
Klasa I TG1TF1 – 24 kwietnia 

Temat 1.: Konflikt młodych ze starymi w „Odprawie posłów greckich”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapoznaj się z powyższą reprodukcją obrazu Domenica Ghirlandaia Portret starego 

mężczyzny z chłopcem i odpowiedz na pytania. 
 
a) Jak malarz przedstawił postacie starca i chłopca? Opisz wygląd fizyczny każdego z nich. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
b) Scharakteryzuj relację łączącą bohaterów portretu. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
c) Czy Twoim zdaniem starszy człowiek może czegoś nauczyć chłopca? I odwrotnie, 

czego chłopiec mógłby nauczyć starca? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
d) Jeśli uznać, że dzieło jest alegorią dwóch okresów życia, jakie wartości możesz im 

przypisać? Czy zawsze są to wartości przeciwstawne? 

starość:_____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
młodość:____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Jakimi cechami wykazują się przedstawiciele dwóch pokoleń w Odprawie? 
 
Aleksander:_________________________________________________________________ 



 
___________________________________________________________________________ 
 
Antenor:____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Czy konflikt między Aleksandrem a Antenorem można traktować jako konflikt 

pokoleń? Uzasadnij swoją odpowiedź. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Po rozwiązaniu karty pracy powinieneś dostrzec w dramacie konflikt między młodością a starością i 
potrafić przypisać system wartości obu stronom.  

Zadania utworu: 

• Utwór miał pouczać szlachtę polską, więc pełnił funkcję dydaktyczną. Ostro skrytykowano 
państwa i społeczeństw, w których nie obowiązują żadne prawa ani poczucie sprawiedliwości, 
lecz panuje przekupstwo. Skrytykowano także młodzież magnacką i szlachecką, która prowadzi 
państwo ku upadkowi. Młodzież nazwano nawet wrzodem rzeczypospolitej: Jakiż to wrzód 
szkodliwy w Rzeczypospolitej Młódź wszeteczna! Młodzi to darmozjady próżnujący na 
zbytkach. Ulisses widzi upadek królestwa, którego losy spoczywają w rękach egoistycznej 
młodzieży. 

• Ukazanie słabości polskiego społeczeństwa, które samo dąży do zguby miało wywołać zmiany. 
Dbałość o własne interesy, przekupstwo i rozkład moralny może doprowadzić do upadku 
państwa. 

• Krytyka młodzieży - nadziei narodu polskiego. Jest nieodpowiedzialna, leniwa i lekkomyślna, 
żyje w dostatku i prowadzi hulaszczy tryb życia. Nie są zdolni do poświęcenia i miłowani 
ojczyzny, nie dbają o swój honor, w sytuacji zagrożenia wybierają dobro własne aniżeli ogółu. 
Przykładem takiej postawy jest nieodpowiedzialny i niekonsekwentny Parys. Jego całkowitym 
przeciwieństwem jest Antenor: inteligentny, odpowiedzialny, patriota, kieruje się dobrem 
ojczyzny i moralnością. Ponosi odpowiedzialność za swoje czyny i do końca pozostaje wierny 
królowi. 

• Antenor jest bohaterem wartym naśladowania 

 

 

 

 

 

 



Temat 2.: Kodeks moralny polityka. 

 

Zastanów się i wskaż  zawody, które wymagają kierowania się szczególnymi zasadami moralnymi.  Czy 
w Odprawie posłów greckich znajdujemy tego typu wskazówki moralne. Dla kogo są one przeznaczone? 
Kto jest głównym bohaterem utworu? Komu poświęca się najwięcej miejsca w dramacie? Jaką grupę 
zawodową przedstawia dzieło?  
Powinieneś dojść do wniosku że utwór kierowany jest do polityków / obozu rządzącego. Jaki był 
kontekst stworzenia dramatu? Nie znamy daty powstania utworu, według niektórych badaczy 
Kochanowski zaczął pisać Odprawę jeszcze podczas swojej służby na dworze króla Zygmunta Augusta. 
Sztuka została wystawiona z okazji ślubu kanclerza Jana Zamoyskiego, najpotężniejszego magnata 
Rzeczypospolitej. Na premierze był obecny sam władca, Stefan Batory, dlatego należy traktować ją jako 
wydarzenie o znaczeniu nie tyle towarzyskim, ile państwowym). 
 

 

Zadanie: 

Filozof i publicysta Jan Hartman stworzył Kodeks Etyczny Polityka, zbiór zasad, którymi powinni się 

kierować zawodowi politycy. Do zacytowanych początkowych zasad tego Kodeksu dopisz kilka 

własnych punktów. 

 
 
1. Polityk szanuje prawo, a zwłaszcza konstytucję, oraz dotrzymuje umów i przyrzeczeń. 
 
2. Polityk działa przede wszystkim na rzecz dobra wspólnego i dobra kraju, przedkładając 
je nad dobro swojego ugrupowania i swoje własne. 
 
3. Polityk wystrzega się stosowania przemocy oraz wszelkich autorytarnych metod rządzenia, 
naruszających zasady demokratycznego państwa prawa. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Stworzony przez siebie kodeks zanotuj w zeszycie. 


