
 
 

Klasa I b (HOT, TPS) 
-technik hotelarstwa 

-technik pojazdów samochodowych 
Przedmiot: język polski 

 
 

11.05.2020 r. (poniedziałek, 2g.) 
 
Temat: Epoka przeciwieostw. Wprowadzenie do kultury baroku (cd.) 

Poznam: 

- ramy czasowe epoki w Polsce i Europie, 
- wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kulturę epoki 
- najważniejsze cechy estetyki barokowej. 
 
 
Temat: Rozdwojony w sobie… Człowiek wobec świata i Boga w poezji baroku. 
 
Zapoznam się z: 
-  koncepcją Boga, człowieka i świata w poezji baroku, 
-  cechami barokowej poezji metafizycznej. 
 

1. Proszę zapisad informacje na temat twórczości Mikołaja Sępa Szarzyoskiego w 
polskim baroku. 
 
Twórczośd M. Sępa- Szarzyoskiego to „zachodzące słooce renesansu”, a tym samym 
przedsionek baroku. Zwykło się mówid, że jest to pomost między epokami. 
Szarzyoskiego uznano za prekursora nowej epoki, chod jego krótkie życie mieści się w 
granicach renesansu. Zmarł przedwcześnie w wieku 31 lat. Cały jego dorobek 20 lat 
po śmierci został wydany w tomiku pt. Rytmy albo wiersze polskie. 
 

2. Przypomnied cechy gatunkowe sonetu. 
3. Zapisad definicję poezji metafizycznej. 
4. Następnie zapoznad się z sonetami (IV i V)M. Sępa Szarzyoskiego (podręcznik, str.163 

– 166) i uzupełnid tabelkę. 
 

 Sonet IV  
O wojnie naszej… 

Sonet V  
O nietrwałej miłości… 

Świat   

Życie   

Człowiek   

Bóg   

Poetyka (środki stylistyczne)   



 
5. Wnioski koocowe będą odpowiedziami na pytania: 

- Jakie kontrasty określają człowieka i jego miejsce w świecie według Sępa 
Szarzyoskiego? 
- Jakie paradoksy życia ludzkiego i relacji między Bogiem i człowiekiem wskazuje 
poeta? 
- Jakie są cechy poetyki barokowej? (przykłady środków stylistycznych samodzielnie 
wypisane). 

Materiały do lekcji: 
- podręcznik, str.163 – 166) 
- https://epodreczniki.pl/a/watly-niebaczny-rozdwojony-w-sobie---mikolaj-sep-szarzynski/DLhp3cjgt  
 
 
 

14.05.2020 r. (czwartek, 1g.) 
 
Temat: Śmierci, śmierć cię czeka… Refleksje egzystencjalne w poezji metafizycznej. 
 
Zapoznam się z: 
-  koncepcją Boga, człowieka i świata w poezji baroku, 
-  cechami barokowej poezji metafizycznej 
 
Jaki obraz człowieka odnajdujemy w sonetach M. Sępa Szarzyoskiego i Johna Donne’a ? 
Proszę przygotowad do lekcji odpowiedzi na pytania pod tekstami (podręcznik, str. 167) 
 
Materiały do lekcji: 
- podręcznik, str.163 – 166) 

- https://epodreczniki.pl/a/watly-niebaczny-rozdwojony-w-sobie---mikolaj-sep-szarzynski/DLhp3cjgt  

https://epodreczniki.pl/a/watly-niebaczny-rozdwojony-w-sobie---mikolaj-sep-szarzynski/DLhp3cjgt
https://epodreczniki.pl/a/watly-niebaczny-rozdwojony-w-sobie---mikolaj-sep-szarzynski/DLhp3cjgt

