
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI – 09.06.2020 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! 

 
 

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty) 

Znajomość lektur obowiązkowych: Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty) 

http://rjr.lavoros.pl/


pojęcia: pamiętnik, sarmatyzm; styl makaroniczny; dostrzeganie wpływów obcych w polszczyźnie, rozumienie 

ich przyczyn 

 

Temat: Sarmacki system wartości 
 

1. Zapoznaj się z treścią wstępu teoretycznego ze stron 226-227 w podręczniku. Przeczytaj także 

informacje nt. twórcy (s. 226). Przeczytaj także zawartość ramki zatytułowanej „Wiedzieć więcej“ (s. 

227). 

2. Na platformie zamieszam galerię związaną z portretami trumiennymi; tych informacji nie znajdziesz 

w podręczniku. 

3. Przeczytaj teraz fragmenty „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska zamieszczonych w podręczniku 

na stronach 227-229. Nie omijaj wyjaśnień do tekstu. 

4. Zanim jeszcze przejdziesz do prób związanych z interpretacją i analizą, przeczytaj jeszcze pojęcia 

kluczowe (s. 230 w podręczniku). 

5. Przyjrzyj się poniższym poleceniom związanym z analizą tekstu. Zastanów się, czy znasz odpowiedzi 

na te pytania. Nie musisz pisemnie rozwiązywać tych zadań, ale jeżeli natrafiasz na jakieś trudności 

lub masz jakieś wątpliwości, to napisz mi to w polu przeznaczonym na odpowiedź. Jeżeli wszystko jest 

dla Ciebie jasne, również napisz to w polu odpowiedzi. 

a. Wyszukaj hiperbole w opisie zdobycia Koldyngi. Określ ich funkcje.  

b. W akapitach 1.-2. znajdź określenia dotyczące Szwedów, a w akapitach 3.-4. sformułowania 

charakteryzujące Turków. To słowa emocjonalnie neutralne czy emocjonalnie nacechowane? 

Odpowiedź uzasadnij.  

c. Jaką historię dodaje Pasek do opisu śmierci wysadzonych w powietrze szwedzkich żołnierzy? 

Po co to robi? 

d. Wskaż cechy gawędy w narracji o zdobyciu Koldyngi. Co autor zyskał dzięki zastosowaniu 

gawędziarskiego stylu?  

e. Porównaj akapity 3. i 4. pod względem szczegółowości relacji. Z czego wynikają dysproporcje? 

Czemu służą?  

f. Określ, jakie funkcje składniowe pełni w tekście zaimek nasi. Jak taka budowa zdań wpływa 

na wymowę relacji Paska? 

g. Wskaż w tekście elementy stylu makaronicznego. Jaką pełnią funkcję?  

6. Przyjrzyj się poniższym poleceniom związanym z interpretacją tekstu. Zastanów się, czy znasz 

odpowiedzi na te pytania. 

a. Dlaczego, zdaniem Paska, św. Piotr nie wpuścił Szwedów do nieba? Jak pamiętnikarz rozumie 

w związku z tym sprawiedliwość historyczną? 

b. Jaki stosunek pamiętnikarza do obcych odczytujesz z tekstu? Poczucie wyższości? Niechęć? 

Lęk? Uzasadnij swoje zdanie i powołaj się na przykłady.  

c. Megalomania czy prawda historyczna? Zinterpretuj opis odsieczy wiedeńskiej. 

Udziel odpowiedzi pisemnej na pytanie przeze mnie wybrane. 



7. Ponownie jesteśmy przy tej części pracy z tekstem, która jest dla mniej najcenniejsza - WARTOŚCI I 

POSTAWY. 

a. Oceń narratora opowieści. Odwołaj się do cech typowego Sarmaty. 

b. Czy członkowie zbiorowości (narodów, społeczności, grup etnicznych) mają, Twoim zdaniem, 

wspólne cechy charakteru? Odpowiedź uzasadnij. 

c. Czy kontakt z obcymi kulturami wzbogaca? Jaki powinien być nasz stosunek do obcego? 

d. Czy zgadzasz się ze zdaniem wyrażonym przez autora w 5. akapicie? Co powinno motywować 

żołnierzy do walki z wrogiem?  

Wybierz jedno polecenie i udziel na nie pisemnej odpowiedzi. 

Temat: Sarmata wobec Innego i nieznanego. 
 

1. Przechodzimy do kolejnego tematu związanego z „Pamiętnikami” Jana Chryzostoma Paska. Zacznij od 

przeczytania wstępu teoretycznego - s. 231. 

2. Następnie przeczytaj wyjaśnienia pojęć kluczowych związanych z tym fragmentem (s. 233). 

3. Teraz możesz przeczytać fragmenty tekstu - s. 231-232. 

4. Przyjrzyj się poniższym poleceniom związanym z analizą tekstu. Zastanów się, czy znasz odpowiedzi 

na te pytania. Nie musisz pisemnie rozwiązywać tych zadań, ale jeżeli natrafiasz na jakieś trudności 

lub masz jakieś wątpliwości, to napisz mi to w polu przeznaczonym na odpowiedź. Jeżeli wszystko jest 

dla Ciebie jasne, również napisz to w polu odpowiedzi. 

a. Dlaczego Dunki są „inne" dla Paska? Na czym ta „inność" polega?  

b. W jakim celu autor przytacza trzy argumenty Dunek na rzecz sypiania nago?  

c. O czym mówi pamiętnikarz na początku 2. akapitu? Jakie to ma znaczenie dla kompozycji 

opowieści o dziwnej rybie? 

d. Do kogo / czego Pasek porównuje dziwną rybę? Jak sądzisz, dlaczego nie mówi tego wprost, 

tylko posługuje się analogią? 

e. Rozpoznaj środki językowe, których używa pamiętnikarz, by opisać niezwykłą rybę. Czemu one 

służą?  

f. Wskaż w tekście elementy stylu makaronicznego. Jaką rolę odgrywa ten styl w utworze?  

5. Przyjrzyj się poniższym poleceniom związanym z interpretacją tekstu. Zastanów się, czy znasz 

odpowiedzi na te pytania. 

a. Czy, Twoim zdaniem, Pasek jest dobrym obserwatorem rzeczywistości? Odpowiedź uzasadnij. 

b. Jaki stosunek do Innego odczytujesz z tekstu? Z czego, Twoim zdaniem, wynika różnica 

wobec postawy prezentowanej w poprzednich, ,,wojennych” fragmentach?  

c. Czy analogia to skuteczna metoda poznania? Uzasadnij swoje zdanie. Odwołaj się do tekstu. 

d. Określ rolę humoru w tekście. Powołaj się na przykłady. 

Udziel odpowiedzi pisemnej na pytanie przeze mnie wybrane. 

6. Ponownie jesteśmy przy tej części pracy z tekstem, która jest dla mniej najcenniejsza - WARTOŚCI I 

POSTAWY. 

a. Poznawać czy odrzucać? Jaki jest Twój stosunek do Innego?  



b. Jak skutecznie prowadzić dialog międzykulturowy? Jakie warunki powinny być spełnione ze 

strony osoby, która poznaje inną kulturę? 

Wybierz jedno polecenie i udziel na nie pisemnej odpowiedzi. 

 

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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