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PEŁNE ODPOWIEDZI NA USTNĄ

ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ



Przed sobą masz notatki, które pozwolą Ci się 
przygotować do matury pisemnej i ustnej z tej 

lektury.
 

Pamiętaj! To tylko propozycja, która nie wyczerpuje 
tematu :)

 
Notatki przygotowane prze Się Wie wyróżnia to, że 

dołączam do nich fragmenty tekstu i pojęcia 
kluczowe. Dzięki nim, nie musisz czytać całości 

lektury!
 

Fragmenty pomogą Ci przeanalizować pytania i 
zrozumieć odpowiedzi. Jeśli znasz lekturę, zaznacz 
kilka innych fragmentów, które uważasz za istotne. 
Jeśli mimo załączonych fragmentów, lektura nie jest 
zrozumiała, sięgnij po streszczenie lub całość 😔 

 
Podane fragmenty i odpowiedzi wykorzystuj we 

wszystkich tematach związanych z "Przedwiośniem". 
Podejdź do tych notatek krytycznie. Na marginesach 

zapisuj informacje uzupełniające. 
 

Pamiętaj, że notatki te objęte są prawem autorskim i 
nie możesz ich wrzucać na fejsbukowe grupy ani 

sprzedawać.
 

Zapraszam Cię do siebie na stałe korepetycje lub 
pojedyncze konsultacje. Na zamówienie dokonam 

skrótów z wybranej lektury. 
 

Kontakt: 607 822 845 

Wszelkie treści zamieszczone w tej publikacji (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie 
prawnej na podstawie przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych 
(tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autorazabronione 
jest m.in. powielanie treści, ich kopiowqanie, przedruk, przetwarzanie z zastosowaniem 

jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest 
dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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Początkowo autorstwo Bogurodzicy  przypisywano
św. Wojciechowi, teoria ta została odrzucona
przez większość historyków literatury. Zgodnie
bowiem ze średniowieczną koncepcją
anonimowości sztuki (natchnienie traktowano
jako pierwiastek boski) autor pieśni nie
podpisał się swoim nazwiskiem.
Najprawdopodobniej był osobą wykształconą i
duchowną. Wiemy, że podobne pieśni, powstawały
w Czechach i być może test Bogurodzicy był 
 nimi inspirowany. Pewne jest, że pieśń była
znana na terytorium niemalże całego kraju, i z
czasem zaczęła pełnić rolę pieśni liturgicznej
(śpiewanej podczas mszy), a nawet tzw. carmen
patrium czyli hymnu państwowego. Była śpiewana
podczas bitew m.in. pod Grunwaldem oraz
podczas koronacji króla Władysława
Jagiellończyka. Z czasem utraciła swój
patetyczny (podniosły) charakter i stała się
pieśnią gminną. Wiek XIX przywrócił jej jednak
dawną rangę.

Geneza i informacje o autorze



meliczność czyli śpiewność osiągnięta dzięki:
układowi stroficznemu (podział na zwrotki),
rytmowi (uzyskanemu dzięki powtórzeniom) oraz
prostej budowie zdań
zawiera motywy religijne, ważne dla danej
społeczności (tym przypadku jest to kult
maryjny)
napisana zrozumiałym dla ogółu językiem 

wyróżnia się podniosłym, uroczystym
(patetycznym) tonem, co zostało osiągnięte za
pomocą muzyki 
występują w niej apostrofy: do Maryji i 

tekst funkcjonował także jako hymn religijny,

Bogurodzica jest pieśnią religijną i hymnem

Bogurodzica jako pieśń religijna:

Bogurodzica jako hymn:

Jezusa Chrystusa; hymn jest liryką zwrotu
do upersonifikowanego bóstwa, idei lub 
osoby stojącej wyżej w hierarchii od 
podmiotu lirycznego 

hymn bojowy, hymn koronacyjny oraz państwowy 

Gatunek



TEOCENTRYZM
Pogląd uznający Boga/bogów za przyczynę i cel
istnienia wszystkich bytów. Bóg (bogowie) uważany
jest za byt zewnętrzny wobec wszechświata,  to
znaczy nie jest jego częścią, jest ponad nim. Bóg
wzywa do życia duchowego w łączności ze swoją
osobą i reagujący na aktywność ludzi.
W planie etycznym bóg (bogowie) jest utożsamiany
z najwyższą wartością.
Potocznie: Bóg w centrum wszechświata.

UNIWERSALIZM ŚREDNIOWIECZNY

Wieloaspektowa wspólnota kultury średniowiecza w
Europie. Oznaczał jedność religii
(chrześcijaństwo), języka (łacina) oraz państwa.
Zwolennikami tego poglądu byli m.in. Otton III i
Sylwester II. Zakładali oni stworzenie wielkiego,
ponadnarodowego cesarstwa uniwersalistycznego,
składającego się z krajów słowiańskich,
niemieckich, francuskich i włoskich. Między
innymi z tego powodu zorganizowany został zjazd
gnieźnieński.

Pojęcia kluczowe dla 
zrozumienia utworu

https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylwester_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjazd_gnie%C5%BAnie%C5%84ski


KULT MARYJNY

Całokształt form kultu religijnego w jakim
wyznawcy wyrażają swój stosunek do Marii z
Nazaretu. Kult ten określany mianem
hyperduliicharakterystyczny jest dla katolicyzmu
oraz prawosławia, ale występuje też w innych
wyznaniach i religiach.

ARCHAIZM

Wyraz, konstrukcja składniowa lub związek
frazeologiczny, który wyszedł z użycia w danej
formie języka. Archaizmy to także wyrazy w formie
przestarzałej, które są jeszcze w pewnym stopniu
używane, lecz postrzegane jako dawne. 

Pojęcia kluczowe dla 
zrozumienia utworu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_religijny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_z_Nazaretu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hyperdulia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyraz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syntaktyka_(j%C4%99zykoznawstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_frazeologiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odmiana_j%C4%99zykowa


Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena 
Maryja,

U twego syna Gospodzina matko zwolena, 
Maryja!

Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrieleison. 

 
Twego dziela Krzciciela, bożycze,

Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze.
Słysz modlitwe, jąż nosimy,
Oddać raczy, jegoż prosimy:
A na świecie zbożny pobyt,

 
Po żywocie rajski przebyt.

Kyrieleison.
 

Tekst



Matko Boża, dziewico, przez Boga 
wielbiona Maryjo

Wybrana przez twego syna-Pana mateczko, 
Maryjo!

Zjednaj go nam, uczyń go nam 
przychylnym. 

Panie, zmiłuj się.
 

Ze względu na twego Jana Chrzciciela, 
Synu Boży,

Usłysz głosy, spełnij pragnienia 
człowiecze.

Usłysz modlitwę, którą zanosimy,
I daj, o co prosimy:

Na świecie dostatnie życie,
Po śmierci przebywanie w niebie.

Panie, zmiłuj się.

Przekład na współczesną 
polszczyznę



WSTĘP

Tematyka religijna była silnie obecna w literaturze średniowiecza.
Również na gruncie polskim powstały liczne teksty zawierające motywy
biblijne. Jednym z nich jest pieśń religijna pt. "Bogurodzica". To
anonimowe arcydzieło dojrzałego polskiego średniowiecza (prawdopodobnie
jej najstarsza część została napisana ok. XIII wieku) jest wyrazem,
charakterystycznego dla tej epoki, ducha religijnego. Tematem hymnu
jest, zanoszona przez wiernych, modlitwa do Jezusa Chrystusa. Utwór
ukazuje także wizerunek Maryji jako boskiej pośredniczki w sprawach
między człowiekiem, a Bogiem. 

Analiza i interpretacja

ROZWINIĘCIE 

W tekście wypowiada się zbiorowy podmiot liryczny (zaimek osobowy
"nam").  Jest to grupa wiernych, która zanosi swoją modlitwę do Maryji i
Jezusa Chrystusa. Stawia się w pozycjij podrzędniej względem adresata
lirycznego. Jest to wysoce umotywowane średniowieczym hierarchizmem i
drabiną bytów (tomizm). Adresatem lirycznym jest Maryja, matka Jezusa
Chrystusa, a także on sam. Maryja występuje w tekście jako dobra matka,
do której wierni mogą się zwrócić ze swoimi prośbami. Jako boska i
wyjątkowa pośredniczka ma zdolność wyjednania u Chrystusa łask dla
wiernych. Jest określona epitetami "dziewica" (dzieweczka, panienka),
"bogiem sławiena" (przez Boga uwielbiona),"zwolena" (wybrana). Na jej
wyjątkowość i boską naturę wpływają także antytezy
(Bogurodzica/dziewica, syna/gospodzina). Jest jednocześnie boska i
ludzka. Dlatego też wierny lud wybrał ją na swoją pośredniczkę.
Biorąc pod uwagę modlitewny charakter tekstu, wkazane wyżej apostrofy 
 oraz charakterystykę podmiotu lirycznego, możemy powiedzieć, że mamy do
czynienia z liryką zwrotu do adresata (apelu). Podmiot liryczny
wypowiada się w formie monologu. Ważne ze względów interpretacyjnych  są
następujące środki poetyckie: apostrofy, tryb rozkazujący, rymy,
wykrzyknienia oraz powtórzenia.
Jak już zostało powiedziane wyżej, w tekście pojawiają się dwie
apostrofy (pierwsza strofa - apostrofa do Maryji; druga strofa -
apostrofa do Jezusa Chrystusa).



ROZWINIĘCIE 

Modlitewny i błagalny ton pieśni został podkreśony wykrzyknieniem
("Maryja!) oraz trybem rozkazującym ("usłysz", "napełń", "słysz").
Pojawiające się wewnątrz wersów rymy wpływają na meliczność tekstu, co
przekłada się na jego podniosły ton. Warto także wspomnieć o
paralelizmach (powtórzeniach składniowych), które wraz z rymami i
refrenem  ("Krysieleison") wpływają na rytm wiersza, tworząc tekst o
charakterystycznej dla pieśni religijnych budowie. 
Tematem utworu są łaski, o które prosi Boga wierny lud. Najważniejsze
dla niego są "zbożny pobyt" i "rajski przebyt". Ten dualizm, podział na
świat doczesny i wieczny, wynika ze średniowiecznego  światopoglądu.
Człowiekowi zależało na tym, aby prowadzić życie w zgodzie z zasadami
religii chrześcijańskiej, aby po śmierci osiągnąć życie wieczne. Co
ważne, ludzie nie kierują swych próśb bezpośrednio do Boga. Pojawiają
się pośrednicy: Maryja i Jan Chrzcicel. Ideę pośrednictwa tzw. deesis
literatura średniowieczna zaczerpnęła z dzieł malarskich. Na
ikonografikach przedstawiano Jezusa w pozycji centralnej oraz Jana
Chrzciciela i Maryję jako pośredników. 

ZAKOŃCZENIE
 

Podsumowując, "Bogurodzica" stanowi niezaprzeczalnie arcydzieło liryki
religijnej polskiego średniowiecza. Uwzględnia motyw deesis wynikający
ze światopoglądu i filozofii epoki. Jest przykładem tekstu, który możemy
zaliczyc do tzw.biblia pauperum, czyli tekstów wyjaśniających prawidła
wiary w sposób zrozumiały dla szerszego odbiorcy.



motyw matki

Maryja przedstawiona w Bogurodzicy to przede
wszystkim  matka Jezusa Chrystusa - zbawiciela.
Znaczenie archaizmu "bogurodzica" to przecież "ta,
która urodziła Boga". Maryja jest więc wyjątkową
kobieta, wyjątkową matką, matką Boga, który
przyszedł na świat jako człowiek. Ona sama nosi w
sobie pierwiastek boży. Ludzie mogą się do niej
zwracać z prośbami, ponieważ, ze względu na swoją
rangę w niebie, może wyjednać łaski dla człowieka.
Ta boska matka, to matka wszystkich ludzi.
Opiekunka, która czuwa nad wiernym ludem, który
zanosi do niej swoje modlitwy.

wiara

W Bogurodzicy podmiotem lirycznym są wierni. Ludzie,
którzy zanoszą swoje modlitwy do Boga za
pośrednictwem Maryja i wstawiennictwem Jana
Chrzciciela. Wierzą, że dzięki modlitwie osiągną
dobre życie doczesne i wieczne życie po śmierci.
Wierzą w siłę modlitwy. Pokazują w niej swoją pokorę
względem Boga. Wiara jest elementem jednoczącym,
spajającym tę zbiorowość.

TEMATYKA i MOTYWY



DEESIS 

Motyw, który w malarstwie przedstawia Maryję
i Jana Chrzciciela jako pośredników i Jezusa
Chrystusa w pozycji centralnej. W pieśni,
motyw realizuje się w taki właśnie sposób. W
pierwszej zwrotce wierni proszą Maryję o
wyjednanie łask u Jezusa Chrystusa, a w
drugiej o wysłuchanie ich próśb ze względu
na Jana Chrzciciela. 



Bogurodzica jako arcydzieło 
literackie 

Bogurodzica jest zazwyczaj jednym z pierwszych tekstów lirycznych,
na których uczysz się analizować i interpretować wiersz. Na
początek wyjaśnię jednak, dlaczego tekst ten uznawany jest za
arcydzieło poetyckie średniowiecza. Zacznijmy od budowy tekstu:  

Bogurodzica (5)                       U twego syna (5)  
dziewica,   (3)                       Gospodzina   (4)
Bogiem sławiena (5)                   matko zwolena(5) 
Maryja,         (3)                   Maryja!      (3)

Zyszczy nam, (3)
Spuści nam (3)
Kyrieleison

 
W nawiasach oznaczyłam liczbę sylab. Jak widzisz, autor tekstu
zadbał o regularną budowę pieśni. Możesz zauważyć także to, że
wersy rymują się na -a. Tak przemyślaną budowę tekstu nazwiemy
zasadą paralelizmu.

Kolejną cechą, która każe nam myśleć o tym utworze jako o
arcydziele są liczne antytezy (paradoksalne zestawienia pojęć,
skojarzenia przeciwstawnych treści):
                 Bogurodzica      - dziewica
                 (matka)          - (panna)
                 U twego syna     - Gospodzina
                 (twój syn)       - (twój Pan, Bóg)
                 pobyt            - przebyt
                 (życie doczesne) - (życie wieczne)

Na uwagę zasługuje także sposób, w jaki realizuje się w utworze
motyw deesis. Dzieje się to bowiem i na poziomie treści, i na
poziomie formy. Deesis (z gr. prośba, modlitwa) to zapoczątkowany
w ikonografii motyw przedstawiający kompozycję trzech postaci:
Jezusa Chrystusa w centrum oraz Maryji i Jana Chrzciciela jako
pośredników. W polskiej pieśni pojawiają się apostrofy
(bezpośrednie zwroty) do Maryji i do Jezusa Chrystusa (za
pośrednictwem Jana Chrzciciela). Układ modlitwy jest więc
wertykalny (dół - góra). Wierni kierują swoje modlitwy przez
Maryję i Jana Chrzciciela do Chrystusa.



Archaizmy

archaizm fonetyczny (czyli taki w którym
doszło do wymiany głosek i obecnie wyraz
taki wymawia się inaczej) to sławiena
(obecnie sławiona)

archaizmy leksykalne (wyrazy, które wyszły
z użycia) to: zwolena, spuść, napełń, jegoż,
nosimy, zbożny

archaizm słowotwórczy (wyraz, który zawiera
zjawiska słowotwórcze np. zrost) to
Bogurodzica 

archaizm fleksyjny (wyrazy, które zmieniły
swoją odmianę) to spuść

archaizm składniowy (wyrażenie) to Bogiem
sławiena

To wyrazy, które wyszły z użycia bądź zmieniły
swoje znaczenie lub odmianę. Dzielimy je na
fonetyczne, słowotwórcze, fleksyjne,
leksykalne i składniowe 

W Bogurodzicy możemy wskazać:



KONTEKSTY

światopoglądu (teocentryzm), 
relacji człowieka z Bogiem,
duchowości człowieka,
artyzmu literackiego,
zabytków językowych,
kultu maryjnego,
motywu matki,
motywu kobiety, roli kobiety.

Bogurodzicę możesz wykorzystać w
tematach dotyczących:



Dziękuję Ci za wybór 
mojego opracowania, 
będę wdzięczna za 

opinię na siewie.edu.pl


