
Zadania z języka polskiego dla klas IAP, IAG. Cz.8 

 (27.04 – 30.04.2020r.) 

 

KLASA IAP 

Temat: Nurt sarmacki w literaturze polskiej – Jan 

Chryzostom Pasek: „Pamiętniki”. 

Proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w podręczniku (s. 135, 146, 161), 

dotyczącymi siedemnastowiecznej kultury sarmackiej i legendy na temat pochodzenia 

polskiej szlachty jako pochodzącej od plemienia sarmatów. Należy zwrócid uwagę na 

odrębnośd kultury sarmackiej w skali ówczesnej Europy oraz jej główne przejawy: 

pielęgnowanie tradycji, konserwatyzm religijny, patriotyzm połączony z dumą rycerską. 

Odrębnośd kulturowa i konserwatyzm religijny i patriotyczny wywoływały konsekwencje 

pozytywne – Rzeczpospolita przedmurzem chrześcijaostwa ( jako obrooca Europy nie tylko 

przed innością wyznaniową, ale także przed agresją Turcji) , ale i negatywne, takie jak np. 

ksenofobię, czyli niechęd wobec odmienności kulturowej innych nacji (wyraźnie dobrze jest 

to widoczne w „Pamiętnikach” Paska”). Proszę o zapoznanie się z fragmentami 

„Pamiętników” Paska, zamieszczonych w podręczniku (162 – 163). Opisując fragmenty 

„Pamiętników” proszę zwrócid uwagę na literacki wizerunek rycerza-sarmaty (religijnośd, 

tradycjonalizm, ksenofobia objawiająca się negatywną oceną inności kulturowej innych nacji 

np. Duoczyków, odwaga, interesownośd (w czasie bitwy bohater Paska żądny jest tyleż sławy 

co zdobyczy, łupów wojennych, przesądnośd, traktowanie bitwy w kategoriach 

niebezpiecznej, ale dającej satysfakcję i zysk przygody. Proszę także zwrócid uwagę na styl 

„Pamiętników” (s.164). 

 

Temat: „Makbet”  Williama Szekspira - historia dobrego 

rycerza, który został mordercą i despotą. 

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Williama Szekspira oraz teatru 

elżbietaoskiego (s. 165 -  166). Następnie należy zapoznad się z informacjami dotyczącymi 

genezy dramatu pt. „Makbet” (s. 174 podręcznika).  Opisując losy głównego bohatera 

dramatu (może byd w punktach), proszę zwrócid uwagę na wpływ ukrytych ambicji Makbeta, 

jako słabości natury moralnej i jednocześnie motoru jego decyzji i działao, a także na lęk 

bohatera jako konsekwencję jego niemoralnych czynów i kolejny czynnik wpływający na jego 

destrukcję moralną. 



KLASA I AG 

Temat: „Makbet”  Williama Szekspira - historia dobrego 

rycerza, który został mordercą i despotą. 

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Williama Szekspira oraz teatru 

elżbietaoskiego. Następnie należy zapoznad się z informacjami dotyczącymi genezy dramatu 

pt. „Makbet”.  Opisując losy głównego bohatera dramatu (może byd w punktach), proszę 

zwrócid uwagę na wpływ ukrytych ambicji Makbeta, jako słabości natury moralnej i 

jednocześnie motoru jego decyzji i działao, a także na lęk bohatera jako konsekwencję jego 

niemoralnych czynów i kolejny czynnik wpływający na jego destrukcję moralną. 

Temat: „Makbet” jako typowy przykład dramatu 

szekspirowskiego. 

Temat nie należy do najłatwiejszych, ale, w miarę możliwości, proszę o zwrócenie uwagi na 

wyróżniające się elementy dramatu szekspirowskiego: elementy fantastyczne (wiedźmy, 

Hekate), dramatyczna nastrojowośd (tajemnicza aura na początku akcji utworu), zerwanie z 

tradycyjnymi, antycznymi zasadami tragedii takimi jak: tragizm bohatera (w przypadku 

Makbeta nie można jednoznacznie stwierdzid, ani wykluczyd funkcjonowania fatum ciążącym 

nad bohaterem; nierozstrzygalny wydaje się również problem samodzielności podejmowania 

przez niego decyzji), decorum, zasada trzech jedności. Modyfikacji uległa także w 

porównaniu z dramatem antycznym konstrukcja utworu.  


