
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

JĘZYK POLSKI – 06.05.2020 R. – 1 TG B 
 

NA POCZĄTEK PRZYPOMINAM, ŻE NAJŁATWIEJSZĄ (ORAZ PRZEZE MNIE 

PREFEROWANĄ) DROGĄ DO REALIZACJI ZAGADNIEŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO JEST 

PRACA POPRZEZ PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM 

HTTP://RJR.LAVOROS.PL 

JEŻELI JESZCZE NIE MASZ DANYCH DO LOGOWANIA,  
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ I PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL. 

PLIK, KTÓRY OGLĄDASZ STANOWI JEDYNIE STRESZCZENIE  
TEGO, CO ZNAJDZIESZ NA PLATFORMIE! 

 
Znajomość lektur obowiązkowych: Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty) 

perswazja i jej cele, paralelizm; środki retoryczne i ich funkcja w tekście, okres retoryczny, typy argumentów; 
wyliczenie; rozumienie logiki i konsekwencji wywodu; określanie problematyki egzystencjalnej i wartości 
zawartych w utworze; mowa 

 
 

http://rjr.lavoros.pl/


TEMAT: Patriotyzm wobec zagrożenia ojczyzny 
 

1. Na początek zapoznaj się ze wstępem teoretycznym (s. 135), z informacją nt. Piotra Skargi (s. 136) 
oraz z fragmentami Kazań sejmowych Piotra Skargi zamieszczonymi na stronach 136-138. 

2. Następnie wykonaj zadania związane z analizą tekstu: 3/138, 6/138. 
3. Kolejne polecenia wiążą się z interpretacją zamieszczonych w podręczniku fragmentów Kazań… - 

8/138, 9/138 i 10/138. 
4. Czas na zadania umieszczone w podręczniku na stronie 138 pod hasłem WARTOŚCI I POSTAWY. 

Proszę Cię więc o pogłębioną refleksję, której punktem wyjścia jest przeczytany tekst. Bardzo proszę 
– wybierz jedno z trzech poniższych poleceń i napisz wypowiedź nie krótszą niż 100 słów. 

a) Oceń aktualność proponowanego przez Skargę wzoru patriotyzmu. Co współczesny 
człowiek może wynieść z tej nauki? Uzasadnij swoje zdanie. 

b) Spróbuj zdiagnozować „choroby" współczesnej Polski. Co się zmieniło od czasów Piotra 
Skargi? 

c) Z czego, Twoim zdaniem, wynika siła państwa? Odpowiedź uzasadnij. 
5. WYPOWIEDŹ… USTNA -- Napisz mowę na temat obowiązków wobec szkoły — „matki" wszystkich 

uczniów. Następnie nagraj ją (na wideo musi być widać Ciebie; wypowiedź ma być nie krótsza niż 3 i 

nie dłuższa niż 5 minut), zamieść w serwisie YouTube jako nagranie NIEPUBLICZNE (wówczas zobaczą 

ją tylko te osoby, które dostaną link, czyli np. ja), link do tej wypowiedzi zamieść w odpowiedzi do 

tego zadania. Wykorzystaj w niej językowe środki retoryczne. 

6. Na zakończenie lekcji zapoznaj się z MINIPRZEWODNIKIEM po tematach i motywach literatury 
renesansu, s. 139 w podręczniku. 

Na zakończenie wszystkich zadań masz czas do 

wtorku 12 maja 2020 r. 
 
W razie wątpliwości czy trudności możesz się ze mną kontaktować drogą mailową  
(r.jaguscik-rudnicka@zskarlino.pl), poprzez Messenger albo przez wiadomości na platformie edukacyjnej 
http://rjr.lavoros.pl. 
 

Powodzenia! 
Renata Jaguścik-Rudnicka 

 
 
 

http://rjr.lavoros.pl/

