
	

 

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

 

Wymogi podstawy programowej/zagadnienia: 
 

1. Gatunki epickie, liryczne, dramatyczne i synkretyczne popularne w romantyzmie  
oraz  podstawowe cechy gatunkowe; 

2. Charakterystyczne w tekstach literackich środki wyrazu artystycznego oraz ich funkcje; 
3. Sposoby kreowania: sytuacji lirycznej; interpretacja i ich wartościowania; 
4. Podstawowe motywy i toposy oraz ich żywotność i rola w tworzeniu znaczeń 

uniwersalnych; 
5. Porównanie utworów literackich lub ich fragmentów, kontynuacje i nawiązania  

w porównywanych utworach, cechy wspólne i różne w utworach; 
6. Propozycja interpretacji utworu, argumenty na poparcie zaproponowanej interpretacji; 
7. Potrzebne konteksty w interpretacji konkretnych utworów literackich, szczególnie 

kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny,  
biograficzny, egzystencjalny; 

8. Wartości uniwersalne w utworach literackich; ich rola i związek z problematyką  
utworu oraz znaczenie dla budowania własnego systemu wartości. 

9. Główne prądy filozoficzne oraz ich wpływ na kulturę epoki; 
10. Tworzenie pism i form użytkowych: protokół, opinię, zastosowanie zwrotów 

adresatywnych, znajomość  etykiety językowej; 

ZADANIA DO WYKONANIA (UDZIELAJ TYLKO PEŁNYCH, WYCZERPUJĄCYCH 
ODPOWIEDZI): 

1. Wyjaśnij najważniejsze zagadnienia, którymi zajmowali się romantyczni filozofowie: 
historiozofia, mesjanizm narodowy, winkelriedyzm, prowidencjalizm, cykliczność 
dziejów, Heglizm - filozofia ducha, filozofia genezyjska. Wskaż teksty,  
które te zagadnienia ilustrują. 

2. Przedstaw ludowość i koncepcję natury w balladach Adama Mickiewicza. 
3. „Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?”—o co pyta Adam Mickiewicz  

w wybranych wierszach miłosnych. Jaki obraz miłości przedstawiają romantycy  
w swoich tekstach? ( koncepcja miłości ukazana w „Cierpieniach młodego Wertera” 
J.W. Goethego i „Dziadach” cz. IV Adama Mickiewicza).  

4. Dokonaj analizy dwóch sonetów: „ Stepy akermańskie” i „Burza” Adama Mickiewicza—
wskaż i rozpoznaj w tekstach środki stylistyczne (epitety, porównania, przenośnie, 
wyrazy dźwiękonaśladowcze, zdrobnienia, zgrubienia, uosobienia, ożywienia, 
apostrofy, anafory, pytania retorycznego, gradacje – stopniowanie, powtórzenia)  
i określ ich funkcje.  

5. Jak napisać opinię w formie pisma użytkowego?—odpowiadając na pytanie odwołaj  
się wiedzy gramatycznej z podręcznika i własnych doświadczeń. 

6. Problem winy i kary w twórczości polskich romantyków—rozwiń myśl odwołując  
się do wybranych tekstów (dłuższa forma wypowiedzi—250 słów). 
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