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Język polski 

Klasa 7e 

 

 

Temat: Odkrywamy świat wartości bohatera lirycznego fraszki Jana   

Kochanowskiego pt. „Na dom w Czarnolesie”. 
 

 
Po tej lekcji powinniście: 

 umieć określić adresata utworu, 

 umieć wymienić wartości cenione przez bohatera lirycznego, 

 znać i rozumieć pojęcie: „fraszka”. 

 

1. Przeczytajcie fraszkę pt. „Na dom w Czarnolesie”.  
Na stronie https://epodreczniki.pl/a/z-pamietnika-polskiego-szlachcica-czyli-fraszki-jana-

kochanowskiego/Dxclic0Gf możecie też wysłuchać czytanej fraszki, a wyrazy 

przestarzałe, które mogą być niezrozumiałe (archaizmy) są w kolorze niebieskim i zostały 

wyjaśnione). 

 

NA DOM W CZARNOLESIE 

 

Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje; 

Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje!  

Inszy niechaj pałace marmorowe mają  

I szczerym złotogłowem ściany obijają,  

Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym, 

A Ty mię zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym,  

Pożywieniem ućciwym, ludzką życzliwością,  

Obyczajmi znośnymi, nieprzykrą starością.  

2. Odpowiedzcie w zeszycie napytania: 

a. Kto jest adresatem utworu? Wypiszcie bezpośrednie zwroty do 

adresata, czyli apostrofy. 

b. Jakie wartości ceni w swoim życiu podmiot liryczny? (odpowiedź 

znajdziecie w wersach 5-8).  

c. Jakie wartości nie mają dla podmiotu lirycznego żadnego znaczenia? 

(wersy 3-4) 

 

Odpowiedzi na pytanie „b” i „c” możecie udzielić w formie tabeli, np.  

 

podmiot liryczny 

wartości ważne wartości mniej ważne 

https://epodreczniki.pl/a/z-pamietnika-polskiego-szlachcica-czyli-fraszki-jana-kochanowskiego/Dxclic0Gf
https://epodreczniki.pl/a/z-pamietnika-polskiego-szlachcica-czyli-fraszki-jana-kochanowskiego/Dxclic0Gf


 

 

 

 

 

3. Przeczytajcie z podręcznika (str. 112) definicję fraszki. Wpiszcie ją do 

zeszytu i zapamiętajcie, jakie cechy ma fraszka.  
 

 

 

 

 

Temat: Autoprezentacja lipy we fraszce Jana Kochanowskiego pt. „Na lipę”. 
 

 
Po tej lekcji powinniście umieć:  

 wskazać nadawcę i odbiorcę tekstu, 

 określić tematykę fraszki, 

 wskazać zalety lipy, 

 nazwać środek artystyczny, który został użyty w utworze w związku z drzewem. 

 

 

1. Przeczytajcie fraszkę pt. „Na lipę”. 

2. Na znanej już Wam stronie https://epodreczniki.pl/a/z-pamietnika-

polskiego-szlachcica-czyli-fraszki-jana-kochanowskiego/Dxclic0Gf 

możecie też wysłuchać czytanej fraszki, a wyrazy przestarzałe, które 

mogą być niezrozumiałe (archaizmy) są w kolorze niebieskim i zostały 

wyjaśnione). 
 

NA LIPĘ 

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie! 

Nie dójdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie, 

Choć się nawysszej wzbije, a proste promienie 

Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie. 

Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają, 

Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają. 

Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły 

Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły. 

A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie, 

Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie. 

Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie 

Jako szczep napłodniejszy w hesperyskim sadzie.  

 

 

https://epodreczniki.pl/a/z-pamietnika-polskiego-szlachcica-czyli-fraszki-jana-kochanowskiego/Dxclic0Gf
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Notatka:  

1. Podmiotem lirycznym w utworze jest uosobiona lipa 
(uosobienie=personifikacja- przypomnijcie sobie ten środek artystyczny) 

2. Lipa zwraca się, do „gościa”, którym może być zmęczony, strudzony 

wędrowiec. 

3. Lipa przedstawia swoje zalety. Wypiszcie je do zeszytu- znajdziecie je 

w wersach: 2, 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12. 

 

 


