
Zadania z języka polskiego dla klas IAP, IAG, III A, III F Cz.5 

(02.04 – 07.04.2020r.) 

Klasa IAP    Zadania i dwiczenia dla do realizacji w terminie: 02.07 do 

07.04.2020r. 

1.Temat: Renesansowy wizerunek szlachcica – ziemianina w „Żywocie 

człowieka poczciwego” Mikołaja Reja. 

Proszę zapoznad się z informacjami na temat życia i twórczości Mikołaja Reja (s. 64 i 66 

podręcznika) oraz fragmentem Żywota człowieka poczciwego (s. 65). Na podstawie 

zebranych wiadomości oraz tekstu literackiego proszę scharakteryzowad pisemnie wizję życia 

w realiach renesansu w ujęciu Mikołaja Reja. Pomocne będą wskazówki i pytania 

zamieszczone na s. 66.. Proszę nie zapominad o pojęciach typowych dla światopoglądu 

renesansowego. 

 

2.Temat: Renesansowe ideały: Tomasz Morus „Utopia”. 

Proszę zapoznad się z informacjami na temat Tomasza Morusa oraz utopii jako renesansowej 

wizji świata doskonałego (81, 84) oraz fragmentem „Utopii” (s. 82 – 83). Na podstawie 

przeczytanych informacji oraz fragmentu „Utopii” proszę scharakteryzowad pisemnie tę ideę 

renesansową, pamiętając o pojęciach takich jak antropocentryzm, humanizm, harmonia. 

 

Klasa IAG 

Zadania i dwiczenia dla do realizacji w terminie: 02.07 do 07.04.2020r. 

1.Temat: Poezja metafizyczna Mikołaja Sępa-Szarzyoskiego. 

Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartym w podręczniku na temat życia i twórczości 

Mikołaja Sępa-Szarzyoskiego oraz nurtu metafizycznego. Następnie proszę zapoznad się z 

sonetami pierwszym i drugim tego poety („Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie 

zywota człowieczego”, „Sonet II. Na one słowa Jopowe: Homo natus de muliere, brevi vivens 

tempore etc.”). Czytając i opisując obydwa utwory należy zwrócid uwagę na poczucie 

zagubienia, braku wiary we własne siły podmiotu lirycznego pogrążonego w świecie 

groźnym, przerażającym człowieka i pełnym pokus, które oddalają go od Boga, jako jedynej 

prawdziwej siły oraz na rozpaczliwą prośbę o pomoc (wyrażaną szczególnie wyraźnie w 



Sonecie II), kierowaną do Boga. Należy zwrócid uwagę na formę utworów – sonet, jako 

opisowo-refleksyjną, na charakter refleksji (metafizyczny, filozoficzny). 

 

 

KLASA IIIA  
Termin wykonania dwiczenia – do 07.04.2020r. 
 

1.Temat: Postawy ludzi wobec zła. Charakterystyka bohaterów powieści 

Alberta Camusa pt. Dżuma. 

Powieśd w niezwykle korzystny z perspektywy maturzysty ilustruje różne postawy człowieka wobec 

zła. Zróżnicowanie to odpowiada różnym stopniom dojrzałości człowieka pod względem jego 

świadomości moralnej. Doktor Bernard Rieux reprezentuje najwyższy stopieo dojrzałości moralnej 

(należy zwrócid uwagę na determinację, z jaką oddaje się walce z chorobą; ważny w aspekcie założeo 

egzystencjalizmu jest jego stosunek do wiary i Boga), Rambert to ciekawy przykład człowieka, który 

dośd szybko dojrzewa moralnie (jego przemiana z tchórza-egoisty w człowieka potrafiącego odrzucid 

własne potrzeby na rzecz pomocy innym ludziom jest bardzo wyrazista; warto zwrócid uwagę, że jego 

dojrzała postawa kształtuje się pod wpływem doktora Rieux). Kaznodzieja Paneloux to jedna z 

kluczowych postaci w powieści. Ten bohater również przeżywa metamorfozę, jednak jego 

dojrzewanie moralne jest najbardziej dramatyczne. Należy zwrócid uwagę na jego postawę 

manifestowaną podczas pierwszego kazania jako przykład instrumentalnego wykorzystywania wiary 

oraz, z perspektywy egzystencjalizmu, egoizmu i braku dojrzałości moralnej. Należy zwrócid uwagę na 

czynniki, pod wpływem których bohater ten dojrzewa moralnie i jako duchowny zbliża się do ludzi, 

nie karcąc, lecz pomagając (śmierd dziecka; wstrząs, jakiego doznaje duchowny pod wpływem obrazu 

śmierci niewinnej ofiary). Na osobną uwagę zasługuje Cottard, jako przykład jednostki, której zależy 

na funkcjonowaniu zła (nie zamierza się zmienid, dojrzewad moralnie). 

Proszę o scharakteryzowanie tych bohaterów jako przykładów indywidualnych. Niezależnie od tego 

(może byd jako osobny punkt) należy scharakteryzowad mieszkaoców Oranu jako zbiorowośd, która 

próbuje się odnaleźd w sytuacji skrajnego zagrożenia. Należy uwzględnid metaforyczne znaczenia 

dżumy (zło, wojna). 

 

2.Temat: Filozoficzny charakter poezji Wisławy Szymborskiej 

Termin wykonania dwiczenia – do 07.04.2020r. 

 

Proszę o zapoznanie się z informacjami na temat życia i twórczości Wisławy Szymborskiej, 

zawartymi w podręczniku oraz zapoznanie się z wierszami: Utopia, Obmyślam świat, Z 

nieodbytej wyprawy w Himalaje, Pisanie życiorysu, Mała dziewczynka ściąga obrus (uwaga: 



ostatnie trzy utwory nie są zamieszczone w podręczniku, należy je odnaleźd np. w zasobach 

internetowych, bądź posiadanych tomikach poezji Wisławy Szymborskiej). Czytając ww. 

utwory oraz opisując je należy zwrócid uwagę na następujące zjawiska:  

- stosowanie przez poetkę języka potocznego, zwyczajnego, prostego; 

- stosowanie dystansu podmiotu lirycznego wobec opisywanej rzeczywistości 

(nierzadko dystans ten jest zabarwiony humorem); 

- konstruowanie sytuacji, zdarzeo, światów hipotetycznych, takich które mogłyby się 

wydarzyd (wyprawa w Himalaje, która mogłaby się wydarzyd; Himalaje jako metafora 

świata „zimnego”, pozbawionego obecności ludzi, będącego więc wyimaginowaną 

formą ucieczki przed światem realnym, postrzeganym przez człowieka jako 

opanowanym przez zło); 

- wykorzystywanie sytuacji codziennych (przyziemnych) jako pretekstu do wyrażenia 

poważnej, filozoficznej refleksji (pisanie życiorysu); 

- wykorzystywanie wyrazistych form poetyckiej wypowiedzi np. liryka roli (np. 

Obmyślam świat – Bóg, stwórca, artysta jako poprawiający swoje dzieło) 

- ukrywanie pod zwyczajnością języka, hipotetycznością sytuacji i  brakiem powagi 

głębokiej, nie zawsze wesołej (częściej smutnej) refleksji filozoficznej dotyczącej 

możliwości poznawania świata przez człowieka, samotności człowieka w świecie, 

obcości świata wobec człowieka, zła, niedoskonałości świata). 

3. Temat:  Powtórzenie wiadomości z kultury i literatury baroku i 

oświecenia. 

Test zostanie przesłany poprzez pocztę elektroniczną (03.04.2020r.). Czas realizacji: do 

10.04.2020r. 

 

 

Klasa IIIF  Termin: do 07.04.2020r. 

1. Temat: Powtórzenie wiadomości o kulturze i literaturze 

pozytywizmu. 
Test zostanie przesłany poprzez pocztę elektroniczną (03.04.2020r.) 

 

2. „Tango” Sławomira Mrożka jako przykład dramatu 

współczesnego.  

 

Proszę o zapoznanie się z utworem. Czytając „Tango” należy zwrócid uwagę na odejście od 

formy antycznej, barokowej (Szekspir), romantycznej i modernistycznej przy jednoczesnym 



zachowaniu niektórych zasad: np. didaskalia, opis dekoracji, który jest jeszcze bardziej 

rozbudowany niż w „Weselu” Wyspiaoskiego, ale, zgodnie z wymową utworu (ilustrującego 

„śmietnik”, bałagan idei i wartości w świecie współczesnym), opis dekoracji i samej sceny jest 

bezsensownie precyzyjny, sprawiający wrażenie zbioru rzeczy niepotrzebnych. Również 

zakooczenie utworu w oczywisty sposób nawiązuje do zakooczenia w „Weselu”. Proszę 

zwrócid uwagę na problemy takie jak: rozluźnienie obyczajów i upadek wartości tradycyjnych, 

rola intelektualisty w takim społeczeostwie (zagubienie, rozpaczliwa sytuacja  Artura), które 

doprowadziło do przewartościowania wartości. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest 

ponura refleksja: prymitywizm (Edek) wygrywa z tradycją, wartościami, kulturą, a 

intelektualista nie ma już żadnej siły oddziaływania na społeczeostwo. Kolejny ważny 

problem podjęty przez Mrożka to rola artysty i sztuki we współczesnym świecie (Stomil jako 

stary człowiek, żyjący przebrzmiałym młodzieoczym buntem, artysta improduktyw). Widzimy 

groteskowo przedstawiony rozpad idei sztuki i pytanie o sens sztuki, która w imię ucieczki od 

tradycji nie ma  w zamian nic do zaproponowania (proszę porównad to z refleksją Miłosza 

wyrażoną w wierszu „Ars poetica?”). 

POWODZENIA !!! 

Robert Cieślak 


