
7.05.2020, język polski, kl.ITEO (8) 

Temat: Odprawa posłów greckich jako pierwszy dramat polski  

Punkty do lekcji (wpisujemy do zeszytu): 

1. Geneza Odprawy posłów greckich 

a) główny motyw i bohaterów poeta zaczerpnął z mitologii greckiej, 

b) premiera sztuki odbyła się w obecności króla Stefana Batorego i jego małżonki 

Anny Jagiellonki, 

c) dramat ogłoszono drukiem w 1578 roku, 

d) utwór jest reakcją pisarza  - patrioty na zjawiska w życiu politycznym, które mogą 

przynieść osłabienie państwa, a nawet jego upadek. 

 

2. Problematyka 

Odprawa posłów greckich jest dramatem politycznym, w którym poeta zastanawia się 

nad postawą obywateli, nad obowiązkami jednostki wobec państwa, nad tragedią 

państwa ginącego wskutek fatalnej decyzji Rady Królewskiej. 

 

3. Główny wątek: sprawa oddania Heleny 

 

4. Bohaterowie (wymień) 

- ………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………. 

 

5. Nawiązania do mitologii 

Przypomnij w kilku zdaniach, do jakiego wątku mitologicznego nawiązał 

Kochanowski w swoim dramacie. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

8.05.2020, język polski, kl.ITEO (8) 

 

Temat: Związki Odprawy posłów greckich z dramatem klasycznym  

 

Uzupełnij punkty do lekcji: 



1. Budowa dramatu przypomina konstrukcję utworów tego typu w literaturze 

starożytnej 

 

Prolog – monolog Antenora, z którego dowiadujemy się o wizycie posłów greckich i 

poznajemy cel ich przybycia; mowa jest w nim również o działaniach Aleksandra 

zmierzających do zatrzymania Heleny w Troi. 

Epejsodion I - ………………………………………………………………………… 

Stasimon – pieśń chóru na temat rozumu człowieka 

Epejsodion II - ………………………………………………………………………… 

Stasimon – (zacytuj pierwszy wers) ……………………………………………………. 

Epejsodion III - ………………………………………………………………………… 

Stasimon  

Epejsodion IV - ………………………………………………………………………… 

Stasimon – chór śpiewa pieśń „O białoskrzydła morska pławaczko” 

Epejsodion V – jest bardzo urozmaicone; …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

2. Zachowanie zasady trzech jedności: …………………………………………………………. 

 

3. Zachowanie zasady decorum: ………………………………………………………………… 

 

 

4. Na scenie występuje maksymalnie …………………………………………………………… 

 

5. Brak parodosu oraz eksodosu. 

 

 

6. Chór nie uczestniczy bezpośrednio w akcji, nie wywiera na nią wpływu. 

 

 

 

 

Temat: Poglądy Antenora i Aleksandra, bohaterów Odprawy posłów greckich  

 

Przypomnij sobie, co stanowi główny wątek Odprawy posłów greckich (sprawa oddania Heleny). 

Prześledź wypowiedzi Antenora i Aleksandra (Parysa). 

Antenor – stał na czele obozu domagającego się spełnienia żądań posłów greckich. 

Aleksander – stał na czele tych, którzy pragnęli zatrzymać Helenę. 



 

Polecenie: 

Przedstaw argumenty Antenora i Aleksandra. Wpisz je do tabeli wraz z wnioskami.  

Antenor 

 

Aleksander 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Odpowiedzi – najlepiej do 11.05.2020 przesyłają osoby chętne. 
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