
Klasa I b (HOT, TPS) 
-technik hotelarstwa 

-technik pojazdów samochodowych 
Przedmiot: język polski 

 

 

18.05.2020 r. (poniedziałek, 2g.) 
 
Temat: Cel, dla którego niebo mię na świat posłało… Ideały błędnego rycerza a realia życia. 
 
Zapoznam się z: 
- z cechami bohatera tragicznego na przykładzie Don Kichota, 
- charakterystyką Don Kichota jako błędnego rycerza. 
 

1. Don Kichot jako pierwsza powieśd nowożytna (gatunek wyrosły z eposu): 
- obiektywny narrator, 
- ponadprzeciętny bohater (tytułowy Don Kichot) 
- panoramiczne ukazanie społeczeostwa (od nędznej gospody po książęce pałace..) 
- świat ukazany w przełomowym momencie (odchodzą w przeszłośd idealizm i 
fantastyka średniowiecza, ustępując realizmowi epoki). 

2. Wyjaśnienie pojęcia błędny rycerz, czyli rycerz błąkający się, wędrujący bez 
określonego z góry celu. Przeżywa on ciąg niezwykłych przygód, wędrując po świecie 
ze swym giermkiem: bezinteresownie walczy z olbrzymami, potworami, i złymi 
czarnoksiężnikami w obronie uciśnionych i przeciw niesprawiedliwości. Sławi i kocha 
platonicznie damę swego serca, którą jest piękna księżniczka. 

3. Proszę przedstawid bohatera (Don Kichota) jako błędnego rycerza i wyjaśnid, na czym 
polega jego tragizm. 

4. Wykonad polecenia do tekstu, podręcznik, str. 175. 
 
Temat: Między dwiema kraocowymi wadami: tchórzostwem i zuchwalstwem… Tragiczna 
wielkośd i patetyczna śmiesznośd Don Kichota. 
 
Zapoznam się z:  
- niejednoznacznością kreacji głównego bohatera powieści Cervantesa, 
- pojęciem deheroizacji bohatera, 
  

1. Proszę wyjaśnid pojęcia: patos, deheroizacja, honor. 
2. Wykonad polecenia do tekstu, podręcznik, str. 181-182 
3. Scharakteryzowad głównych bohaterów (Don Kichot, Sancho) i odpowiedzied na 

pytanie: na czym polega niejednoznacznośd postaci głównego bohatera? 
Zadanie 
Don Kichot – postad tragiczna czy komiczna? Rozstrzygnij i uzasadnij. 

 
21.05.2020 r. (czwartek, 1g.) 
 
Temat: Oczy są ogieo, czoło jest zwierciadłem… Słowa i ich znaczenia. 



 
Poznam: 
- najważniejsze relacje semantyczne w języku,  
- stylistyczną wartośd synonimów, homonimów, antonimów i wyrazów wieloznacznych 
 

1.  Wyjaśnienie pojęd: 
- semantyczny – dotyczący znaczenia wyrazów, znaczeniowy’, 
- semantyka – dział językoznawstwa, którego przedmiotem jest analiza znaczeo wyrazów. 
- polisemia – wiele znaczeo danego słowa, wieloznacznośd słów, np. język (organ ciała), język 
(mowa ludzka) 
- synonimia -  relacja między słowami o podobnych znaczeniach, bliskoznacznośd słów,       
np. miłośd, sympatia, kochanie, amory… 
- homonimia – relacja pomiędzy tak samo brzmiącymi słowami o różnych znaczeniach,  
np. bal (jako zabawa), bal (ociosany pieo drzewa) 
- antonimia – związek łączący słowa o przeciwnych znaczeniach,  np. miłośd – nienawiśd. 
2. Proszę rozwiązad dwiczenia:  
 



 



 

 

 

 

 


