
 

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 II 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 : Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony… Renesansowy 

klasycyzm 

Gdzie szukać: Wykład w podręczniku, s. 47; J. Kochanowski [Patrzaj, jako śnieg po górach 

się bieli…] (s. 44–45), [Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony…] (s. 48–49); L. Staff 

Przedśpiew (s. 51);R. Santi Trzy Gracje (s. 48); Horacy Pieśń zimowa (kl. 1, cz. 1, s. 207); 

infografika Mistrzowie i przyjaciele Kochanowskiego (s. 52–53) 

Polecenie – Opracować notatkę i zawrzeć w niej następujące elementy:  

✓ Scharakteryzować kreację podmiotu lirycznego i adresata w omawianych pieśniach 

✓ Zinterpretować pieśń [Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony…] jako realizację 

toposu non omnis moriar 

✓ Wskazać nawiązania mitologiczne w pieśni 

✓ Wykorzystać kontekst biograficzny do interpretacji utworu 

✓ Na wybranym przykładzie udowodnić sylabiczność pieśni Kochanowskiego 

✓ Dostrzec nawiązania do światopoglądu epoki odrodzenia w wierszu Staffa 
✓ Dostrzec nawiązania do renesansowego obrazowania w wierszu Staffa 
✓ Porównać świat przedstawiony w pieśniach Kochanowskiego i Horacego, wskazując 

na sposoby chrystianizacji wątków obecnych w utworach antycznego poety 

Koniecznie wyjaśnić: utwór metapoetycki , horacjanizm  

 

2.Temat: Błogosławiony niechaj ów dzień będzie… Obraz kobiety w poezji 

włoskiego i polskiego renesansu 

 

Gdzie szukać:  podręcznik F. Petrarka Sonet 61 (s. 54); J. Kochanowski [Srogie łańcuchy 

 na swym sercu czuję…] (s. 57); S. Botticelli Wenus i Mars (s. 56–57) 

http://www.gov.pl/zdalnelekcje
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Polecenie – Opracować notatkę i zawrzeć w niej następujące elementy:  

✓ Scharakteryzować renesansowy ideał kobiety, odwołując się do dzieł literackich  

i przedstawienia malarskiego 

✓ Wskazać podobieństwa w ujęciu miłości w lirykach Petrarki i Kochanowskiego 

✓ Wskazać cechy gatunkowe sonetu 

✓ Scharakteryzować związek renesansowej wizji miłości z humanistyczną koncepcją 

człowieka 

✓ Wskazać podobieństwa w sposobie obrazowania w lirykach Petrarki 

 i Kochanowskiego 

Koniecznie wyjaśnić: sonet , petrarkizm , antyteza , oksymoron 

 

b. Do wykonania do dnia: 26.03.20 r.  
Przesłanie etyczne w Odprawie posłów greckich Jana Kochanowskiego. 

Rozważ temat, odwołując się do całego utworu . 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  Jasminum   J. J. Kolskiego .  

Jeśli ktoś będzie miał jakieś przemyślenia związane z tym filmem, proszę  

o wiadomości na maila. Liczę na odzew w tej sprawie. Film nie jest  łatwy. 

 

Z pytaniami proszę zwracać się  pocztą elektroniczną, 

Pozdrawiam  serdecznie 

 

Agnieszka Strzelewska 

 


