Temat l: Na przykładzie Bogurodzicy i Lamentu świętokrzyskiego określ różne sposoby kreowania wizerunku Matki Boskiej w literaturze średniowiecznej.
Bogurodzica
Bogurodzica dziewica. Bogiem slawiena Maryja,
Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrieleison.
Twego dzielą KrzcicieJa, bożycze,
LI słysz głosy, napełń myśli człowiecze,
Słysz modlitwę, jaz nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy:
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebył
Kwiełeison.
Lament świętokrzyski

 Posłuchajcie, bracia mila',
Kcęć wam skorżyć krwawą głowę";
Usłyszycie mój zametek,
Jen rai się zstał w Wiełki Piątek3.
Pożałuj mię, stary, miody, Boć mi przyszły krwawe gody'1: Jednegocieni Syna miała ł tegociem ożałakr.
Zamęt ciężki dostał się mię. ubogiej
żenię6,
WMzęć rozkrwawioiie me miłe
narodzenie;
Ciężka moja chwila, krwawa godzina.
Widzęć niewiernego Żydowina.
Iż on bije. męczy mego miłego Syna.
Synku mity i wybrany',
Rozdziel" z matką swoją rany;
A wszakom9 cię. Synku miły, w swem
sercu nosila,
A takież tobie wiernie służyła.
Przemów k matce, bych się ucieszyła"',
Bo już jidziesz ode mnie, moja nadzieja
miła".
 Synku, bych cię nisko miaia,
Niecoćbych ci wspomagała1':
Twoja główka krzywo wisa13. tęć bych ja
podparła;
Krew po tobie płynie, tęć bych ja utarła;
Picia wołasz, piciać bych ci dała.
Ale nie łza dosiąc14 twego świętego ciała.
O anjele Gabryjełe,
Gdzie jest ono twe weseie,
Cożeś mi po obiecowai tako barzo wiełe.
A rzekęcy'5: "Panno, pełna jeś miłości.'"
A ja pełna smutku i żałości.
Spróchniało16 we mnie ciało i moje
wszytki kości.
Proścież Boga, wy miłe i żądne maciory1 ,
By wam nad dziatkami nie były takie to
pozory,
Jełe ja nieboga ninie dziś zeźrzała'8
Nad swym, nad miłym Synem krasnym19,
Iż on crrpi męki nie będąc w żadnej
winie"0.
Nie mam ani będę mieć jinego,
Jedno ciebie. Synu, na krzyżu rozbitego"1.
'zwrot "bracia miła" to stara forma rzeczowników zbiorowycil rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej: "chcę się wam poskarżyć w związku z krwawym zabójstwem; "'posłuchajcie o smutku, który? ranie spotkał w Wiełki Piątek: "krwawe święto; :'opłakaia; "ciężkie strapienie spotkało mnie, nieszczęsną kobietę; 'drogi: ^podziel; 9prz.eciem; lC'bym się pocieszyła; "moja nadziejo miła (mianownik w funkcji wołacza); '"pomagałabym ci trochę: 'V'isi: '4rne można dosięgnąć: ijmówrąc; '^rozpada się; ' 'miłe i drogie matki: Abyście nie przeżywały takiego widoku waszych dzieci, jaki ja, nieboga, dziś ujrzałam; ''"pięknym; 2"nie będąc wcale winnym; "'rozpiętego.!zwrot "bracia mila" to stera forma rzeczowników zbiorowych rodzaju żeńskiego w liczbie }x>jedyr)czej: 'chcę się wara poskarżyć w związku z krwawym zabójstwem; 'posłuchajcie o smutku, który mnie spotkał w Wielki Piątek; ^krwawe święto, 'opłakała; "ciężkie strapienie spotkało mnie, nieszczęsną kobietę; 'drogi; 8podziel; 9przeciem; K'bym się pocieszyła; '''moja nadziejo mila (mianownik w funkcji woiacza j.   pomagałabym ci trochę; '"wisi: ' "nie można dosięgnąć; !5mówiąc; Iorozpadji się;! inile i drogie matki; '8byście nie przeżywały takiego widoku waszych dzieci, jaki ja, nieboga, dziś ujrzałam; "pięknym: 20nie będąc wcale winnym; ''rozpiętego.

