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Język polski 

 Klasa 7b 

 

Temat: Błahostki i żarty czy ”literackie szlachetne kamienie”? 

    (Fraszki Jana Kochanowskiego i Jana Sztaudyngera) 
  

 

Na dzisiejszej lekcji pozostajemy jeszcze w temacie fraszek. Mam nadzieję, że przeczytaliście 

już fraszki „Na dom w Czarnolesie” i „Na lipę” i sporządziliście notatki, o które prosiłam. 

Fraszki Jana Kochanowskiego to lektura obowiązkowa! Powinniście je znać. 

 

Dzisiaj poznacie jeszcze kilka fraszek Jana Kochanowskiego, ale także utwory Jana 

Sztaudyngera.  

 

Zaczynamy od fraszek Jana Kochanowskiego.  

 

1. Do poszczególnych fraszek dopasuj sformułowania dotyczące treści 

utworów (opis treści fraszki) oraz zapisanej w ich mądrości (komentarz). 

Uzupełnij tabelę. 

(Tabela jest formą notatki, przerysujcie ją i wypełnijcie zeszycie.) 
 

 

Na młodość 

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, 

Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli. 

 

Na starość 

Biedna starości, wszyscy cię żądamy, 

A kiedy przydziesz, to zaś narzekamy. 

 

Do Hanny (jest też w waszym podręczniku str.112) 

Na palcu masz dyjament, w sercu twardy krzemień, 

Pierścień mi, Hanno, dajesz, już i serce przemień! 

 

O miłości (podręcznik str.112) 

Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić, 

Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić? 

 

Na nabożną 

Jesli nie grzeszysz, jako mi powiadasz, 

Czego się, miła, tak często spowiadasz? 

 

Na Konrata 

Milczycie w obiad, mój panie Konracie; 

Czy tylko na chleb gębę swą chowacie? 



 

Tytuł Opis treści fraszki Komentarz 

Na młodość   

 

 

Na starość  

 

 

Do Hanny   

 

 

O miłości  

 

 

Na nabożną  

 

 

 

Opis treści fraszki (dopasujcie do odpowiedniej fraszki) 

 

 Czyny niektórych ludzi mówią coś innego, niż ich słowa. 

 Młodzi ludzie chcą szybko osiągnąć wiek dojrzały, ale gdy to się stanie, tęsknią za 

utraconą młodością. 

 Oznaką miłości nie są rzeczy materialne, lecz otwarte serce. 

 Prawem młodości i młodych ludzi jest spontaniczne okazywanie uczuć. 

 Przed miłością nie ma ucieczki. 

 

Komentarz  (dopasujcie do odpowiedniej fraszki) 

 

 Miłość to uczucie niezależne od naszych chęci.  

 Młodość musi się wyszaleć, to jej naturalne prawo. 

 Człowiek jest zawsze niezadowolony ze swojego wieku. 

 Hipokryzję łatwo zauważyć. 

 Związek dwojga ludzi powinien opierać się na szczerym uczuciu. 

 

2. Przeczytajcie teraz fraszki Jana Sztaudyngera – podręcznik str. 113 

i wykonajcie w zeszycie zadanie 1/113. 

 

I jeszcze jedna fraszka J. Sztaudyngera:  

 

Skarga zmiętego 

 

Życie mnie  

Mnie! 
 

Przepiszcie ją do zeszytu i wyjaśnijcie jej sens. 

 

Przeczytajcie też fraszki z zadania 6 str. 130 i ustnie spróbujcie wyjaśnić ich 

sens. Przypomnijcie sobie pojecie: fraszka epigramatyczna (jest w definicji 

fraszki na str.112) 


