
 
Klasa I b (HOT, TPS) 

-technik hotelarstwa 
-technik pojazdów samochodowych 

Przedmiot: język polski 
 
 
 

15.06.2020 r. (poniedziałek, 2 g.) 

Temat: Barok – wędrówka przez motywy i tematy literatury. Synteza wiadomości na temat 

literatury i kultury baroku. 

Przypomnę i utrwalę: 

- najważniejsze motywy i toposy literatury barokowej oraz wskażę ich realizację w 

konkretnych tekstach kultury. 

Barok – znaki szczególne. 

1. Niepokój, niepewnośd istnienia – po dobie ładu i uporządkowania 

2. Wojny, zarazy, głód – po renesansowym rozwoju gospodarczym 

3. Dysharmonia w sztuce 

4. Bogactwo formy dzieł literatury i sztuki 

5. Religijnośd i mistycyzm w treści dzieł literatury i sztuki 

6. Ekspresja – dzieła mają wyrażad uczucia i szokowad odbiorcę 

7. Tematy religijne w sztuce 

Pytania, na które trzeba znad odpowiedzi. 

1. Jakie ideały głosili myśliciele baroku? (charakterystyka epoki) 

2. W czym różnił się barok od renesansu? 

3. Na czym polegało nowatorstwo barokowej sztuki? 

4. Jak można podzielid literaturę polskiego baroku? 

5. Czym był sarmatyzm w siedemnastowiecznej Polsce? 

6. Polska poezja barokowa – przedstawiciele, nurty. 

Najważniejsze tematy podejmowane w literaturze baroku. 

1. Człowiek i jego kondycja we wszechświecie: 

- walczący o swoje zbawienie (M. Sęp Szarzyoski), 

- wzniosły i wielki, a zarazem śmieszny i mały ( M. Cervantes, Don Kichot ), 

- patriota wzywający do reform w paostwie (P. Skarga), 

- zafascynowany pięknem świata (J.Ch. Pasek) 

2. Świat w literaturze baroku: 



- wszystko to marnośd nad marnościami (M. Sep Szarzyoski) 

- teren heroicznych działao rycerza (M. Cervantes, J. Ch. Pasek) 

- teren walki człowieka ze sobą i pokusami świata (M. Sęp Szarzyoski) 

- miejsce miłości wewnętrznie sprzecznej, zmysłowej… (M. Sęp Szarzyoski,  

 J.A. Morsztyn) 

Chwyty stylistyczne stosowane w poezji: 

ZABIEG 
 

ZNACZENIE PRZYKŁAD 

koncept pomysł na nowe zaskakujące ujęcie tematu porównanie trupa i 
zakochanego 

kontrast zestawienie przeciwieostw 
 

miłośd - śmierd 

paradoks zaskakujące sformułowania, pozornie 
niemożliwe, bez sensu, a jednak 
odsłaniające prawdę 

podobieostwa stanu 
miłości i śmierci 

oksymoron zestawienie cech, które się eliminują, 
wykluczają 

gorący lód, żywy trup 

anafora wielokrotne powtórzenie tego samego 
wyrazu na początku wersów 

Prędzej… 
Prędzej… 
Prędzej… 

hiperbola celowe wyolbrzymienie cechy lub uczucia, 
przesada 

umieram z miłości 

inwersja Poprzestawianie kolejności słów w zdaniu, 
szyk przestawny, udziwniony 

których każdy, póki żyw, 
niech jeśli chce,  zażyje 

epatowanie 
brzydotą 

szokowanie odbiorcy opisem bólu, 
cierpienia, rozkładu ciała itp. 

 

 

18.06.2020 r. (czwartek) 

Temat: Konsultacje stacjonarne. 

 

 

Klasa I b (HOT, TPS) 
- technik hotelarstwa 

- technik pojazdów samochodowych 
Przedmiot: wiedza o kulturze 

 

16.06.2020 r. (wtorek) 



Temat: Wiem, czy nie wiem? 

Podsumuję i utrwalę  wiadomości z wiedzy o kulturze. 


