
Język polski 

Kl. Ib 

26. 03. 2020 r.  

Temat: Optymizm renesansowego humanisty.  
Poznam : 
 - najważniejsze  fakty z życia J. Kochanowskiego, 
- cechy gatunkowe pieśni, pojęcia: stoicyzm, epikureizm, 
- renesansową koncepcję ludzkiego losu w Pieśniach (Nie porzucaj nadzieje…, Patrzaj jako 
snieg..) 
 Materiały do lekcji: (podręcznik, str. 40) 
https://epodreczniki.pl/a/kochanowski-wielkim-poeta-byl/D7IDkpo39  
 
30. 03. 2020 r. (2 godz.)  
 
Temat: Refleksja obywatelska w Pieśniach. 
- zapoznam się z renesansowym ideałem obywatela i władcy w Pieśni o dobrej sławie i Pieśni 
o cnocie. 
Materiały do lekcji: (podręcznik, str. 62) 
 
Temat: Różnorodność tematyczna i nastrojowa Fraszek J. Kochanowskiego. 
Zapoznam się z:              
- cechami gatunkowymi fraszki, 
- fraszkami ( O doktorze Hiszpanie, Do Magdaleny, Na lipę, Do gór i lasów 
Materiały do lekcji: (podręcznik, str. 77) 
 
02 .04. 2020 r.  
 
Temat: Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze…Wprowadzenie do Trenów J. 
Kochanowskiego. 
Zapoznam się z: 
- cechami gatunkowymi  trenu,  
- genezą Trenów 
- problematyką trenu IX 
- ideałem mędrca stoika przedstawionym w trenie IX 
Zadanie: Czy mądrość jest dobrym lekarstwem na cierpienia, które spotykają nas w życiu? A 
jeśli nie mądrość – to co? Napisz krótkie wypracowanie w kontekście trenu IX.  
Materiały do lekcji: (podręcznik, str.83) 
 
06. 04. 2020 r. (2 godz.) 
 
Temat: Sny płoche nas bawią…Dyskusja z filozofia stoicką w Trenach. 
( tren XI i XVI ) 
Zapoznam się z: 
- trenami  XI i XVI 
- pojęciem: kryzys światopoglądowy, 

https://epodreczniki.pl/a/kochanowski-wielkim-poeta-byl/D7IDkpo39


- ewolucją światopoglądu Kochanowskiego, 
Materiały do lekcji: (podręcznik, str.87) 
https://epodreczniki.pl/a/czlowiek-nie-kamien-filozofia-trenow-jana-
kochanowskiego/DoYlxVAQQ  
 
Temat: Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest… Tajemnica Boga i godność człowieka w Trenach. 
Zapoznam się z:  
- pojęciami: topos ubi est?, pytanie retoryczne, 
- trenami  X i XIX i określę ich znaczenie w całości cyklu, 
- podobieństwami i różnicami tych utworów: 
Obydwa teksty rozwijają problematykę eschatologiczną i nawiązują do antycznego toposu 
ubi sunt?. 
Teksty łączy ten sam podmiot liryczny (np. cierpiący po stracie dziecka ojciec).  
Teksty tworzą wzajemną relację opartą na pytaniu (Tren X) i odpowiedzi (Tren XIX), co 
świadczy o kunsztowności zbioru, jego „dialogowej” strukturze kompozycyjnej. 
 
Rozumienie ludzkiej godności w Pieśniach Jana Kochanowskiego 
• Człowiek powinien zachować powściągliwość w reagowaniu na to, co przynosi życie (los). 
• Człowiek powinien jednakowo reagować zarówno na to, co dobre, jak i złe. 
• Człowiek powinien kierować się w życiu rozumem. 
• Za pomocą rozumu człowiek może zdystansować się do tego, co niesie los. 
• Rozum jest siłą człowieka. 
• Człowiek powinien przyjąć, że podlega władzy Fortuny. 
• Człowiek powinien zaakceptować rolę przypadku w życiu. 
• Człowiek powinien rozwijać swój rozum, świadomie kształtować siebie i swój los. 
• Człowiek powinien przyjąć, że podlega władzy natury (jest śmiertelny). 
• Człowiek powinien zachować równowagę między pragnieniami a tym, co ostatecznie 
osiąga. 
• Człowiek powinien rozwijać w sobie rozmaite cnoty. 
• Człowiek powinien żyć razem z innymi ludźmi. 
• Człowiek-kamień/skała (powinien mężnie znosić ciosy losu). 
• Godność = rozum. 
• Uznanie emocji za przejaw słabości człowieka. 
Rozumienie ludzkiej godności w Trenach Jana Kochanowskiego 
• Człowiek powinien znosić po ludzku to, co przynosi mu życie (los). 
• Człowiek powinien reagować na to, co niesie los, zgodnie ze swoją naturą. 
• Człowiek nie powinien ukrywać emocji (por. „człowiek nie kamień”). 
• Człowiek powinien akceptować swoje słabości (ułomności), które wynikają z tego, że jest 
bytem słabym i niedoskonałym. 
• Człowiek powinien przyjąć, że jest nie tylko rozumem, ale ma też prawo kierować się 
uczuciami, reagować zgodnie z tym, co nakazują emocje. 
• Godność = akceptacja pełni człowieczeństwa (rozum i emocje). 
Materiały do lekcji: (podręcznik, str.92) 
Przeczytać Makbeta W. Szekspira. 
 
09. 04. 2020 r.  
 

https://epodreczniki.pl/a/czlowiek-nie-kamien-filozofia-trenow-jana-kochanowskiego/DoYlxVAQQ
https://epodreczniki.pl/a/czlowiek-nie-kamien-filozofia-trenow-jana-kochanowskiego/DoYlxVAQQ


Temat: Być albo nie być… Dramat ludzkich wyborów w twórczości 
 W. Szekspira. 
 
Poznam: 
- historię teatru elżbietańskiego 
- różnicę między tragedią starożytną a nowożytną, 
- pojęciami: hamletyzm, wybór tragiczny. 
Materiały do lekcji: (podręcznik, str.99) 
https://eszkola.pl/jezyk-polski/teatr-elzbietanski-495.html 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/teatr-elzbietanski-495.html

