
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ SAMODZIELNIE WYKONYWANYCH  

 W DNIACH 20. 04. – 24. 04. 2020 r. 

KLASA VIII 

21. 04. 2020 r. 

Temat: Dlaczego tak trudno zrozumieć stare teksty? Archaizmy i archaizacja języka. 

 Zadanie z zeszytu ćwiczeń: 2./67-68 

waść – pan, zmaczaj – zamocz,  

po mym słowie – to, co podyktuję 

tytle – litery 

wszak – przecież, despekt – obraza, obelga 

waszeć - pan 

 Zadanie 5./69-70 

 

Podkreślone archaizmy:  

 

Pieśń XXV: dobrodziejstwa, nie masz miary, wszędy, mieni, tedy, wyznawamy, 

przystojniejszej, wszystkiego, nieobeszłej, rozlicznemi, rozkazaniem, k’woli, w 

kłosianym, dawa, potym, gnuśna, mdłe, zagorzałe, snadnie, źwierzę, patrza, pochwalon, 

jeno, zawżdy, twemi. 

 

Pieśń II: roście, wysszej, nacięższy zbieżał, zakwitnęły, wszystek, zachodny, ptacy, 

omyslają, przeczby, wstydać, wesół, żadny, przywabi. 

 

wyraz znaczenie dawne znaczenie współczesne 

 
przystojny 

 
zgodny z dobrymi obyczajami 

 
odznaczający się dobrym wyglądem  

 
mdły 

 
pozbawiony żywości 

 
bez smaku 

 
prawie 

 
właśnie taki, akurat, w sam raz 

 
nieomal 

 
prawy 

 
rzeczywisty, prawdziwy 

 
szlachetny, prawdziwy, legalny 

 
rada 

 
radzenie nad jakąś sprawą 

 
to, co się komuś proponuje, żeby zrobił 

 
chłodnik 

 
altana, pergola 

 
zupa podawana na zimno 

     

 

 

 



22. 04. 2020 r. 

Temat: Przeznaczenie czy wybór? Tadeusz Różewicz „Prawa i obowiązki” 

 Dwie postawy: „Ikara” (młodość) i „Dedala” (dojrzałość). 

 

 
Postawa Ikara 

 
Kontrast 

 
Postawa Dedala 

Dawniej: 
Kiedy… 

 byłem młody 

 nie miałem doświadczeń 

 nie wiedziałem, że… 

 nie rozumiałem, że… 

 nie wiem, nie pamiętam już 
kiedy to było 

 

 
 
 
 
mówiłem 

ślepcy 

Teraz:  
Kiedy… 

 znam życie 

 doświadczyłem wzlotów i upadków 

 inaczej zacząłem patrzeć  na świat 

 nie wiem, kiedy przyszło owo 
„teraz: 

Cechy postawy:  
zapał i entuzjazm 
Prawo i obowiązek buntu 
wobec świata. 
Postawa pełna zaangażowania. 
Wiara, że można zmienić ten 
świat. 

Cechy postawy: 
opanowanie i spokój 
Prawa i obowiązki: 
Nabyta mądrość każe z dystansem 
patrzeć na porządek świata. 
Przekonanie, że każdy ma swój los, 
swoją rolę do odegrania. 
Prawo i obowiązek przyjęcia swego 
losu, przystosowania się do praw tego 
świata. 

Wniosek 
Ikar ma wzlatywać ku słońcu i ginąć. 

Wniosek  
Oracz – iść za swoim pługiem, pasterz – 
doglądać stada 

Cytat  
„I nie ma w tym nic /wstrząsającego / że piękny statek płynie dalej /do portu 

przeznaczenia” 

 

 Zadanie 8. 

Np. Sądzę, że utwór „Prawa i obowiązki” jest wyrazem pewności, że człowiek ma 

zarówno prawa, jak i obowiązki oraz  przemiany postawy życiowej człowieka. 

 

23. 04. 2020 r. 

 

Temat: Fraszki Jana Sztaudyngera – czy tylko błahostki? (jednostka lekcyjna 

dwugodzinna) 

 

 Dziś na lekcji omawialiśmy fraszki Jana Kochanowskiego. 

Napisanie tego wypracowania to była dla mnie fraszka. 

 synonimy 



1. wierszyk, krótki utwór; 

2. bagatela, łatwizna, drobiazg, błahostka, igraszka, bułka z masłem, głupstwo, łatwa 

sprawa;  

 Zapis spostrzeżeń: 

 

  
tytuł fraszki 

 
pochwała 

 
krytyka 

Przekaz neutralny 

1. ***[Miły 
czytelniku] 

 
------------------------- 

 
-------------------------- 

Prośba artysty do 
odbiorców jego 
utworów, zachęta  
do czytania . 

2. Kocham 
Ona do niego 
… 

 
------------------------- 

Brak prawdziwej 
miłości ; nierozumienie 
istoty uczuć; 
nietrwałość ludzkich 
relacji. 

 
-------------------- 

3. ***[Nic tak] 
Bez złudzeń 

 
------------------------- 

Rozczarowanie drugim 
człowiekiem. 

 
--------------------- 

4.  
***[Polska A] 

 
------------------------- 

Wywyższanie się nad 
innymi; nierówności 
społeczne. 

 
--------------------- 

5.  
***[Z 
grama…] 

 
------------------------- 

Zawiść i zazdrość 
międzyludzka. 

 
--------------------- 

6.  
Bajka o cyniku 

 
------------------------- 

Oderwanie od 
rzeczywistości. 

 
-------------------- 

7.  
Cel uświęca 
środki 

 
------------------------- 

Bezwzględność  
w realizacji celów. 

 
--------------------- 

8. Czas( III) 
Spędzanie 
czasu 
Wzajemność  

 
------------------------- 

 
------------------------- 

Nieuchronność 
przemijania czasu, 
zacieranie się 
wspomnień. 

9. Dla kariery 
Dwulicowy 

 
------------------------- 

Rezygnacja z wartości 
dla kariery, 
konformizm, niestałość 
poglądów  

 
--------------------- 

10.  
Jeszcze 

Afirmacja życia, 
radość życia, 
optymizm 

 
------------------------- 

 
--------------------- 

11.  
Legenda (I) 

 
------------------------- 

Ukrywanie 
niewygodnych faktów, 
zastępowanie ich 
mitami. 

 
--------------------- 

12.  
Łaska 

 
------------------------- 

 
Obłuda, gra pozorów. 

 
--------------------- 



13.  
Pierwsze 
pytanie 

 
------------------------- 

 
---------------------------- 

Potrzeba kontaktu                     
z drugim 
człowiekiem 
warunkiem rozwoju 
emocjonalnego 

14.  
Pomnik 

 
------------------------- 

Krzywdy wyrządzane 
przez otoczenie 

 
--------------------- 

15.  
Rajska 
depesza 

 
------------------------- 

 
--------------------------- 

Wyciąganie 
właściwych 
wniosków 
sposobem 
uniknięcia błędów. 

16.  
Sumienie 
grało 

 
------------------------- 

Materializm, 
rezygnacja z 
wyznawanych wartości 
na rzecz korzyści 
materialnych 

 
--------------------- 

17. Ona do niego, 
porzucona 
Święto Kobiet 
i (…) 

 
------------------------- 

Niesprawiedliwe role 
kobiet i mężczyzn we 
współczesnym świecie 

 
--------------------- 

18.  
Władza 

 
------------------------- 

Władza stosująca 
terror. 

 
--------------------- 

19.   
W epoce 
gaduł 

Wieloznaczność 
fraszki (można nią 
wyrazić tyle, ile 
artykułem) 
 

 
-------------------------- 

Współczesność jako 
epoka nadmiaru 
słów, 

20. Samokrytyka 
fraszkopisarza 

 
------------------------- 

Zwracanie 
niedostatecznej uwagi 
na sedno fraszki. 

Świadomość 
dominacji formy nad 
treścią w procesie 
tworzenia fraszki. 

Zadania 9.  

Np. pić haustem – pić dużymi łykami; sączyć po kropelce – pić powoli, po trochu; każe 

się całować w D – okazuje lekceważenie; popełniać świństwa – dopuszczać się podłych, 

niegodziwych czynów; życie dało mu w kość – doznał ciężkich, trudnych przeżyć. 

Sztaudynger najczęściej wykorzystuje związki frazeologiczne w ich ogólnie przyjętym 

znaczeniu, lecz w nieoczywistych, zaskakujących kontekstach. 

 Zadanie10.  

- wykorzystanie wieloznaczności słów, np. „Bez złudzeń”; 

- zasada kontrastu, antyteza, np. „Święto kobiet i święto mężczyzn”; 

- metafora, np. „Legenda (I)”; 

- paradoks, np. „Wzajemność”; 

- homonimy, np. „Ona do niego porzuconego”; 

- ironia, np. „Łaska” 



24. 04. 2020 r. 

 

Temat: O człowieku pełnym sprzeczności. Zbigniew Herbert „O dwu nogach Pana 

Cogito”. 

 

 Pan Cogito, czyli Pan Myślę, to alter ego (z łac. drugie ja)poety – bliski przyjaciel, 

powiernik, zaufany zastępca. Herbert uczynił go bohaterem wielu swoich wierszy o 

charakterze filozoficznym.  

 Znaczenie związków frazeologicznych: 

- być kutym na cztery nogi – być sprytnym, przebiegłym; 

- stanąć na własnych nogach – usamodzielnić się, uniezależnić, dorobić się; 

- tracić grunt pod nogami – tracić oparcie, pewność; 

- noga się komuś powinęła – coś się komuś nie udało; 

- stać mocno nogami na ziemi – ktoś jest realistą i umie właściwie  ocenić sytuację; 

- stać na ziemi obiema nogami – ktoś jest realistą i umie właściwie  ocenić sytuację; 

 W podanych związkach frazeologicznych wyraz noga ma znaczenie przenośne, odnosi 

się do cech charakteru, sposobu życia, pozycji życiowej, wartości życiowych. 

 Wykonaj zadanie 2. 

 Np. Lewa noga – zwyczajna, nieco za krótka, umięśniona, zdrowa, chłopięca, 

optymistyczna, skłonna do paradoksów, kochająca życie, unikająca narażania się . 

 Prawa noga – chuda, niedoskonała, naznaczona bliznami, szlachetnie sztywna, 

nieczująca lęku przed niebezpieczeństwem. 

 Opis nóg wskazuje, że w przeszłości Pan Cogito zdecydował się na jakąś ucieczkę, czego 

śladami są blizny. 

 Określenia w opisie nóg charakteryzują nie tylko ciało Pana Cogito, ale również jego 

ducha. Skontrastowanie prawej i lewej nogi ma na celu wskazanie, że człowiek składa 

się ze sprzeczności (dobro i zło, dusza i ciało, optymizm i pesymizm,  

beztroska i obowiązek itp.). 

 Posiadanie takiej pary nóg bardzo utrudnia poruszanie się – podobnie jak sprzeczności 

tkwiące w człowieku stają się źródłem wielu rozterek. 

 Zadanie 4.  

Np. Dwie nogi Pana Cogito są znakami różnych osobowości i filozofii życia – 

symbolizowanych przez bohaterów powieści Cervantesa. Lewa noga jest jak Sancho 

Pansa – wskazuje na rozsądek, realizm, cieszenie się życiem. Prawa noga jest jak Don 

Kichot – cechuje ją idealizm, szlachetność, odwaga w przeciwstawianiu się złu. 

 Zadanie 6. Możliwe odpowiedzi: 

- B. ktoś, kto go dobrze zna; 

- C. człowiek oczytany, wykształcony; 

- F. poeta starannie komponujący wypowiedź. 

WNIOSEK - Dwie nogi Pana Cogito symbolizują dwie strony jego osobowości, dwie 

sfery/hierarchie wartości, dwa style życia: noga lewa – filozofie przyjemności i świętego 

spokoju, noga prawa – filozofie wartości, wierności zasadom. 


