
Zadania z języka polskiego dla klas IAP, IAG. Cz.12 

 (27.05 – 03.06.2020r.) 

Klasa IAP 

Temat: Literatura w służbie obywateli i paostwa. Ignacy 

Krasicki „Hymn do miłości ojczyzny”. 

Proszę o opracowanie tematu wg następujących wskazówek: 

1. Przypomnienie podstawowych informacji nt. Ignacego Krasickiego (s. 255, 265), 

2. Przypomnienie podstawowych informacji nt. hymnu jako gatunku literackiego, 

3. Geneza utworu (s. 256), 

4. Próba analizy i interpretacji utworu wg ustalonego porządku. 

 

Temat: Dydaktyczny charakter satyry oświeceniowej: Ignacy 

Krasicki – „Pijaostwo”.  

Proszę zapoznad się z informacjami na temat satyry jako gatunku literackiego (min. można 

skorzystad z informacji zawartych w podręczniku na s. 263, 260). Następnie należy zapoznad 

się z satyra I Krasickiego pt. „Pijaostwo” (s. 261-263). Na podstawie zgromadzonych 

informacji proszę o wykonanie poleceo: 

1. Przedstaw w punktach treśd przedstawionej w utworze sytuacji, 

2. Scharakteryzuj postawy bohaterów utworu. 

3. Wyjaśnij funkcję, jaką w utworze pełni absurdalne zakooczenie, 

4. Wyjaśnij, jaki związek moa ten utwór ze zjawiskami takimi jak: sarmatyzm, reformy 

paostwa, racjonalizm, patriotyzm, 

5. Wskaż przykłady występującego w satyrze komizmu oraz określ jego funkcję. 

 

Powodzenia!!! 

 

 

 



Klasa IAG 

Temat: Dydaktyczny charakter satyry oświeceniowej: Ignacy 

Krasicki – „Pijaostwo”.  

Proszę zapoznad się z informacjami na temat satyry jako gatunku literackiego (min. można 

skorzystad z informacji zawartych w podręczniku na s. 244). Następnie należy zapoznad się z 

satyra I Krasickiego pt. „Pijaostwo” (s. 243-245). Na podstawie zgromadzonych informacji 

proszę o wykonanie poleceo: 

1. Przedstaw w punktach treśd przedstawionej w utworze sytuacji, 

2. Scharakteryzuj postawy bohaterów utworu. 

3. Wyjaśnij funkcję, jaką w utworze pełni absurdalne zakooczenie, 

4. Wyjaśnij, jaki związek moa ten utwór ze zjawiskami takimi jak: sarmatyzm, reformy 

paostwa, racjonalizm, patriotyzm, 

5. Wskaż przykłady występującego w satyrze komizmu oraz określ jego funkcję. 

 

Temat: Poezja patriotyczna doby oświecenia: Józef Wybicki 

– „Pieśo Legionów Polskich we Włoszech” 

Tekst pieśni oraz podstawowe informacje o okolicznościach jej powstania znajdziecie na s. 

245-246 podręcznika. Proszę o zapoznanie się z nimi oraz o opis tego utworu zgodnie z 

wypracowanym porządkiem opisu utworu poetyckiego. Opisując sytuację liryczną warto 

zwrócid uwagę na drobne zmiany wobec współcześnie funkcjonującego tekstu hymnu 

paostwowego. 

 

Powodzenia! 

 


