
Moi drodzy,  

Ze względu na zaistniałą sytuację proszę o dojrzałą współpracę, bo tylko w ten sposób możemy 

kontynuować waszą edukację. Możecie, też skorzystać z pakietu lekcji przygotowanych  

przez Ministerstwo, http://www.gov.pl/zdalnelekcje 

 

KLASA I TECHNIKUM 

Do  wykonania do 23.03.20 r.  

A. Opracować w zeszycie przedmiotowym, zrobić zdjęcie  lub skan i przesłać na adres: 

agnieszka.strzelewska@onet.pl następujące zadania. 

 

1. Temat : Zaczadzona pięknem mojego ciała… Współczesne interpretacja 

mitu o Narcyzie 

Gdzie  szukać: Wykład w podręczniku, s. 185; , Z. Herbert Narcyz (s. 186–187);, H. 

Poświatowska Lustro (s. 187); J. Moreelse Narcyz (s. 186); H. Daumier Piękny Narcyz  

(s. 188) 

Polecenie – Opracować notatkę i zawrzeć w niej następujące elementy:  

 Streścić  mit o Narcyzie 

 Rozpoznać kolokwializmy w eseju Herberta i określić ich funkcję 

 Przedstawić ocenę postaci Narcyza w eseju Herberta 

 Odczytać sens metafor w wierszu Poświatowskiej 

 Objaśnić, na czym polega zmiana w rolach kobiety i mężczyzny w wierszu 

współczesnej poetki 

 Na czym polega współczesne odczytywanie mitu o Narcyzie 

Koniecznie wyjaśnić pojęcia: narcyzm , esej , kolokwializacja, erotyk , introspekcja 

2. Temat: Pytania zadawane mitowi… Naukowa interpretacja mitu  

o Narcyzie 

Gdzie szukać: podręcznik- M. Głowiński Narcyz i jego odbicia (s. 189–190) 

Polecenie – Opracować notatkę i zawrzeć w niej następujące elementy:  

 Odczytać sens omawianego tekstu 

 Wyróżnić w tekście argumenty, kluczowe pojęcia i twierdzenia 

 Przedstawić dwa główne kierunki interpretacji mitu o Narcyzie 

 Porównać interpretację mitu w poezji średniowiecznej i w poezji przełomu XIX i XX 

wieku 

 Scharakteryzować sytuację nadawczo-odbiorczą oraz narrację w poemacie Owidiusza 

 Wskazać podobieństwo w myśleniu o Narcyzie w eseju Herberta i rozprawie 

Głowińskiego 
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Ważne ! 

Tematy zapisujemy  w zeszycie przedmiotowy, 

 po  ostatnim , który był  zanotowany podczas lekcji 

prowadzonych w szkole. 

 

B. Do wykonania do dnia: 26.03.20 r.  

 
Literatura wyraża smutki i radości człowieka. Uzasadnij, opierając się na przykładach 

wybranych utworów literackich i tekstów kultury. Rozważ temat, odwołując się do 

wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów 

 

C. Na początku przyszłego tygodnia, najpóźniej we wtorek 24.03.20 r. 

podeślę własne  nagrania lekcji,  w których podam już opracowane tematy. 

Stąd też, nie będzie musieli sami opracowywać tematów, tylko zrobić 

notatki w zeszycie. 

D. Jeśli są osoby, które pozostawiły zeszyty w szkole, proszę założyć nowe. 

Proszę  nie wykonywać zdań  na  kartce!!! 

E. W wolnej chwili , proszę obejrzeć film Cudowny Chłopak z 2017 r. Jeśli ktoś 

będzie miał jakieś przemyślenia związane z tym filmem, proszę  

o wiadomości na maila. Liczę na konstruktywne wnioski. Udział w dyskusji. 

 

Z pytaniami proszę zwracać się  pocztą elektroniczną, 

Pozdrawiam  serdecznie 

 

Agnieszka Strzelewska 

 

 


