
Moi Drodzy ,wysyłam Wam na ten tydzień kolejne zagadnienia 

1.Wpiszcie do zeszytów tematy – 38 ( Ideologia sarmatyzmu w Pamiętnikach Paska.) oraz 39 ( 

Oswajanie obcości przez Sarmatę ). Wykonajcie pisemnie kilka poleceń związanych a tymi 

tematami-  

a) Kilka słów na temat Paska i jego Pamiętników ( autor, geneza ) 

b) Wyjaśnij pojęcia – sarmatyzm, sarmacki mesjanizm,  

C) Określ stosunek Paska do innowierców ( protestantów, muzułmanów ) Jakie czynniki 

historyczne i religijne na to  wpływały? 

d) Sporządź listę cech Paska – typowego Sarmaty. 

E ) Wskaż w tekście elementy stylu makaronicznego ( patrz pojęcia kluczowe ) i określ jego 

funkcję. 

Proszę następujące osoby o przesłanie swoich ćwiczeń 

Z klasy  1Dg osoby mające numer w dzienniku 5, 16, 17 ,18,23 do dnia 18 maja 

Z klasy 1Eg osoby mające numer w dzienniku 1,6, 9,12,18, 22, 25,31,32  do dnia 18 maja 

Jednocześnie proszę o jak najszybsze przesyłanie zaległych ćwiczeń ( dotyczy uczniów, którzy 

jeszcze nie wysłali swoich notatek ). 

2.Przeczytacie temat z podręcznika - Kontrreformacja w Polsce (40). Zapiszecie go w zeszytach. 

Polecenia do tekstu ( proszę wykonać pisemnie w zeszytach ) 

a ) Na podstawie akapitów 1 i 2 wytłumacz, w jaki sposób sytuacja wyznawców różnych religii 

poza granicami Polski wpływała na narastającą nietolerancję  w Polsce w VXII wieku. 

B) Sformułuj dwa pisane w tekście argumenty przeciwko tolerancji religijnej używane przez 

polskich zwolenników kontrreformacji. 

c) Na podstawie akapitów 5 i 6 przedstaw wpływ położenia geograficznego Rzeczypospolitej 

na postrzeganie w niej różnowierców. 

d) Wyjaśnij, w jaki sposób wojny w XVII wieku wpłynęły na świadomość zbiorową Polaków. 

3.Norma i błąd językowy. Wpiszecie do zeszytów taki temat i poniższa  notatkę. 

Norma językowa to zasady posługiwania się językiem określane obecnie przez językoznawców 

uniwersyteckich. Norma pisuje, co jest dopuszczalne w języku mówionym i pisanym. Błąd 

językowy to nieświadome odstępstwo od normy. Wyróżniamy następujące typy błędów 

językowych 

a ) ortograficzne 

b ) interpunkcyjne 

c )fonetyczne ( niepoprawne wypowiedzenie słowa)  



d )fleksyjne (np. błędy w odmianie wyrazów ) 

e) leksykalny ( np. użycie słowa niezgodne z jego znaczeniem ) 

f) frazeologiczny ( np. skrzyżowanie dwóch związków frazeologicznych ) 

g )składniowy (np. niepoprawna budowa zdania ) 

Korzystając z własnych doświadczeń językowych oraz wiedzy dostępnej w Internecie wypiszcie 10 

przykładów różnego typu błędów językowych. Wykonacie to ćwiczenie w zeszycie do 18 maja. 

Pozdrawiam  Was, życzę owocnej pracy. 


