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

 

Klasy IAP  oraz IAG  Zadania i ćwiczenia dla do realizacji w terminie: 17.03 do 23.03.2020r. 

1. Proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w podręczniku, dotyczącymi 

wprowadzenia do renesansu. Zagadnienia, na które należy zwrócid szczególną uwagę to: 

Antropocentryzm, reformacja i jej wpływ na rozwój kultury renesansowej, tematy 

podejmowane w sztuce i literaturze, a więc: wiara, życie świeckie, tematyka mitologiczna. 

Ponadto humanizm jako zainteresowanie człowiekiem i światem, wiedzą, sztuką, filozofią; 

harmonia i symetria jako terminy określające zamiłowanie do klasycystycznego, a więc 

wywodzącego się z antyku porządku estetycznego; horacjanizm, jako termin oznaczający kult 

poezji i literatury antycznej, szczególnie rzymskiego poety Horacego; dążenie do sławy 

artystycznej jako zjawisko typowe dla renesansu. Wzrost świadomości narodowej idący w 

parze z wynalazkiem druku i przekładami Biblii na języki narodowe. 

 

W miarę możliwości proszę o opracowanie tych informacji w zeszycie w formie notatki. 

Wszelkie pytania można kierowad na mój adres internetowy: robbert.c@poczta.onet.pl 

 

2. Temat: Świadomośd bycia człowiekiem w dobie renesansu – Jan Kochanowski: „Hymn” 

(Czego chcesz od nas Panie…). 

Proszę o zapoznanie się z treścią utworu oraz próbę scharakteryzowania relacji człowieka z 

Bogiem, stosunku Boga do świata i człowieka. Proszę o odnalezienie w wierszu motywu deus 

artifex – Boga architekta, artysty. Należy również zwrócid uwagę na refleksyjno-opisowy język 

oraz regularną formę wiersza (harmonia). 

 

3. Temat: Sława artystyczna jako wartośd renesansowa – Jan Kochanowski: „Niezwykłym i nie 

leda piórem opatrzony…” 

 

Odczytując i opisując wiersz należy zwrócid uwagę na przejawy rozwiniętej świadomości bycia 

artystą, metaforykę związaną z poezją (przemiana w łabędzia), zjawisko mecenatu mające 

związek z opieką Piotra Myszkowskiego sprawowaną nad poetą Janem Kochanowskim, 

nawiązaniem do horacjaoskiego hasła non omnis moriar – nie wszystek umrę, pochodzącego 

z wiersza Wybudowałem pomnik Horacego, będącego przejawem świadomości tego, że 

poezja, sztuka, sława artystyczna zapewnia człowiekowi wieczną młodośd i nieśmiertelnośd. 

Trzeba również zwrócid uwagę na refleksyjny charakter języka oraz regularnośd formy. 

 

Powodzenia! 

 

 

KLASA IIIA Termin wykonania ćwiczenia – do 20.03.2020r. 

 

1. Proszę o uzupełnienie lektury powieści pt Inny świat G. Herlinga-Grudzioskiego. Na 

podstawie lektury proszę o scharakteryzowanie postawy Michaiła Kostylewa wobec 



systemu totalitarnego jako przykład szlachetnego buntu (rozdział Ręka w ogniu). Należy 

również opisad sposób potraktowania Michaiła Kostylewa przez śledczych i władze obozu 

pracy. Podobnie należy opisad przypadek Fina Rusto Karinena oraz pobyt Gustawa w 

szpitalu. Kolejny ważny przypadek to historia trzech Niemców - komunistów 

przedstawiona w rozdziale Drei kamera den, jako ofiar systemu totalitarnego.  Historia 

Gorcewa, byłego funkcjonariusza NKWD powinna byd również opisana jako przykład 

potwierdzający, że system totalitarny jest nastawiony na wyniszczanie każdego 

człowieka, nawet tego, który jemu wiernie służył. Osobnym, bardzo ważnym fragmentem 

utworu jest Epilog, w którym Gustaw przedstawia siebie jako tego, który nie znajduje 

zrozumienia dla współwięźnia, proszącego o zrozumienie jego słabości moralnej w obozie 

pracy. Jest to kluczowe dla wydźwięku całej powieści. Grudzioski w ten sposób zaznacza, 

że nie można niczym usprawiedliwid własnej nikczemności wobec drugiego człowieka. 

2. Proszę o ewentualne uzupełnienie notatek na temat bezprizornych i urkach (Nocne 

łowy), jeśli ktoś do tej pory tego nie zrobił. 

Przypominam o powtórzeniu wiadomości z baroku i oświecenia. W piątek (20.03.2020r.) prześlę 

kolejne instrukcje. 

Powodzenia! 

 

Ćwiczenia dla klasy IIIF. Termin realizacji – do 23.03.2020r. 

1. Przypominam o poprawie rozprawek maturalnych, które można przesyład na moją skrzynkę 

mailową. 

2. TEMAT: Holocaust w literaturze polskiej – Hanna Krall: Zdążyć przed Panem Bogiem. 

 

Proszę o scharakteryzowanie zjawiska deheroizacji dotyczącej powstaoców w gettcie 

warszawskim. Osobno należy scharakteryzowad postawę Marka Edelmana jako lekarza 

kardiochirurga wobec pacjentów (ściganie się z Panem Bogiem o każde życie). 

 

3. TEMAT: Założenia socrealizmu. Adam Ważyk: Rzeka. 

 

Proszę zapoznad się z informacjami na temat socrealizmu zawartymi w podręczniku. Wiersz 

Adama Ważyka pt. Rzeka należy przeczytad i opisad w kontekście założeo socrealizmu. 

 

4. Uniwersalny charakter poezji Zbigniewa Herberta. 

 

Proszę zapoznad się z wierszami Zbigniewa Herberta: Powrót prokonsula (jako liryka roli; 

wypowiedź poetycka wyrażona z perspektywy człowieka żyjącego w lęku przed władzą 

totalitarną, „emigranta” tęskniącego za swoim domem, ojczyzną; Przesłanie Pana Cogito 

(jako imperatyw moralny, wiersz, będący poetyckim drogowskazem moralnym), Potęga 

smaku, jako poetycko wyrażona refleksja na temat brzydoty totalitaryzmu. Należy zapoznad 

się z informacjami dotyczącymi Zbigniewa Herberta jako poety – idealisty, identyfikującego 

dobro z pięknem i mądrością (antyczna kalokagatia). W miarę możliwości utwory należy 

przeanalizowad, zinterpretowad a efekty tych działao utrwalid pisemnie w zeszytach. 



 

Powodzenia! 

 

Robert Cieślak 


