
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z J. POLSKIEGO – 2 gls 

OŚWIECENIE 

1. Sytuacja polityczna, społeczna Polski i Europy doby oświecenia. 

2. Nazwa, chronologia epoki, nurty światopoglądowe i filozoficzne oraz ich 

przedstawiciele” („empiryzm”. „sensualizm”, „racjonalizm”, „deizm”, 

„ateizm”, „liberalizm”, „libertynizm”). 

3. Instytucje kulturalne, szkolnictwo, czasopiśmiennictwo polskiego 

oświecenia. Encyklopedia. 

4. Ponadczasowe przesłanie bajek Ignacego Krasickiego („Jagnię i wilcy”, 

„Wilk i owce”, Lew pokorny”, „Podróżny”). 

5. Krytyka ludzkich wad i błędów oraz negatywnych zjawisk społecznych w 

„Żonie modnej” Ignacego Krasickiego. 

6. Wizja kleru w „Monachomachii” Ignacego Krasickiego. Sentencje. 

7. Znaczenie dorobku literackiego Ignacego Krasickiego. 

8. Obraz sentymentalnej miłości w sielance Franciszka Karpińskiego („Laura 

i Filon”). 

9. Patriotyczny charakter „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” Józefa 

Wybickiego. 

10. Egzotyczne podróże w dziele Jonathana Swifta („Podróże Guliwera”). 

11. Słownik pojęć: „bajka”, „satyra”, „poemat heroikomiczny”, „sielanka 

czuła”. 

 

ROMANTYZM 

1. Nazwa i ramy czasowe epoki. Tendencje preromantyczne. 

2. Przemiany historyczne i polityczne romantyzmu. 

3. Romantyzm w Polsce (przedlistopadowy, polistopadowy, krajowy, 

emigracyjny). Spór klasyków z romantykami. 

4. Romantyczna wizja świata (irracjonalizm, naród, natura, 

indywidualizm, kult i bunt młodości, historyzm, orientalizm, 

ludowość, mistycyzm).  

5. Filozofia romantyzmu (subiektywizm, metafizyka, idealizm, czyn, 

mesjanizm), poglądy Hegla. 

6. Sztuka romantyzmu. 

7. Charakterystyka bohatera romantycznego (werterowski, 

bajroniczny, wallenrodyczny). 

8. Światopogląd romantyczny w balladzie „Romantyczność” A. 

Mickiewicza. Definicja „ballady”. 

9. Orientalizm „Sonetów krymskich” A. Mickiewicza (problematyka, 

kreacja bohatera lirycznego, język). 

10. Martyrologia narodu w III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza. 



11. Portret i ocena polskiego społeczeństwa  oraz wizja zaborcy w III 

cz. „Dziadów” A. Mickiewicza. 

12. Konrad jako bohater romantyczny (prometeizm). Obraz poety. 

13. Ocalenie Konrada (bohaterowie i ich udział w ratowaniu postaci). 

14. Mesjanizm w III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza. 

15. Cechy dramatu romantycznego na przykładzie  III cz. „Dziadów” 

A. Mickiewicza. 

16. Obraz ojczyzny w poemacie ”Pan Tadeusz” A. Mickiewicza 

(przyroda, historia, obyczaje, tradycje). 

17. Charakterystyka szlachty jako bohatera zbiorowego poematu 

”Pan Tadeusz” A. Mickiewicza. Galeria postaci. 

18. Droga Jacka Soplicy do świadomego patriotyzmu (przemiana). 

19. Mickiewiczowski epos i jego cechy oraz geneza dzieła. 

20. Ewolucja bohatera w twórczości A. Mickiewicza  (Gustaw – 

Konrad Wallenrod – Konrad – Jacek Soplica). 

21. Rozrachunek z przeszłością, refleksja nad przemijaniem, życiem i 

przyrodą w „Lirykach lozańskich” A. Mickiewicza. 

22. Romantyczny i osobisty charakter „Hymnu” J. Słowackiego. 

23. Problematyka „Grobu Agamemnona” J. Słowackiego. 

24. „Kordian” J. Słowackiego jako dramat o przyczynach klęski 

powstania listopadowego i Polakach. „Winkelriedyzm”. 

25. Kordian jako bohater romantyczny (tragizm i dynamizm postaci, 

rola miłości, opowieści Grzegorza, podróży i walki). 

26. Norwidowska wizja artysty i sztuki w „Fortepianie Szopena”. 

27. Wielki człowiek i jego idea w utworze „Bema pamięci żałobny 

rapsod” C.K. Norwida. 

28. Cel i rola aluzji literackiej w utworze C.K. Norwida „W Weronie”. 

29. Nowatorstwo i oryginalność poezji C.K. Norwida. 

 

 

 

POZYTYWIZM 

 

1. Pochodzenie i znaczenie nazwy „pozytywizm”. 

2. Ramy czasowe pozytywizmu w Europie i na ziemiach polskich. 

3. Przemiany społeczne doby pozytywizmu. 

4. Charakterystyka światopoglądu epoki i jego przedstawiciele 

(”scjentyzm”, „organicyzm”, „ewolucjonizm”, „utylitaryzm”, 

„empiryzm”, „determinizm”, „agnostycyzm”, „minimalizm”). 

5. Założenia filozofii epoki: August Comte, Hipolit Taine. 

6. Program polskiego pozytywizmu. Idee pozytywizmu 

warszawskiego: „praca organiczna”, „praca u podstaw” (kult pracy), 



„asymilacja Żydów” (tolerancja odmienności), „emancypacja kobiet” 

(praca kobiet), „solidaryzm narodowy” (społeczny). 

7. Sztuka II połowy XIX wieku (realizm, naturalizm, akademizm, 

eklektyzm,   malarstwo historyczne). 

8. „Lalka” B. Prusa jako powieść realistyczna. 

9.  Ocena społeczeństwa polskiego w „Lalce” B. Prusa.  

10.  Ideały romantyczne i pozytywistyczne w „Lalce” B. Prusa. 

11.  Stanisław  Wokulski jako człowiek przełomu (dualizm postaci). 

12.  Trzy pokolenia idealistów  w „Lalce” B. Prusa. 

13.  Wymowa tytułu i zakończenia „Lalki” B. Prusa. 

 

NAUKA O JĘZYKU 

 

1. Poprawność wypowiedzi (norma językowa: wzorcowa, użytkowa, 

błąd językowy i jego typy). 

2. Cechy stylu oświeceniowego.  

3. Język jako system znaków. 

4. Akt komunikacji. 

5. Funkcje języka. 

6. Współczesny model komunikacji.  

7. Slang. 

8. Cechy stylu romantycznego. 

 


