
1G1T   Zadanie 01 

Do tematów podanych 13.03.2020. 

Należy je przesłać drogą elektroniczną do 24.03.2020    na adres:  

1G1-język polski-a.bodak01.pdf 

Zadanie 49/01 

Przygotuj w formie referatu podane zagadnienie, zachowując następujący 

porządek podanych podpunktów: 

Temat: Charakterystyka renesansowej sztuki, malarstwa, rzeźby i 

architektury . 

1.1.  Wątki i tematy zaczerpnięte z mitologii. 

1.2.  Klasyczny kanon piękna, 

1.3.  Charakterystyczne cechy różnych  rodzajów sztuki renesansowej. 

1.4.  Najwybitniejsi artyści renesansu i ich dzieła. 

 

Polecenie 49/01 

Na podstawie fragm. Żywota człowieka poczciwego (patrz podręcznik cz.2 str. 

67  ?) , opisz renesansowy wzorzec życia szlachcica ziemianina, uwzględniając: 

a) Życie podporządkowane rytmowi natury, 

b) Stosunek człowieka do życia i spraw codziennych, 

c) Funkcja zdrobnień, 

d) Parenetyczny charakter utworu. 

 

 

Uwaga:  MÓJ PODRĘCZNIK MA INNĄ NUMERACJĘ STRON. SZUKAJCIE W SPISIE 

TREŚCI 

  



Wpisujemy do zeszytu temat i zagadnienia. 

Lekcja 50 

Temat: Poezja religijna Jana Kochanowskiego. 

1. Jan Kochanowski – najwybitniejszy przedstawiciel polskiego renesansu. 

2. Chrześcijański humanizm ukazany w Pieśni  pt. Czego chcesz od nas Panie. 

3.  Wizerunek Boga ukazany w Pieśni. 

a) Bóg jako artysta – kreator, doskonały stwórca idealnego świata. 

 

Przeczytaj Pieśń Czego chcesz od nas Panie i wskazówki interpretacyjne. 

Podręcznik cz. 2 pod kątem przedstawionych zagadnień. 

Proszę zrobić sobie notatki.     Będzie sprawdzian ! 

 

Zadanie 50/01 droga elektroniczna na adres:  

1G1-język polski-a.bodak01.pdf 

-  termin realizacji 25.03 

 

Polecenie 

Dokonaj analizy Pieśni Czego chcesz od nas Panie, uwzględniając: 

a) relacje człowieka z Bogiem, 

b) cechy przypisane Bogu, 

d) obraz świata stworzonego przez Boga, 

e) środki stylistyczne. 

  



Lekcja51 

 

Temat: Świat myśli Jana Kochanowskiego utrwalony w Pieśniach. 

1. Humanistyczny ideał człowieka ukazany w Pieśniach J. Kochanowskiego. 

2. Inspiracje antykiem i chrześcijaństwem w Pieśniach. 

3. Renesansowa koncepcja artysty – poeta doctus – mędrzec , filozof, 

poszukujący sensu życia. 

a) Horacjanizm , 

b) Stoicyzm  

c) Epikureizm 

d) Cnota 

e) Fortuna 

f) sława 

4. Patriotyzm i obywatelski obowiązek wobec ojczyzny ukazany w 

Pieśniach. 

 

Do przeczytania:   Pieśń IX z Ksiąg pierwszych, Pieśń XXIV,  V  z Ksiąg 

wtórych i wskazówki interpretacyjne. Podręcznik cz.2 

Proszę zrobić notatki.  

 

 

 

 

Zadanie 51/01 droga elektroniczna na adres:  

1G1-język polski-a.bodak01.pdf 

-  termin realizacji 27.03 

Polecenie 

Na podstawie wszystkich poznanych Pieśni stwórz mapę mentalną 

ilustrującą poglądy J. Kochanowskiego. 



 


