
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI – 25.05.2020 R. – 1 TM 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! 

 
Daniel Naborowski, Na oczy królewny angielskiej…; Krótkość żywota 

pojęcia: panegiryk, antropomorfizacja, komplement, koncept, sceptycyzm; czas cykliczny, czas 

wertykalny, środki artystycznego wyrazu i ich funkcje w tekście; dostrzeganie kontynuacji i nawiązań 

Znajomość lektur obowiązkowych: wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski  

http://rjr.lavoros.pl/


 

 

1. Zacznij od zapoznania się ze wstępem teoretycznym zamieszczonym na stronie 190 w podręczniku. 

Zwróć, proszę, uwagę na cechy nurtu dworskiego oraz na definicję panegiryku. Nie pomiń także 

informacji o twórcy. 

2. Przeczytaj wiersz autorstwa Daniela Naborowskiego; znajdziesz go na stronie 192 w podręczniku. Nie 

zapomnij o wyjaśnieniach do tekstu. 

a. Wysłuchaj także recytacji wiersza -- https://www.youtube.com/watch?v=9-cUc_ujwrk 

b. Na koniec przyjrzyj się także pojęciom kluczowym dla omawianego tematu. Znajdziesz je na 

stronie 193 w podręczniku. 

3. Przeprowadź analizę wiersza, która będzie odpowiadała na poniższe pytania 

a) Pierwszą część wiersza (wersy 1.-12.) zapisz w postaci schematu antytez: nie..., ale... (w puste 

miejsca wpisz słowa kluczowe dla tej części utworu).  

b) Drugą część wiersza (wersy 13.-18.) zapisz w postaci konspektu uzasadnień negacji: nie..., 

ponieważ... Uzasadnienia te zapisz jak najzwięźlej, nie cytuj wiersza.  

c) Określ cechy wspólne wszystkich elementów, które poeta zestawia z oczami królewny. 

d) Na czym polega koncept autora?  

4. Interpretacja 

a) Czemu służą, Twoim zdaniem, antropomorfizacje elementów natury zastosowane przez 

poetę? Odpowiedź uzasadnij. 

https://www.youtube.com/watch?v=9-cUc_ujwrk


b) Wyjaśnij sens puenty. Jak rozumiesz stwierdzenie, że nazwy wszystkich elementów 

wymienionych przez poetę mieszczą się ,,w jednym oka słowie”?  

c) Jakie uczucia wyraża poeta wobec tak sportretowanej kobiety? Uzasadnij swoje zdanie.  

d) Realistyczny opis czy komplement? A może popis kunsztu? Wyraz sceptycyzmu? Czym jest, 

Twoim zdaniem, wiersz Na oczy królewny angielskiej...? Odpowiedź uzasadnij. 

Wybierz jedno z powyższych zadań związanych z interpretacją wiersza Daniela Naborowskiego i 

udziel na nie pisemnej odpowiedzi. 

5. WARTOŚCI I POSTAWY 

a) Co sądzisz o kunsztownej formie utworu? Czy pomysł poetycki Naborowskiego Cię zaskoczył, 

zachwycił, a może rozczarował? Opinię uzasadnij. 

b) Zdaniem starożytnych Rzymian „O gustach się nie dyskutuje. Czy zatem uroda, sposób 

ubierania się lub wystrój mieszkania powinny podlegać ocenie? Uzasadnij swoje zdanie.  

c) Czym jest dla Ciebie komplement: fałszem, pochlebstwem, przesadą, a może wyrazem 

językowej biegłości oddającej szczere intencje nadawcy? Odpowiedź uzasadnij.  

d) Czy sztuka komplementu jest żywa wśród współczesnej młodzieży? Uzasadnij swoje zdanie.  

Ponownie - wybierz jedno z proponowanych zagadnień i udziel na nie odpowiedzi pisemnej. Proszę, 

aby Twoja wypowiedź była NIE KRÓTSZA niż 100 słów. 

6. Zanim przejdziesz do kolejnego wiersza Daniela Naborowskiego, przeczytaj notki nt. źródeł teksów 

oraz kontekstu kulturowego (str. 194). 

7. Przeczytaj wiersz Na krótkość żywota Daniela Naborowskiego, znajdziesz go na stronie 194 w 

podręczniku. 

8. Po przeczytaniu wiersza, wysłuchaj jego recytacji -- https://youtu.be/gYQfkyeOwq4 

9. Zapoznaj się także z pojęciami kluczowymi dla omawianego tematu - czas cykliczny, czas wertykalny, 

paradoks (s. 195). 

10. Dokonaj analizy tekstu poprzez wykonanie kolejno poniższych zadań. 

a) Jaką tezę stawia autor w swoim tekście? Sformułuj ją własnymi słowami. 

b) Wymień argumenty, którymi autor uzasadnia swoją tezę.  

c) Wyjaśnij sens paradoksu z wersów 3.-4. Określ rolę tego fragmentu.  

d) Jakie elementy przyrody są w utworze symbolami przemijania?  

e) Zwróć uwagę na wers 5. Jaki związek ma długość użytych w nim wyrazów z ich symbolicznymi 

znaczeniami?  

f) Co poeta zyskał dzięki zastosowaniu w utworze wyliczenia?  

11. Interpretacja 

a) Jaki jest, Twoim zdaniem, nastrój wiersza? O jakim stosunku do przemijania to świadczy? 

Uzasadnij swoje zdanie.  

b) Zinterpretuj sentencje z wersów 6.-11. Jak ich sensy wpływają na wymowę wiersza?  

c) Jak rozumiesz puentę wiersza? W odpowiedzi odwołaj się do znaczeń zawartych w niej 

paradoksów.  

https://youtu.be/gYQfkyeOwq4


Wybierz jedno z powyższych zagadnień związanych z interpretacją wiersza i wypowiedz się 

pisemnie na jego temat. Twoja wypowiedź powinna być NIE KRÓTSZA niż 100 słów. 

 

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/

	10. Dokonaj analizy tekstu poprzez wykonanie kolejno poniższych zadań.

