
JĘZYK POLSKI KL. VII 21.04. I 22. 04. 

Dzisiejsze nasze spotkanie będzie poświęcone problematyce i budowie tekstu poetyckiego. 

Temat: Czy słowa szesnastowiecznego poety są wciąż aktualne? - Jan Kochanowski "Pieśń XIV" 

             Rodzaje rymów - ćwiczenia. 

   Na naszych lekcjach czytaliśmy już wiele utworów Jana Kochanowskiego. Dzisiaj poznamy "Pieśń 

XIV" z Ksiąg wtórych (podr. str. 235). Proszę przeczytać po cichu cały tekst oraz wszystkie objaśnienia 

obok niego. Teraz przeczytajcie tekst jeszcze raz głośno (starajcie się zrobić to wyraźnie oraz 

wyraziście). Jeśli jest jakaś osoba dorosła, zaproście ją do współpracy i poproście, aby też głośno 

przeczytała utwór.  Powiedzcie, do kogo jest skierowana apostrofa rozpoczynająca pieśń. 

Zanotujcie lub wydrukujcie, wklejcie i uzupełnijcie: 

Osoba mówiąca w liryku Kochanowskiego kieruje swoje refleksje do rządzących:                     

Teza: Fragment utworu z jej potwierdzeniem 

~ Każdy rządzący ma nad sobą władcę - Boga ~ " sami macie nad sobą pana" 

~ Sprawujący władzę powinni dbać o wspólne 

dobro, a nie o dobra osobiste 

~ ………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

~ Wszyscy ludzie są równi wobec Boga 

~ "pan (...) ani się pyta,  

Jeśli kto chłop czyli się grofem poczyta (...) 

Jesli namniej przewinił, być mu w okowach" 

~ Zła władza może zniszczyć nawet 

najpotężniejsze państwa 

~ ………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

Podział rymów ze względu na: 

A. akcent: żeńskie, męskie, 

B. dokładność: dokładne, niedokładne, 

C. przyczynę współbrzmienia: gramatyczne, niegramatyczne, 

D. układ: parzyste (aabb), krzyżowe (abab), okalające (abba). 

Dokładne wyjaśnienie pierwszych trzech podpunktów znajdziecie w podręczniku na str.236. - proszę 

uważnie przeczytać i zapamiętać. 

 Spójrzcie teraz na tekst Pieśni XIV, policzcie ilość sylab w 1. i ostatniej strofie (chętni w całym 

utworze), określcie rodzaje rymów. 

Zanotujcie: 

"Pieśń XIV" to utwór stroficzny a każda z pięciu zwrotek składa się z czterech dwunastozgłoskowych 

(12 sylab)) wersów.  Występują parzyste rymy żeńskie, dokładne, głównie gramatyczne. 

Teraz zapraszam Was do zeszytu ćwiczeń (str.84) i proszę o wykonanie zad. 2. Chętnym proponuję 

1./84 i 3.abcd/85 (można dokonać wyboru). 

Życzę wszystkim miłego spotkania z poezją. Powodzenia!                                                        p. Polak 


