
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY – J. POLSKI KL. 2 EL 

1. Pochodzenie i znaczenie nazwy „barok”, ramy czasowe epoki (Polska, Europa). 

2. Filozofia baroku (Kartezjusz, Pascal i ich złote myśli). 

3. Sarmatyzm i kontrreformacja. 

4. Cechy poezji metafizycznej i dworskiej (Sęp Szarzyński, Morsztyn, Naborowski) – 

tematyka,  idea „vanitas”, gatunki, zabiegi językowe. 

5. Sarmata Pasek o sobie,  obyczajach, świecie, wojnie  w „Pamiętnikach”. Styl dzieła. 

6. Charakterystyka oraz tragizm Makbeta i Lady Makbet. Przesłanie tragedii Szekspira. 

7. Cechy teatru elżbietańskiego i dramatu szekspirowskiego. 

8. „Skąpiec” Moliera komedią charakterów i komedią obyczajową. Typy komizmu w 

utworze, portrety bohaterów. 

9. „Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy” Cervantesa jako parodia romansu 

rycerskiego. Charakterystyka bohaterów. 

10. Pojęcia i frazeologizmy: „koncept”, „marinizm”, „panegiryk”, „erotyk”, „sonet” 

„pamiętnik”, „sylwa”, „makaronizm”, „błędny rycerz”, „donkiszoteria”, „walka z 

wiatrakami”. 

 

11. Pochodzenie i znaczenie nazwy „oświecenie”. Inne nazwy epoki. Ramy czasowe 

oświecenia, wydarzenia (Europa, Polska). 

12. Osiągnięcia oświecenia: „Wielka encyklopedia francuska”; czasopisma „Monitor”, 

„Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”; Teatr Narodowy; obiady czwartkowe; Konstytucja 

3 maja; Collegium Nobilium; Szkoła Rycerska; Towarzystwo do Ksiąg 

Elementarnych,  Komisja Edukacji Narodowej. 

13. Poglądy filozoficzne Locke’a, Rousseau, Kanta, Woltera. 

14. Pojęcia związane ze światopoglądem: „racjonalizm”, „empiryzm”, „deizm”, „ateizm”, 

„materializm”, „liberalizm”, „utylitaryzm”, „krytycyzm”. 

15. Nurty epoki: klasycyzm, sentymentalizm i rokoko (charakterystyka, przedstawiciele, 

dzieła). 

16. Gatunki literackie: sielanka (też sielanka czuła), satyra, hymn, poemat heroikomiczny 

(definicje, autorzy, przykłady utworów). 

17. Krytyka obyczajów i obraz społeczeństwa w „Świecie zepsutym”, „Pijaństwie”, 

„Monachomachii” Ignacego Krasickiego. 

18. Motyw miłości do ojczyzny i wzór patrioty w „Hymnie…” Ignacego Krasickiego. 

19. Arkadia i czuli kochankowie w utworze „Laura i Filon” Franciszka Karpińskiego. 

20. Cechy liryki religijnej Franciszka Karpińskiego – „Pieśni nabożne”. 

 

21. Romantyzm - nazwa epoki (pochodzenie, znaczenie); ramy czasowe (Europa i Polska 

pod zaborami).  

22. Romantyzm w Polsce (przedlistopadowy, polistopadowy, krajowy, emigracyjny, spór 

romantyków z klasykami).  

23. Romantyczna wizja świata (irracjonalizm, naród, natura, indywidualizm, kult  i bunt 

młodości, historyzm, orientalizm, ludowość).  



24. Filozofia romantyzmu (subiektywizm, metafizyka, idealizm, czyn, mesjanizm), 

poglądy Hegla. 

25. Sztuka romantyzmu (cechy, przedstawiciele, cztery ikony romantyzmu – obrazy, 

rzeźby, budowle oraz ich twórcy). 

26. Charakterystyka typów bohatera romantycznego (werterowski, bajroniczny, 

wallenrodyczny). 

27. Program działania postulowany w „Odzie do młodości” A. Mickiewicza. 

28.  Światopogląd romantyczny w balladzie „Romantyczność” A. Mickiewicza. 

29.  Ludowy kodeks moralny w balladzie „Lilije” A. Mickiewicza. 

30.  Historyzm i romantyczna koncepcja natury w balladzie "Świteź". 

31. Geneza i problematyka "Konrada Wallenroda" A. Mickiewicza. Rola pieśni i 

opowieści w utworze. Ocena sposobu walki, tragizm bohatera. 

32.  Orientalizm „Sonetów krymskich” A. Mickiewicza (problematyka, kreacja bohatera 

lirycznego, język). 

33.  Martyrologia narodu, portret i ocena polskiego społeczeństwa w III cz. „Dziadów”                 

A. Mickiewicza. 

34. Konrad jako bohater romantyczny. Prometeizm, mesjanizm  III cz. „Dziadów”                          

A. Mickiewicza. 

35. Wiersze miłosne A. Mickiewicza: „Do M***”, „Niepewność”, „Do ***” - „Na 

Alpach…”. Kreacja uczucia, dystans, humor, osobisty i uniwersalny charakter. 

36.  Rozrachunek z przeszłością, refleksja nad przemijaniem, życiem i przyrodą  w 

„Lirykach lozańskich” A. Mickiewicza. 

37.  Problematyka poezji J. Słowackiego („Rozłączenie, „Grób Agamemnona”, 

„Testament mój”). Kostium historyczny i wymiar osobisty liryki. 

38.  „Kordian” J. Słowackiego dramatem o przyczynach klęski powstania listopadowego. 

39.  Kordian jako bohater romantyczny (tragizm i dynamizm postaci, rola miłości, 

opowieści Grzegorza, podróży i walki). 

40. Pojęcia: „ballada”, „synkretyzm”, „powieść poetycka”,  „dramat romantyczny”, 

„winkelriedyzm”, „ironia romantyczna”. 


