
 

Klasa I b (HOT, TPS) 
-technik hotelarstwa 

-technik pojazdów samochodowych 
Przedmiot: język polski 

 
 
 

04. 05.2020 r (poniedziałek, 2 godz.) 

Temat: Renesans – wędrówka przez tematy i motywy literatury. Synteza wiadomości. 

Uczeo: 

- wymienia i omawia najważniejsze motywy i toposy literatury renesansowej, 
wskazuje ich realizację w konkretnych tekstach literackich, 
- nazywa idee wyrażone w renesansowych dziełach literackich. 
 
Proszę powtórzyd materiał dotyczący renesansu i przygotowad się do odpowiedzi według 
poniższych zagadnieo. 
 

1. Określ ramy czasowe oraz pochodzenie nazwy epoki renesans. 
2. Jakie wydarzenia historyczne ukształtowały epokę? 
3. Wyjaśnij znaczenie pojęd: humanizm, reformacja, antropocentryzm. 
4. Przedstaw sylwetkę twórczą Mikołaja Reja. 
5. Jaki wzorzec osobowy przedstawił Rej w Żywocie człowieka poczciwego? 
6. Dlaczego j. Kochanowskiego określa się mianem „twórcy renesansowego”, 

„osobowości renesansu”? 
7. Jakie tematy podejmował w swojej twórczości Jan Kochanowski? 
8. Jaką filozofię zawarł J. Kochanowski w swoich Pieśniach? Omów tematykę pieśni. 
9. Czym jest fraszka? Omów Fraszki J. Kochanowskiego. 
10. Podaj temat i okoliczności powstania Trenów. 
11. Dlaczego mówimy, że Treny to nie tylko dramat człowieka, lecz także artysty, filozofa i 

chrześcijanina? 
12. Przedstaw utwory patriotyczne J. Kochanowskiego. 
13. Jaki wpływ na teatr wywarł W. Szekspir? 
14. Scharakteryzuj świat przedstawiony w Makbecie Szekspira. 
15. Opisz elementy fantastyczne występujące w Makbecie. 
16. Czy Makbet ma wolną wolę, czy jego życiem kieruje przeznaczenie? (porównaj 

sytuację Makbeta i Edypa) 
17. Nakreśl portrety psychologiczne Makbeta i Lady Makbet: 

- przedstawid etapy dochodzenia do decyzji o morderstwie, 
- wahania i rozterki Makbeta przed podjęciem decyzji o zbrodni, 
- system wartości bohaterów, 
- techniki manipulacyjne stosowane przez Lady Makbet. 

18. Scharakteryzuj literacką kreację szaleostwa na przykładzie Lady Makbet. 



19. Zinterpretuj Szekspirowską realizację motywu zbrodni i kary. 
20. Dokonaj moralnej oceny bohaterów. 

 

07.05.2020 r. (czwartek, 1 godz.) 

Temat: Epoka przeciwieostw. Wprowadzenie do kultury baroku. 

Poznam: 

- ramy czasowe epoki w Polsce i Europie, 
- wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kulturę epoki 
- najważniejsze cechy estetyki barokowej. 
 
Wprowadzenie do epoki będzie omówione podczas lekcji online. 


