
29.04.2020r.
Temat: Akcent polski – utrwalenie zagadnienia.

Przepisz:
Warto zauważyć, że w przypadku czasowników prawie zawsze akcentowana jest ta sama 
sylaba ( nie chodzi tu o kolejność ), np.

(oni) czy – ta – li 

(my) czy – ta – liś – my / czy – ta – łyś – my 1 os. l. m., czas przeszły 
(wy) czy – ta – liś – cie / czy – ta – łyś – cie  2 os. l. m., czas przeszły

Tryb przypuszczający przesuwa akcentowaną sylabę jeszcze o jedno miejsce, ponieważ 
dochodzi partykuła przypuszczająca -by- , która jest przecież dodatkową sylabą, np.

(my) czy – ta – li – byś – my / czy – ta – ły – byś – my
(wy) czy – ta – li – byś – cie /  czy – ta – ły – byś – cie

Uwaga: wiem    nie wiem
              mam    nie mam
                je       nie je

Zadanie
Przepisz podany tekst, dzieląc wyrazy na sylaby i podkreślając sylaby akcentowane. 
Wyrazów jednosylabowych proszę nie podkreślać.

  Ostatnio dokonaliśmy niezwykłego znaleziska. Były to naczynia sprzed czterystu lat. Nie
mogliśmy  uwierzyć!  Przypuszczalibyście,  że  nasza  początkująca  grupa  archeologiczna
odniesie  taki  sukces?  Logika  podpowiadałaby:  to  niemożliwe  –  ale  doświadczyliśmy
wyjątkowego uśmiechu losu. Nasz skarb wyceniono na dziewięćset tysięcy złotych!

30.04.2020r.
Temat: Hymn – uroczysta i podniosła pieśń pochwalna ( Jan Kochanowski ''Hymn do
Boga'').

Przepisz:
Hymn i pieśń nie są w pełni rozłącznymi gatunkami lirycznymi. Hymn należy do pieśni, jest
szczególnym jej  rodzajem.  Ma  podniosły,  uroczysty  charakter,  sławi  wyjątkowe  osoby,
wartości (np. Ojczyzna), wydarzenia.

Przypomnij sobie teraz pieśń (hymn) J. Kochanowskiego ''Czego chcesz od nas, Panie …'',
podręcznik str. 57.

Przepisz:
Poeta  sławi  w hymnie  Boga  –  Stwórcę,  architekta  świata,  o  którego  mocy  i  wielkości
świadczy wspaniałość jego stworzenia.

Odpowiedz na podane poniżej pytania i wykonaj polecenia:



1. Podaj 5 cech Boga ukazanego w wierszu.
2. Podaj 5 cech stworzonego przez Boga świata.
3. Jakie przekonanie poety skrywają dwa pytania retoryczne otwierające hymn?
4. Podaj 5 przykładów archaizmów językowych.
5. Pieśni mają regularną budowę, swój rytm, ponieważ pierwotnie były wykonywane

przy akompaniamencie muzycznym. Aby to potwierdzić, określ:
- ilość wersów w każdej strofie
- ilość sylab w każdym wersie
- po której sylabie jest średniówka
- jaki jest układ rymów i jaki ich rodzaj: męskie czy żeńskie

To  tyle  do  końca  tygodnia.  Od  poniedziałku  ciąg  dalszy  lekcji  poświęconych
pieśniom J. Kochanowskiego. Są lekturą obowiązkową. 

          > Mam prośbę: starajcie się zdobyć ''Antygonę'' Sofoklesa i informujcie, gdy ktoś już
będzie  miał.  Warto  omówić  przed  szkołą  średnią,  gdzie  jest  kontynuacja  pewnej
problematyki. 

Relaksującej majówki :)
B. Rybka


