
Język polski 

klasa 7c 

26.10.2020r. (poniedziałek) 

2 godziny lekcyjne 

Drodzy Uczniowie, 

spotykamy się na lekcji on-line w czwartek. Dzisiaj i jutro udostępnię Wam pliki pdf., 

zaplanowałam, że lekcje w aplikacji MSTeams  będziemy odbywać cztery razy w tygodniu 

(w poniedziałki, czwartki i piątki). Jednak w tym tygodniu WYJĄTKOWO, 

przygotowałam materiały także na poniedziałek.  

Rozpoczęliśmy omawianie Trenów Jana Kochanowskiego. Zanim przejdziemy do 

właściwego tematu lekcji, proszę, abyście uzupełnili piątkową notatkę (możecie ją 

przepisać lub wkleić do zeszytu): 

 

KONSTRUKCJA CYKLU „TRENÓW” J. KOCHANOWSKIEGO: 

 od trenu I do VIII – pochwała zmarłej córki i żal po jej stracie, 

 od trenu IX do XVIII – ukazanie przeżywanej straty, 

 „Tren XIX” – pocieszenie i moralne pouczenie.  

 

Temat 1.: Lament poety. „Tren I”  Jana Kochanowskiego. 

Zanim przejdziemy do dzisiejszej lekcji przypomnij sobie cechy trenu, jako gatunku 

literackiego oraz kontekst biograficzny ( w jakim momencie życia Kochanowskiego 

powstały „Treny”?). 

1. Zapisz temat lekcji.  

2. Otwórz swój podręcznik do języka polskiego na stronie 86. 

Śledząc tekst zamieszczony w podręczniku odsłuchaj poniższy materiał: 

https://www.youtube.com/watch?v=dboCgola1ek 

Notatka do zeszytu:  

Główną tematyką „Trenu I” jest niemożność pogodzenia się zbolałego ojca ze 

śmiercią ukochanej córki. Chociaż wie, że doświadczenie śmierci kogoś bliskiego jest 

tragedią dla wielu ludzi, nie przynosi mu to pociechy. Nieszczęśliwy ojciec nie może 

też znaleźć pocieszenia w religii ani filozofii stoickiej, którą kierował się w 

dotychczasowym życiu.  

3. Jakie uczucia towarzyszą podmiotowi lirycznemu? Uzupełnij poniższy schemat: 

https://www.youtube.com/watch?v=dboCgola1ek
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4. Uzupełnij poniższą notatkę graficzną: 

 

 



 

5. To już ostatnie zadanie  dotyczące „Trenu I”.  

Przeanalizuj budowę utworu oraz wypisz znane Ci środki stylistyczne  

( przynajmniej 4 ).  

 

KONIEC LEKCJI PIERWSZEJ  
Temat 2.: „O zła Persefono, mogłażeś tak wielu łzam dać upłynąć płono?” – 

„Tren V” Jana Kochanowskiego.  

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.  

2. Otwórz swój podręcznik na stronie 87.  

Śledząc tekst zamieszczony w podręczniku odsłuchaj poniższy materiał: 

https://www.youtube.com/watch?v=MZHNDydp-Jc 

NOTATKA DO ZESZYTU:  

„Tren V” Jan Kochanowskiego jest przykładem LIRYKI BEZPOŚREDNIEJ, to 

znaczy, że podmiot liryczny wyraża swoje emocje wprost. Osobą mówiącą w 

wierszu jest zrozpaczony i kochający ojciec, skarżący się na okrucieństwo i 

przypadkowość losu. Adresatem trenu jest Persefona – mitologiczna władczyni 

świata podziemnego. Utwór jest monologiem podmiotu lirycznego, opartym na 

ROZBUDOWANYM PORÓWNANIU (!!!!!!) dziecka do drzewka oliwnego.  

 

 

 

  Takie rozbudowane porównanie nazywamy PORÓWNANIEM 

HOMERYCKIM. 

PORÓWNANIE HOMERYCKIE – rodzaj porównania, którego jedna część jest 

bardzo rozbudowana, stanowi samodzielny obraz. Ten rodzaj porównania służy 

uwydatnieniu cech opisywanej osoby, sytuacji, ukazaniu zaskakującego 

podobieństwa.  

https://www.youtube.com/watch?v=MZHNDydp-Jc


PORÓWNANIE HOMERYCKIE SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI: 

 ELEMENTU DO KTÓREGO SIĘ PORÓWNUJE (baaaaaaaaaaardzo 

rozbudowanego), 

 ELEMENTU PORÓWNYWANEGO. 

 

I teraz jak to wygląda w „Trenie V”? 

- I człon stanowi obraz małego pędu oliwnego, który dopiero wzrósł nieopodal macierzystego 

drzewa. Nieopatrznie podcięty przez zbyt gorliwego ogrodnika, tępiącego pokrzywy i ciernie, 

więdnie i opada ku ziemi; 

- II człon jest wskazaniem na zmarłą córeczkę. 

Czas na Waszą pracę:  

Po pierwsze uzupełnijcie poniższy schemat ( chciałabym, żeby znalazł się on w Waszych zeszytach), a 

po drugie proszę, abyście odnaleźli porównanie homeryckie w „Trenie I”  .  

 

 



Zadanie domowe:  

ćw.3.s.88 (podręcznik) -> sprawdzimy je na czwartkowej lekcji on-line. 

Na dzisiaj to koniec.  

Pozdrawiam  

M. Kogut 


