
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI – 03.06.2020 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! 

 
 

http://rjr.lavoros.pl/


Miguel Cervantes, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manchy (fragmenty) 

Błędny rycerz wśród realiów życia 

Tragiczna wielkość i patetyczna śmieszność Don Kichote’a 

powieść jako forma gatunkowa; deheroizacja, donkiszoteria; patos; sposoby kreowania świata 

przedstawionego w powieści 

Znajomość lektur uzupełniających: Miguel Cervantes, Przemyślny szlachcic Don Kichote 

z Manczy (fragmenty) 

Temat: Błędny rycerz wśród realiów 

życia 
 

1. Rycerz smętnego oblicza - "Don Kichot" Cervantesa - https://youtu.be/lepJxm-5tFs 

2. Lekcję rozpocznij od przeczytania wstępu teoretycznego poświęconego lekturze. Znajdziesz 

go  

w podręczniku na stronach 217-218. Zwróć uwagę na formę gatunkową omawianego utworu 

(powieść). 

3. Zanim przejdziesz do realizacji kolejnych zagadnień, przeczytaj MINIPRZEWODNIK - 

BOHATEROWIE DON KICHOTE’A (str. 220). 

4. Zapoznaj się także z pojęciami kluczowymi dla omawianego tekstu 

- deheroizacją i donkiszoterią  

(s. 221). 

5. Teraz zapoznaj się z fragmentem tekstu zamieszczonym na stronach 218-220 w podręczniku. 

Przy okazji przeczytaj także informacje nt. twórcy utworu (s. 218). Pamiętaj, aby czytać tekst, 

próbując zrozumieć jak najwięcej - w razie potrzeby przeczytaj tekst kilka razy. Nie zapominaj 

zapoznawać się z wyjaśnieniami do tekstu.  

6. Po przeczytaniu zaprezentowanych fragmentów utworu przejdź do ANALIZY tekstu. Aby jej 

dokonać, wykonaj zadania opatrzone tytułem „ANALIZA” (s. 221 w podręczniku). 

a. O co chłop oskarża pastucha? Jak chłopak się tłumaczy?  

b. Komu Don Kichote przyznaje rację? Czego żąda?  

c. Jaki był skutek interwencji Don Kichote'a? Z czego to wynika?  

d. Jak Don Kichote tłumaczy decyzję o podjęciu walki „z olbrzymami"? Kogo prosi o 

pomoc?  

O czym to świadczy?  

e. Przedstaw efekty starcia bohatera z wiatrakami. Jak Don Kichote wytłumaczył sobie 

przegraną?  

https://youtu.be/lepJxm-5tFs


7. Teraz spróbuj dokonać interpretacji przeczytanego fragmentu. Poniżej przedstawiam listę 

pytań, które mogą okazać się pomocne. 

a. Jak sądzisz, dlaczego Don Kichote interweniuje w spór między gospodarzem a 

poddanym? 

b. Z jakich powodów interwencja bohatera przyniosła skutek przeciwny do 

zamierzonego?  

c. Dlaczego, Twoim zdaniem, Don Kichote bierze urojenia za rzeczywistość? Dlaczego nie 

słucha rozsądnego Sancho Pansy? 

d. Jak rozumiesz scenę walki z wiatrakami? To wyraz drwiny z Don Kichote'a czy 

raczej podziwu? Uzasadnij swoje zdanie.  

e. Czy takie ukazanie postaci Don Kichote'a to deheroizacja? Odwołaj się do 

średniowiecznego wzorca rycerza.  

Zastanów się nad odpowiedziami na powyższe pytania, następnie udziel pisemnej 

odpowiedzi na dwa przeze mnie wybrane. 

8. Czas na moją ulubioną część pracy z tekstem - WARTOŚCI I POSTAWY - czyli poszerzenie 

horyzontów związanych z przeczytanym utworem. 

Poniżej proponuję listę zagadnień do samodzielnego przemyślenia. Pomyśl, proszę, nad 

pisemną realizacją KAŻDEGO z nich. 

a. Jedno z przysłów głosi: dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Jak pomagać innym, 

by nasza pomoc była naprawdę skuteczna?  

b. Czy warto czytać książki, skoro oszukują i często ukazują świat nieprawdziwy, 

piękniejszy od rzeczywistego? Uzasadnij swoje zdanie.  

c. Kim lepiej być w życiu: Don Kichotem czy Sancho Pansą? Dlaczego?  

d. Zdaniem Cervantesa patos może kryć w sobie śmieszność, a komizm może być podszyty 

powagą. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Powołaj się na przykłady.  

e. Don Kichote zajął piąte miejsce na liście bestsellerów wszystkich czasów w plebiscycie 

amerykańskiego czasopisma „Readers Digest" (czytaj: riders dajdżest). Czy zgadzasz się 

z tym werdyktem? Odpowiedź uzasadnij. 

Teraz wybierz jedno z powyższych zagadnień i udziel na nie pisemnej odpowiedzi, która 

będzie nie krótsza niż 150 słów. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Temat: Tragiczna wielkość i patetyczna śmieszność Don 

Kichote’a 
 

1. Przechodzimy do drugiego, zaproponowanego do omówienia zagadnienia - Tragiczna 

wielkość  

i patetyczna śmieszność Don Kichote’a. Zacznij od zapoznania się z krótkim wstępem 

teoretycznym (s. 222). 

2. Przed lekturą tekstu przeczytaj jeszcze informacje nt. pojęć kluczowych pomocnych przy 

analizie  

i interpretacji prezentowanego fragmentu - honor, ironia, maksymalizm etyczny, patos. 

3. Następnie przejdź do lektury fragmentu. Pamiętaj, by poświęcić tej czynności odpowiednio 

dużo czasu i uwagi (s. 222-224). 

4. Zacznij od próby dokonania ANALIZY przeczytanego fragmentu; pomogą Ci w tym 

przedstawione niżej zagadnienia. 

a.  Jakie środki stylistyczne tworzą nastrój patosu w wypowiedzi narratora z 1. akapitu? 

b. Czemu służy patos w tym fragmencie? W odpowiedzi uwzględnij wnioski z zestawienia 

treści akapitów 1. i 2.  

c. Na czym polega ironia w wypowiedzi narratora (akapit 1.)?  

d. Jak Don Kichote rozumie honor i powołanie rycerza?  

e. Co oznacza w przemówieniu bohatera (akapity 4.-5.) pojęcie „błędnego rycerza”?  

Na żadne z powyższych zagadnień nie musisz udzielać pisemnej odpowiedzi, ale jeżeli 

chcesz coś skonsultować, napisz to w polu odpowiedzi (w przypadku braku wątpliwości 

także proszę o krótką notkę). 

5. Czas na zinterpretowanie kolejnego fragmentu tekstu. Ponownie - poniżej lista zagadnień, 

które mogą być pomocne. Zastanów się nad odpowiedziami na wszystkie z nich. 

a. Jaką funkcję w kreowaniu postaci Don Kichote'a pełni ironia? Uzasadnij swoje zdanie.  

b. Jak interpretują zachowanie lwa bohaterowie powieści? Jak Ty je interpretujesz?  

c. Na czym polega maksymalizm etyczny Don Kichote'a?  

d. Czy w powieści bohater jest przedstawiony jako wzór postępowania, czy jako 

przedmiot ośmieszenia? Uzasadnij swoje zdanie.  

e. Czy można zgodzić się z Diego de Mirandą, że czyny błędnego rycerza są „ściśle pod 

nić rozumu wyrównane" (akapit 6.)? Odpowiedź uzasadnij.  

Odpowiedzi pisemnej udziel na zaznaczone przeze mnie zagadnienia. 

6. Podsumujmy…  



Przyjrzyj się zadaniom opatrzonym nagłówkiem WARTOŚCI I POSTAWY. 

a. Zdaniem Cervantesa patos może kryć w sobie śmieszność, a komizm może być 

podszyty powagą. Jakie z tego płyną wnioski? Odpowiedz w kontekście oceniania 

ludzkich postaw  

i zachowań.  

b. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że postaci wzniosłe, które cechuje 

bezkompromisowość  

w realizacji ideałów, są w życiu skazane na tragizm, śmieszność lub uważane przez 

innych za szaleńców? Odpowiedź uzasadnij.  

Wybierz jedno z zadań i udziel na nie pisemnej odpowiedz nie krótszej niż 150 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 
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