
Zadania z języka polskiego dla klas IAP, IAG. Cz.14 

 (17.06 – 25.06.2020r.) 

Klasa IAP 

Temat: Poezja religijna polskiego oświecenia. Franciszek 

Karpioski: „Pieśo poranna” i „Pieśo wieczorna” z: „Pieśni 

nabożnych” 

W polskim nurcie sentymentalnym mieści  się również  poezja religijna, w tym jedna z 

najbardziej znanych polskich kolęd, napisana przez Franciszka Karpioskiego, zatytułowana 

„Pieśo o narodzeniu Paoskim” oraz „Pieśo poranna” i „Pieśo wieczorna” z cyklu pt.: „Pieśni 

nabożne”.  Opisując pieśni Karpioskiego (s. 271 i 272) warto zwrócid uwagę na doskonałe 

połączenie takich aspektów jak: duchowośd, religijnośd, ludowośd (ludowośd szczególnie 

wyraźnie występuje w „Pieśni o narodzeniu Paoskim”, gdzie warstwa chłopska jest 

nobilitowana przez wyniesienie jej ponad warstwy wyższe społeczeostwa przez samego 

Chrystusa). Sytuacja liryczna obu pieśni nie powinna stanowid żadnych trudności. 

Wyróżniającymi się aspektami tych utworów są także prostota języka oraz melodyjnośd, 

wyraźnie nawiązujące do konwencji ludowych. 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości o literaturze polskiego 

oświecenia. 

Informacje wstępne o literaturze i kulturze oświecenia możemy powtórzyd wg punktów: 

1. Nazwa, charakter i daty ramowe epoki 

2. Geneza, tło historyczne. 

Europa: rewolucja  francuska, pierwsza Encyklopedia, (s.240 – 241) Polska: reformy 

paostwa, Collegium Nobilium, Szkoła Rycerska, Komisja Edukacji Narodowej, 

Konstytucja 3 Maja, Teatr Narodowy, Stanisław Staszic, Ignacy Krasicki (242 – 243, 

255). 

 

3. Poglądy filozoficzne:  John Locke, Immanuel Kant, Kartezjusz, Wolter, (s.245) 

4. Nurty oświecenia: 

a) klasycystyczny 

- pojęcia klasycyzmu oświeceniowego:  klasycyzm, racjonalizm, empiryzm, deizm, ateizm, 

libertynizm, „Monitor”, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”, satyra, bajka, oda, Pałac Na 



Wodzie w Łazienkach Królewskich, Belotto zw. Canalettem, Antonio Canova (244 -246, 252-

253), Jacques Louis David „Portret małżonków Lavoisier” s. 250-253), (Proszę o powtórzenie 

wiadomości wg następujących wskazówek: 

- przypomnienie podstawowych informacji nt. Ignacego Krasickiego, 

- przypomnienie podstawowych informacji nt. hymnu, satyry, bajki i ody jako 

gatunków literackich, 

- przypomnienie wiadomości na temat genezy utworów: „Hymn do miłości ojczyzny”, 

„Balon”, „Pijaostwo”, poznanych w gimnazjum bajek I.Krasickiego. (s. 256), 

- powtórzenie analizy i interpretacji utworów wg ustalonego porządku. 

b) sentymentalny,   

Jean  Jacques Rousseau, Franciszek Karpioski, Puławy, sielanki, (proszę  

przypomnienie podstawowych informacji o nurcie sentymentalnym z lekcji 

wprowadzającej do literatury oświecenia (dominacja uczud, tematyka miłosna,  

ludowośd) oraz z informacjami na temat życia i twórczości Franciszka 

Karpioskiego – czołowego przedstawiciela polskiego sentymentalizmu, a także z 

informacjami na temat genezy pieśni pt. „Do Justyny. Tęsknośd na wiosnę”, 

„Przypomnienie dawnej miłości”  i z samymi utworami (s. 249 – 253). Odczytując i 

opisując utwór należy zwrócid w równym. Proszę nie zapomnied o poezji 

religijnych, mieszczącej się w nurcie sentymentalnym). 

 

c) rokoko  

(mniejsze znaczenie, raczej estetyczne, malarstwo dekoracyjne np. Jean Honore 

Fragonard, Antoine Watteau, Jean Pierre Norblin 247, 253). 

 

Życzę Wam powodzenia w realizacji dwiczeo  

oraz ZDROWYCH I RADOSNYCH WAKACJI !!! 

Robert Cieślak 

 

 

 

 

 

 



Klasa IAG 

Temat: Ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem: Teresa 

Kostkiewiczowa „Motywy literatury sentymentalnej” 

Proszę o zapoznanie się z tekstem Teresy Kostkiewiczowej zamieszcony na s. 255 

podręcznika. Tekst z pewnością będzie stanowid ciekawe rozwinięcie Waszych wiadomości o 

nurcie sentymentalnym. Po zapoznaniu się z artykułem proszę o udzielenie odpowiedzi na 

pytania 1, 2, 3, 4 i 5 zamieszczone na s. 255 i 256. 

Temat: Powtórzenie wiadomości o literaturze polskiego 

oświecenia. 

Informacje wstępne o literaturze i kulturze oświecenia możemy powtórzyd wg punktów: 

5. Nazwa, charakter i daty ramowe epoki 

6. Geneza, tło historyczne. 

Europa: rewolucja  francuska, pierwsza Encyklopedia, (s.240 – 241) Polska: reformy 

paostwa, Collegium Nobilium, Szkoła Rycerska, Komisja Edukacji Narodowej, 

Konstytucja 3 Maja, Teatr Narodowy, Stanisław Staszic, Ignacy Krasicki (242 – 243, 

255). 

 

7. Poglądy filozoficzne:  John Locke, Immanuel Kant, Kartezjusz, Wolter, (s.245) 

8. Nurty oświecenia: 

d) klasycystyczny 

- pojęcia klasycyzmu oświeceniowego:  klasycyzm, racjonalizm, empiryzm, deizm, ateizm, 

libertynizm, „Monitor”, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”, satyra, bajka, oda, Pałac Na 

Wodzie w Łazienkach Królewskich, Belotto zw. Canalettem, Antonio Canova (244 -246, 252-

253), Jacques Louis David „Portret małżonków Lavoisier” s. 250-253), (Proszę o powtórzenie 

wiadomości wg następujących wskazówek: 

- przypomnienie podstawowych informacji nt. Ignacego Krasickiego oraz Adama 

Naruszewicza, 

- przypomnienie podstawowych informacji nt. hymnu, satyry, bajki i ody jako 

gatunków literackich, 

- przypomnienie wiadomości na temat genezy utworów: „Hymn do miłości ojczyzny”, 

„Balon”, „Pijaostwo”, poznanych w gimnazjum bajek I.Krasickiego. (s. 256), 

- powtórzenie analizy i interpretacji utworów wg ustalonego porządku. 

e) sentymentalny,   

Jean  Jacques Rousseau, Franciszek Karpioski, Puławy, sielanki, (proszę  

przypomnienie podstawowych informacji o nurcie sentymentalnym z lekcji 



wprowadzającej do literatury oświecenia (dominacja uczud, tematyka miłosna,  

ludowośd) oraz informacjami na temat życia i twórczości Franciszka Karpioskiego 

– czołowego przedstawiciela polskiego sentymentalizmu, a także z informacjami 

na temat genezy pieśni pt. „Do Justyny. Tęsknośd na wiosnę”, „Przypomnienie 

dawnej miłości”  i z samymi utworami (s. 249 – 253). Odczytując i opisując utwór 

należy zwrócid w równym. Proszę nie zapomnied o poezji religijnych, mieszczącej 

się w nurcie sentymentalnym). 

 

f) rokoko  

(mniejsze znaczenie, raczej estetyczne, malarstwo dekoracyjne np. Jean Honore 

Fragonard, Antoine Watteau, Jean Pierre Norblin 247, 253). 

 

Życzę Wam powodzenia w realizacji dwiczeo  

oraz ZDROWYCH I RADOSNYCH WAKACJI !!! 

Robert Cieślak 

 

 


