
	

 

KLASA II LO PO SP                    LISTOPAD 
JĘZYK POLSKI (ZAKRES PODSTAWOWY)           

 

Wymogi podstawy programowej/zagadnienia: 
 

1. Główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę epoki; 
2. Konwencje literackie i ich cechy w utworach (fantastyczna, symboliczna, mimetyczna, 

realistyczna, groteskowa); 
3. Gatunki literackie  w tym synkretyczne, dramat romantyczny, powieść poetycka,  

ich podstawowe cechy gatunkowe; 
4. Treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego; 
5. Tematyka i problematyka poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki 

literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi;  
6. Sposoby kreowania: świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, akcji, wątków, 

motywów), narracji, sytuacji lirycznej;  
7. Motyw literacki i topos i ich dostrzega żywotność w utworach literackich; ich rola  

w tworzeniu znaczeń uniwersalnych; 
8. Potrzebne w interpretacji utworów literackich konteksty: historycznoliteracki, 

historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, egzystencjalny; 
9. Wartości uniwersalne i narodowe w utworach literackich; ich rola i związek  

z problematyką utworu oraz znaczenie dla budowania własnego systemu wartości. 
10. Analiza struktury tekstu: jego sens, główna myśl, oraz jej argumentacja; 
11. Moda językowa we współczesnym języku; 
12. Rodzaje zapożyczeń i sposób ich funkcjonowania w polszczyźnie różnych epok; 

wskazane zjawiska a współczesna polszczyzna; 
 
ZADANIA DO WYKONANIA (UDZIELAJ TYLKO PEŁNYCH, WYCZERPUJĄCYCH 
ODPOWIEDZI): 
 

1. Kwestie moralne w „Konradzie Wallenrodzie” Adama Mickiewicza czy „Przedłożenie 
obowiązków wobec ojczyzny nad szczęście prywatne jest wyborem oczywistym”? 

2. „A ludzie mówią, i mówią uczenie, Że to nie łzy są, ale że kamienie [...]”—ukaż polemikę 
między przedstawicielami materii i ducha, serca i rozumu w wierszu  
C. K. Norwida „W Weronie”. 

3. Zdefiniuj najważniejsze pojęcia dotyczące „Dziadów” cz. III—mesjanizm, martyrologia, 
romantyczny indywidualizm, prometeizm oraz profetyzm.  

4. Definicja dramatu romantycznego w oparciu o utwór Adama Mickiewicza  
„Dziadów” cz. III.  

5. Omów zasadność zapożyczeń w języku polskim odwołując się do wiedzy 
podręcznikowej i własnych doświadczeń. Przedstaw historię zapożyczeń,  
ich pochodzenie, podział i rodzaje.  

6. Wędrówka, pielgrzymka i włóczęga w twórczości polskich romantyków—rozwiń myśl 
w oparciu o wybrane teksty (dłuższa forma wypowiedzi—250 słów). 
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