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Klasa  VIII - 21.04.20r. 

 

Temat: Jan  Kochanowski - fraszki, pieśni, treny - przypomnienie  przed  

egzaminem. 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  Drodzy, dziś  będziemy  przypominać  sobie  do  egzaminu  

twórczość  J. Kochanowskiego. Obowiązuje  nas  znajomość  Trenów: 

konkretnie - I, V, VII, VIII  oraz  wybór  fraszek  i  pieśni. 

  Jeśli  chodzi  o  fraszki  i  pieśni w  ich  wyborze  macie  dowolność, 

kilka  z  nich  omawialiśmy  w  klasie  VII  i  VIII - w  tym  celu  warto  zajrzeć  

do  zeszytów  lekcyjnych  lub  materiałów, które  Wam  skserowałam - str. 15 - 

17.  

 O  ile  obowiązuje  Was  znajomość  konkretnych  trenów, o  tyle  pieśń  i  

fraszkę  sami  możecie  sobie  wybrać - najbardziej  charakterystycznymi  i  

najłatwiejszymi  do  zapamiętania  są: "Czego  chcesz  od  nas  Panie" ( pieśń, 

kl. VII ), "Na  zdrowie" ( fraszka, kl. VI ) 

 

2. Przypomnienie  na  temat  gatunków. 

Pieśń - najstarszy  gatunek  liryczny, początkowo  wykonywany  przy  

akompaniamencie  muzyki; utwór  stroficzny  o  regularnej  budowie  i  

różnorodnej, najczęściej  poważnej  tematyce. 

To tekst  bardzo  rytmiczny, na  co  ma  wpływ: podział  na  strofy, taka  sama  

liczba  wersów  w  strofach, rymy, regularny  podział  na  sylaby. 

 

Fraszka - krótki  utwór  liryczny, najczęściej  żartobliwy, może  dotyczyć  

wszystkich  możliwych  tematów; często  zakończony  puentą                                       

( podsumowaniem ) 

 

Tren - gatunek  poezji  żałobnej, wyrażający  żal  z  powodu  czyjejś  śmierci, 

rozpamiętujący  dokonania  osoby  zmarłej  i  pochwałę  jej  zalet  i  zasług. 

 

3. Filmik  powtórzeniowy.  

Przesyłam  Wam  link  do  filmiku, który  dotyczy  powtórki  przed  egzaminem  

z  trenów - warto  obejrzeć, trwa  około  20  minut. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oY3lD2mDtPU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oY3lD2mDtPU
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4. Poćwicz. 

Dla  przypomnienia  podaję  Wam  treść  pieśni  "Czego  chcesz  od  nas, 

Panie" - i  10  pytań. Odpowiedzi  zapiszcie  sobie  w  zeszycie, na  następnej  

lekcji  podam  Wam  poprawne  odpowiedzi  i  sprawdzicie  sobie, jak  Wam  

poszło :) 

 

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? 

Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? 

Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, 

I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. 

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje, 

Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. 

Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, 

Bo nad to przystojniejszej  ofiary nie mamy. 

Tyś Pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował 

I złotemi gwiazdami ślicznieś uhaftował. 

Tyś fundament założył nieobeszłej   ziemi 

I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi. 

Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi, 

A zamierzonych granic przeskoczyć sie boi. 

Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają, 

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają. 

Tobie k woli  rozliczne kwiatki Wiosna rodzi, 

Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi. 

Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa, 

Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa. 

Z Twej łaski nocna rosa na mdłe  zioła padnie, 

A zagorzałe   zboża deszcz ożywia snadnie. 

Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności, 

A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości. 

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie! 

Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. 

Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi; 

Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi! 

1)  Dokończ  zdanie, wybierz  odpowiedź  A/B  i  jej  uzasadnienie  1/2 

Osoba  mówiąca  kieruje  swoją  wypowiedź  do  Pana  Boga  w  sposób: 

A. pośredni  B. bezpośredni 

ponieważ 



3 
 

1. boi  się  Go, skarżąc  się  na  świat  stworzony  przez  Niego 

2. z  wdzięcznością  wielbi  dobroć  Stwórcy  objawiającą  się  w  urodzie  i  

bogactwie  świata 

 

2) Podmiot  liryczny  to  jedna  osoba, lecz  wypowiada  się  w  imieniu  

większej  grupy. Udowodnij, że  tak  jest, cytując  z  tekstu  fragmenty  to  

potwierdzające. 

 

3) Zaznacz  "P"  przy  treści  prawdziwej 

1. Bóg  przedstawiony  w  wierszu  jest  uosobiony. 

2. Stwórca  jest  hojny, lecz  pragnie  złota. 

3. Bóg  jest  tylko  w  Kościele. 

 

4) Który  szereg  nie  zawiera  cech  Boga  przedstawionego  w  utworze? 

A. dobry, nieogarniony  B. wszechobecny, mądry 

C. łaskawy, opiekuńczy  D. wymagający, surowy 

 

5) W  której  zwrotce  Bóg  przedstawiony  jest  jako  Artysta  i  

Budowniczy? 

A. 1  B. 2  C. 3  D.4 

 

6) W  której  zwrotce  świat  stworzony  przez  Boga  jest  szczególnie  

harmonijny  i  uporządkowany? 

A. 1 i 7  B. 2 i 3 C. 3 i 4 D. 4 i 5 

 

7) Wyjaśnij  swoimi  słowami, które  elementy  świata  wskazują  na  jego  

harmonię  i  porządek. 

 

8) Oceń P  lub  F. 

1. W  szóstej  zwrotce  jest  mowa  o  przeznaczeniu, roli  stworzonych  przez  

Boga  zjawisk  przyrody. 

2. W  utworze  najczęściej  występującym  zaimkiem  jest  "ja". 

 

9) Wybierz  F  przy  zdaniu  fałszywym. 

1. Ostatnia  zwrotka  zawiera  pochwałę  i  uwielbienie Boga  oraz  prośbę  

człowieka  skierowaną  do  Stwórcy. 
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2. Utwór  zaczyna  się  dwoma  zdaniami  pytającymi, a  kończy  się  

wykrzyknikowymi. 

3. Wizja  świata  jest  przedstawiona  pesymistycznie. 

 

 


