
KLASA I LO: 
 

Zadania z baroku 

grupa A 

 

1. Zaznacz ramy czasowe europejskiego baroku. (1 p.) 

 

A. Od końca XIV do końca XV w. 

B. Od końca XV do końca XVI w. 

C. Od końca XVI do końca XVII w. 

D. Od końca XVII do końca XVIII w. 

 

2. Wyjaśnij termin. (2 p.) 

 

• kontrreformacja – ...................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

3. Podaj dwa przykłady barokowej teatralizacji życia codziennego w Polsce. (1 p.) 

 

• .................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

4. Wpisz do tabeli autorów wymienionych poglądów. Wybierz spośród podanych propozycji. 

(2 p.) 

Blaise Pascal, Kartezjusz, Baruch Spinoza, Tomasz Hobbes 

 

Myśl Filozof 

Rozum ludzki nie jest w stanie pojąć nieskończoności. 

................................................. 

Społeczeństwem i zbiorowością rządzą te same prawa, co 

światem natury. ................................................. 

Nie istnieje opozycja pomiędzy duchem a materią. Bóg jest 

tożsamy z naturą. ................................................. 

Można podać w wątpliwość ludzkie poznanie i 

rozumowanie. ................................................. 

 

5. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania. (3 p.) 

 

Czymże więc jestem? Rzeczą myślącą; ale co to jest? „Jest to rzecz, która wątpi, pojmuje, 

twierdzi, przeczy, chce, nie chce, a także wyobraża sobie i czuje”. 

 

a) Kto jest autorem tych słów? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

b) Co – w myśl tekstu – stanowi o istocie człowieczeństwa? 



....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

c) Jakiego środka stylistycznego użył autor? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

6. Podkreśl elementy występujące w przedstawionych dziełach. (2 p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kościół Il Gesù w Rzymie  Josse de Corte Najświętsza Maria Panna Uzdrawiająca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*7. Przyporządkuj gatunki literackie i muzyczne ich twórcom. (1 p.) 

 

komedia • 

opera • 

tragedia • 

sylwa • 

sonata • 

 

• Jan Sebastian Bach 

• Molier 

• Jean Racine 

• Claudio Monteverdi 

• Wacław Potocki

8. Twórczość Mikołaja Sępa Szarzyńskiego należy do nurtu poezji (1 p.) 

 

A. dworskiej. 

B. metafizycznej. 

C. sarmackiej. 

D. klasycystycznej. 

 

9. Który z motywów nie jest charakterystyczny dla kultury baroku? (1 p.) 

 

A. Deus artifex. 

B. Miłość dworska. 

pilastry, fasada dwukondygnacyjna, 

ostrołukowe okna, rozety, kolumny, wieże, 

arkady, posągi jako dekoracje, tympanon, 

ozdoby w kształcie zwoju 

kompozycja dynamiczna, ekspresja uczuć, 

gwałtowne gesty, ruch, umiar, 

naśladowanie natury, dramatyzm, 

wyważone proporcje, teatralizacja 

ukazanej sceny, prostota, motywy 

mitologiczne, kontrasty, udrapowanie 

szat, harmonia, symbolizm 



C. Marność rzeczy doczesnych. 

D. Żywot żołnierski. 

 

10. Przeczytaj zamieszczony utwór i wykonaj polecenia. (7 p.) 

 

Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego 

I nie miłować ciężko, i miłować 

Nędzna pociecha, gdy żądzą zwiedzione 

Myśli cukrują nazbyt rzeczy one, 

Które i mienić, i muszą się psować. 

Komu tak będzie dostatkiem smakować 

Złoto, sceptr, sława; rozkosz i stworzone 

Piękne oblicze, by tym nasycone 

I mógł mieć serce, i trwóg się warować? 

Miłość jest własny bieg bycia naszego, 

Ale z żywiołów utworzone ciało 

To chwaląc, co zna początku równego, 

Zawodzi duszę, której wszystko mało, 

Gdy Ciebie, wiecznej i prawej piękności, 

Samej nie widzi, celu swej miłości. 

 

a) Wypisz przykłady użytych środków stylistycznych. 

• antyteza – ................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

• epitet – ....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

• inwersja – ................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

b) Scharakteryzuj podmiot liryczny. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

c) Omów budowę sonetu, odwołując się do wiersza Sępa Szarzyńskiego. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

11. Przeczytaj fragment Pamiętników Paska i wykonaj polecenia. (2 p.) 

 

Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki 



Jako Kserkses ob caricas Atticas1 podniósł przeciwko Grecyi wojnę, tak i pan Rakocy 

podobnąż szczęśliwością we czterdziestu tysięcy Węgrów z Multanami2, Kozaków 

zaciągnąwszy alterum tantum3, wybrał się na czosnek do Polski; aleć dano mu nie tylko 

czosnku, ale i dzięgielu4 z kminem. 

 

a) Wypisz z tekstu makaronizmy. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

b) Określ, czym wyróżnia się styl wypowiedzi Paska. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

12. Podaj przykład dzieła literackiego, które nawiązuje do kultury baroku. Wyjaśnij w trzech 

zdaniach, na czym polegają te odniesienia. (2 p.) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

13. Napisz krótką wypowiedź na temat obrazu Diega Velázqueza Panny dworskie, która 

zachęciłaby Twoich rówieśników do poznawania malarstwa barokowego. 5 p. 

 

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/diego-velazquez-panny-dworskie-las-meninas/ 

 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
1 ob caricas Atticas – łac. ‘dla fig attyckich’ (Attyka = region Grecji ze stolicą w Atenach). 
2 Multany – Wołoszczyzna. 
3 alterum tantum – łac. ‘drugie tyle’. 
4 dzięgiel – roślina o mocnym zapachu i ostrym smaku; dać dzięgielu z kminem – ‘dotknąć do żywego, dać się 

we znaki, dokuczyć’. 

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/diego-velazquez-panny-dworskie-las-meninas/


.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Klucz odpowiedzi do sprawdzianu z baroku 

Nr zadania Odpowiedź wersja A Odpowiedź wersja B 

1. C. D. 

2.  kontrreformacja – ruch w Kościele 

katolickim zapoczątkowany 

soborem trydenckim; jej celem było 

przeciwstawienie się reformacji i 

odnowa Kościoła 

sarmatyzm – uformowany w okresie 

baroku styl życia, obyczaje i ideologia 

polskiej szlachty, u których podstaw 

leżał mit o pochodzeniu tego stanu od 

starożytnego plemienia Sarmatów – 

ludu wyróżniającego się umiłowaniem 

wolności i przywiązaniem do tradycji 

przodków 

3. np. teatralizacja obrzędów 

pogrzebowych, urządzanie 

wystawnych uczt, kuligów, strój 

sarmacki 

np. skomplikowany ceremoniał dworski, 

arystokratyczne uczty kreowane na 

widowiska 

4. Rozum ludzki nie jest w stanie 

pojąć nieskończoności – Blaise 

Pascal  

Społeczeństwem i zbiorowością 

rządzą te same prawa, co światem 

natury – Tomasz Hobbes  

Nie istnieje opozycja pomiędzy 

duchem a materią, Bóg jest 

tożsamy z naturą – Baruch Spinoza 

Można podać w wątpliwość ludzkie 

poznanie i rozumowanie – 

Kartezjusz 

Świat materialny jest tylko przejawem 

ducha, a prawdziwa rzeczywistość ma 

charakter duchowy – spirytualizm 

Nie istnieje opozycja między duchem a 

materią, Bóg przynależy do świata 

natury – panteizm 

Zmysły, którym na ogół wierzymy, 

wprowadzają nas w błąd – sceptycyzm 

Zarówno społeczeństwo, jak i jednostka 

ludzka przynależą do świata natury – 

naturalizm 

5.  a) Kartezjusz 

b) umiejętność rozumowania 

c) np. wyliczenie 

a) Blaise Pascal 

b) samoświadomość 

c) metafora 

6.  Kościół Il Gesù w Rzymie: pilastry, 

fasada dwukondygnacyjna, 

kolumny, posągi jako dekoracje, 

tympanon, ozdoby w kształcie 

zwoju Josse de Corte Najświętsza 

Maria Panna Uzdrawiająca: 

kompozycja dynamiczna, ekspresja 

uczuć, gwałtowne gesty, ruch, 

dramatyzm, teatralizacja ukazanej 

sceny, kontrasty, udrapowanie szat, 

symbolizm 

bazylika Santa Maria della Salute w 

Wenecji: pilastry, kolumny, kopuła, 

posągi jako dekoracje, tympanon, 

ozdoby w kształcie zwoju Giovanni 

Lorenzo Bernini Śmierć błogosławionej 

Ludwiki Albertoni: kompozycja 

dynamiczna, ekspresja uczuć, 

gwałtowne gesty, ruch, dramatyzm, 

teatralizacja ukazanej sceny, kontrasty, 

udrapowanie szat, symbolizm 

7. komedia – Molier, opera – Claudio 

Moneteverdi, tragedia – Jean 

Racine, sylwa – Wacław Potocki, 

sonata – Jan Sebastian Bach 

erotyk – John Donne, fuga – Jan 

Sebastian Bach, sonet – Mikołaj Sęp 

Szarzyński, pamiętnik – Jan 

Chryzostom Pasek, koncert – Antonio 

Vivaldi 



8.  B.  C. 

9.  A. B. 

10.  a) antyteza – np. Miłość jest własny 

bieg bycia naszego, / Ale z 

żywiołów utworzone ciało; epitet – 

np. nędzna pociecha; inwersja – np. 

Gdy Ciebie, wiecznej i prawej 

piękności, / Samej nie widzi, celu 

swej miłości 

b) Podmiotem lirycznym jest 

człowiek zastanawiający się nad 

sensem życia, poszukujący wartości 

w otaczającym go świecie. Jest 

niewątpliwie osobą religijną, gdyż 

odrzuca blichtr rzeczy 

przemijających (vanitas) i zawierza 

swoją egzystencję Bogu, który jest 

jedyną prawdziwą i stałą wartością 

we wszechświecie. c) Wiersz Sonet 

V. O nietrwałej miłości rzeczy 

świata tego zbudowany jest jak 

klasyczny sonet: składa się z 14 

wersów, podzielonych na dwie 

strofy 4-wersowe i dwie 3-

wersowe. 

a) antyteza – np. Pokój – szczęśliwość, 

ale bojowanie / Byt nasz podniebny; 

epitet – np. łakome marności; inwersja – 

np. Upaść na wieki żądać nie przestanie 

b) Podmiotem lirycznym jest człowiek 

rozdarty między pokusami doczesnego 

świata i swą grzeszną naturą a dążeniem 

do świętości. Świadomy swych 

ograniczeń, z których wynika tragizm 

egzystencji ludzkiej, zawierza swoje 

życie Bogu, w którym znajduje jedyne 

ukojenie. c) Wiersz Mikołaj Sęp 

Szarzyński Sonet IV. O wojnie naszej, 

którą wiedziemy z szatanem, światem i 

ciałem zbudowany jest jak klasyczny 

sonet: składa się z 14 wersów, 

podzielonych na dwie strofy 4-wersowe 

i dwie 3-wersowe. 

11.  a) ob caricas Atticas, alterum 

tantum 

b) Styl wypowiedzi Paska jest 

gawędziarski, bliski mowie 

potocznej, okraszony humorem. 

Wyróżnia się długimi, zawiłymi 

zdaniami, barwnymi opisami i 

dosadnymi sformułowaniami. 

a) in decursu Augusti, aversionem 

b) Styl wypowiedzi Paska jest 

gawędziarski, bliski mowie potocznej, 

okraszony humorem. Wyróżnia się 

długimi, zawiłymi zdaniami, barwnymi 

opisami i dosadnymi sformułowaniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zadania z oświecenia 

grupa A 

 

1. Oświecenie trwało w Europie (1 p.) 

 

A. od lat 40. XVII w. do połowy XVIII w. 

B. od lat 80. XVII w. do roku 1798. 

C. od lat 80. XVII w. do lat 1789–1799. 

D. od lat 60. XVII w. do roku 1789. 

 

2. Za istotny przejaw narodzin nowoczesnej demokracji w czasach oświecenia można uznać 

(1 p.) 

 

A. powstanie pierwszych konstytucji. 

B. odrzucenie idei trójpodziału władzy. 

C. ostateczne zlikwidowanie monarchii absolutnych. 

D. upowszechnienie edukacji. 

 

3. Wymień trzy inicjatywy podjęte w czasach oświecenia, które miały kluczowe znaczenie (1 

p.) 

 

• .................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................... 

 

4. Wpisz do tabeli nazwy doktryn filozoficznych. (2 p.) 

 

Definicja Nazwa doktryny 

system filozoficzny zakładający istnienie w umyśle 

ludzkim określonej wiedzy i idei, które pozwalają 

człowiekowi poznawać świat .................................................... 

teoria głosząca, że dążenie do zaspokojenia własnych 

potrzeb jest działaniem pozytywnym, jeśli przynosi 

pożytek ogółowi .................................................... 

 

5. Odpowiedz, jaki styl reprezentuje rzeźba ukazana na fotografii. Wypisz trzy cechy 

świadczące o przynależności dzieła do tego stylu. (3 p.) 

 

• styl.................................................................................................... 

• ......................................................................................................... 

............................................................................................................ 

• ......................................................................................................... 

............................................................................................................ 

• ......................................................................................................... 

............................................................................................................ 



 

 

 

Antonio Canova Trzy Gracje 

6. Scharakteryzuj styl rokokowy. (2 p.) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

7. Za oświeceniową reformę edukacji w Polsce była odpowiedzialna (1 p.) 

 

A. Komisja Edukacji Narodowej. 

B. szkoła Collegium Nobilium. 

C. Szkoła Rycerska. 

D. pierwsza publiczna scena teatralna – Teatr Narodowy. 

 

8. Zapoznaj się z tekstem. Następnie uzasadnij, że utwór ma charakter dydaktyczny. (2 p.) 

 

Ignacy Krasicki Szczur i kot 

„Mnie to kadzą” – rzekł hardzie do swego rodzeństwa 

Siedząc szczur na ołtarzu podczas nabożeństwa. 

Wtem, gdy się dymem kadzidł zbytecznych zakrztusił – 

Wpadł kot z boku na niego, porwał i udusił. 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

9. Podaj imię i nazwisko autora oraz gatunek wymienionych utworów. (3 p.) 

 

Utwór Imię i nazwisko autora Gatunek 

Jagnię i wilcy 

............................................... ............................................... 

Myszeida 

............................................... ............................................... 

Rękopis znaleziony w 

Saragossie ............................................... ............................................... 

Żona modna 

............................................... ............................................... 

 

10. W odniesieniu do Monachomachii Ignacego Krasickiego scharakteryzuj poemat 

heroikomiczny (2 p.) 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/interpretacja-896.html 

https://www.youtube.com/watch?v=5_nwf9NUNjg 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/interpretacja-896.html
https://www.youtube.com/watch?v=5_nwf9NUNjg


 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

*11. Zapisz nazwę gatunku literackiego, którego dotyczy przytoczona definicja. Podaj 

przykład utworu należącego do tego gatunku oraz jego autora. (2 p.) 

 

Gatunek prozy narracyjnej ukształtowany w XVIII w. we Francji. Należą do niego krótkie 

opowieści z pogranicza prozy fabularnej i eseju filozoficznego, których fabuła służy ilustracji 

poglądów filozoficznych lub moralnych. 

 

• gatunek – .................................................................................................................................... 

• autor i utwór – ............................................................................................................................ 

 

12. Wyjaśnij, w jaki sposób oświeceniowi twórcy realizowali zasadę „I śmiech niekiedy może 

być nauką”. Odwołaj się do znanych Ci utworów z tej epoki. (5 p.) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Klucz do sprawdzianu z oświecenia 

Nr zadania Odpowiedź wersja A Odpowiedź wersja B 

1. C. C. 

2. A. B. 

3. Komisja Edukacji Narodowej, 

Collegium Nobilium, Szkoła 

Rycerska 

powstanie pierwszych konstytucji, 

wprowadzenie zasady trójpodziału 

władzy, uznanie wolności i równości 

wszystkich obywateli 

4. system filozoficzny zakładający 

istnienie w umyśle ludzkim 

określonej wiedzy i idei, które 

pozwalają człowiekowi poznawać 

świat – racjonalizm teoria głosząca, 

że dążenie do zaspokojenia własnych 

potrzeb jest działaniem pozytywnym, 

jeśli przynosi pożytek ogółowi – 

utylitaryzm 

system filozoficzny, który zakłada, że 

człowiek zdobywa wiedzę o świecie 

dzięki doświadczeniu, za 

pośrednictwem zmysłów – empiryzm 

postawa, która stawia wolność ponad 

wszystko i w jej imię odrzuca 

tradycyjną obyczajowość oraz moralne 

ograniczenia narzucane przez religię – 

libertynizm 

5. klasycyzm; symetria, doskonałe 

proporcje, kompozycja statyczna 

rokoko; motywy pasterskie, asymetria, 

dekoracyjność 

6. Rokoko charakteryzuje się lekkością, 

finezyjnością, bogactwem 

ornamentów i złoceń. Jest to styl 

typowy dla wyrafinowanej kultury 

dworskiej, widoczny zwłaszcza w 

rzemiośle artystycznym – w 

rokokowym stylu powstało wiele 

ozdobnych drobiazgów: miniatur, 

figurek porcelanowych, wazonów 

itp. 

Styl sentymentalny zrodził się na fali 

popularności filozofii Jeana-Jacques’a 

Rousseau. Idee prymatu uczuć nad 

rozumem oraz postulat powrotu do 

natury nieskażonej cywilizacją – jako 

stanu idealnego – zaowocowały 

rozwojem sztuki ogrodowej oraz 

dziełami ukazującymi sentymentalny 

typ uczuciowości, które obfitowały w 

wyidealizowane pejzaże, sceny 

pasterskie i dworskie. 

7. A. B. 

8. Pisarz przedstawił w bajce krótkie 

zdarzenie z udziałem postaci 

zwierzęcych, które uosabiają typowo 

ludzkie cechy. Utwór ma morał – 

przestrzega przed pychą, która 

zaburza trzeźwą ocenę 

rzeczywistości i w efekcie okazuje 

się zgubna. 

Pisarz przedstawił w bajce krótkie 

zdarzenie z udziałem pani i służącej. 

Utwór szydzi z obłudnej religijności 

dewotki, która źle traktuje osobę jej 

podległą. Stosunek do ludzi z niższej 

warstwy społecznej dekonspiruje jej 

prawdziwe oblicze. Utwór kończy się 

stwierdzeniem, że tego typu religijność 

może przynieść więcej złego niż 

dobrego. 

9. Jagnię i wilcy – Ignacy Krasicki – 

bajka  

Myszeida – Ignacy Krasicki – 

poemat heroikomiczny  

Rękopis znaleziony w Saragossie – 

Monachomachia – Ignacy Krasicki – 

poemat heroikomiczny  

Wilk i owce – Ignacy Krasicki – bajka 

Laura i Filon – Franciszek Karpiński – 

sielanka 



Jan Potocki – powieść  

Żona modna – Ignacy Krasicki – 

satyra 

Kubuś Fatalista i jego pan – Denis 

Diderot – powieść/powiastka 

filozoficzna 

10. Poemat heroikomiczny to parodia 

antycznego eposu, w której błahy 

temat został przedstawiony w sposób 

przesadnie patetyczny. W wypadku 

Monachomachii autor uzyskał efekt 

komiczny poprzez ukazanie w 

sposób typowy dla opowieści o 

wojennych zmaganiach historii 

konfliktu między zakonnikami z 

dwóch klasztorów. Wysoka forma 

posłużyła autorowi do skrytykowania 

ciemnoty i pijaństwa zakonników. 

Satyra to utwór ośmieszający 

określone postawy, poglądy lub 

zachowania. Posługuje się różnymi 

środkami wyrazu wywołującymi 

komizm. W utworze Żona modna 

autor w karykaturalny sposób nakreślił 

portret pary małżonków – tytułowej 

żony, która hołduje modzie na 

cudzoziemszczyznę, oraz świeżo 

upieczonego męża – prowincjonalnego 

szlachcica. Pisarz scharakteryzował 

bohaterów pośrednio – nie krytykuje 

ich wprost, lecz odsłania przed 

czytelnikiem fałsz i społeczną 

szkodliwość takich postaw. 

11.  powiastka filozoficzna, np. Denis 

Diderot Kubuś Fatalista i jego pan 

bajka, np. Ignacy Krasicki Jagnię i 

wilcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA II LO: 

 
Zadania z pozytywizmu 
grupa A 

 

1. Co określano mianem pozytywizmu w Europie? (1 p.) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

2. Jakie przemiany cywilizacyjne i społeczne dokonały się na ziemiach polskich w drugiej 

połowie XIX w.? (2 p.) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

3. Wyjaśnij znaczenie podanych haseł pozytywistycznych. (2 p.) 

 

Hasło Definicja 

scjentyzm  

organicyzm  

praca u podstaw  

asymilacja Żydów  

 

4. Scharakteryzuj poglądy filozofów pozytywistycznych. (2 p.) 

 

• Auguste Comte – ....................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

• Herbert Spencer – ...................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



....................................................................................................................................................... 

 

5. Uzupełnij zdania. (2 p.) 

 

Za symboliczny początek realizmu uznaje się wystawę 40 prac francuskiego malarza 

.................................................................... w 1855 r. Artysta ten jako jeden z pierwszych 

odrzucił zasady ............................................, nakazującego przestrzeganie reguł klasycznej 

estetyki i wzorców uznanych za doskonałe. Realiści tworzyli obrazy ukazujące życie 

prowincji, ............................... ludzi, codzienne zajęcia. Ważniejsza dla nich niż piękno była 

................................................. . Najwybitniejszymi przedstawicielami realizmu we Francji 

oprócz wymienionego malarza byli .............................................. i 

............................................... . 

 

6. Wymień cechy malarstwa historycznego na podstawie analizy podanych dzieł. (2 p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Matejko, Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry  Artur Grottger, Rok 1863 – Pożegnanie  

w roku 1521 w Krakowie      powstańca 

......................................................................... ................................................................... 

......................................................................... ................................................................... 

......................................................................... ................................................................... 

......................................................................... ................................................................... 

......................................................................... ................................................................... 

......................................................................... ................................................................... 

 

7. Uzupełnij zdania charakteryzujące architekturę drugiej połowy XIX w. (2 p.) 

 

W architekturze drugiej połowy XIX w. dominował historyzm, polegający na 

................................. dawnych kierunków architektonicznych. Style, które powstały w ten 

sposób, to m.in. ...................... czy ....................................... Drugim popularnym nurtem był 

......................................– łączył on różne style w architekturze. Coraz częściej wprowadzano 

następujące materiały budowlane:......................................., ......................................., 

........................................ Wznoszono liczne obiekty użyteczności publicznej, takie jak 

................................................, .........................................................., ....................................... . 

 

8. Połącz imiona i nazwiska twórców z właściwymi tytułami dzieł. (2 p.) 

 

Karol Dickens • 

Fiodor Dostojewski • 

Henryk Sienkiewicz • 

Lew Tołstoj • 

Maria Konopnicka • 

Eliza Orzeszkowa • 

Bolesław Prus • 

 

• Zbrodnia i kara 

• Kroniki tygodniowe 

• Nad Niemnem 

• Wojna i pokój 



• Mendel Gdański 

• Oliver Twist 

• Potop 

• Pani Bovary 

9. Wymień po jednym przykładzie postaci literackiej realizującej wymienione wzorce 

osobowe. (2 p.) 

 

 

10. Wypisz cztery cechy charakterystyczne podanych gatunków literackich. (2 p.) 

 

• powieść realistyczna  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

• nowela  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

11. Podkreśl zagadnienia, które nie występują W zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego. (1 

p.) 

 

Petersburg i jego mieszkańcy, konflikt wiary i rozumu, ciężka dola biedoty miejskiej, 

cierpienie i jego wpływ na psychikę człowieka, psychologiczne konsekwencje popełnienia 

zbrodni, marzenia o dalekich podróżach, wartości ewangeliczne i ich wpływ na życie 

człowieka, kryminalna zagadka, siła i słabość człowieka, pochwała nowoczesnej cywilizacji, 

motyw samobójstwa, moralne odrodzenie bohatera 

 

12. Przeczytaj wiersz Adama Asnyka i wykonaj polecenia. (4 p.) 

 

Adam Asnyk Daremne żale 

 

Daremne żale – próżny trud, 



Bezsilne złorzeczenia! 

Przeżytych kształtów żaden cud 

Nie wróci do istnienia. 

 

Świat wam nie odda, idąc wstecz, 

Znikomych mar szeregu; 

Nie zdoła ogień ani miecz 

Powstrzymać myśli w biegu. 

 

Trzeba z żywymi naprzód iść, 

Po życie sięgać nowe, 

A nie w uwiędłych laurów liść 

Z uporem stroić głowę. 

 

Wy nie cofniecie życia fal, 

Nic skargi nie pomogą! 

Bezsilne gniewy, próżny żal! 

Świat pójdzie swoją drogą. 

 

a) Określ podmiot liryczny utworu. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

b) Napisz, kto jest adresatem Daremnych żalów. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

c) Wyjaśnij znaczenie słów: „Trzeba z żywymi naprzód iść, / Po życie sięgać nowe, / A nie w 

uwiędłych laurów liść / Z uporem stroić głowę”. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

d) Wytłumacz, dlaczego Adama Asnyka nazywa się „poetą czasów niepoetyckich”. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 



Klucz do sprawdzianu z pozytywizmu 
Nr 

zadania 
Odpowiedź wersja A Odpowiedź wersja B 

1. nazwa kierunku filozoficznego 

pochodząca od tytułu dzieła Auguste’a 

Comte’a Kurs filozofii pozytywnej 

nazwa epoki w dziejach kultury 

polskiej w drugiej połowie XIX w. 

2. zmiana struktury społeczeństwa –

uwłaszczenie chłopów i konfiskaty 

majątków w ramach represji po 

powstaniu styczniowym uderzyły w 

szlachtę; ziemiaństwo zaczęło przenosić 

się do miast (wzrosła rola 

mieszczaństwa); wyodrębniła się nowa 

grupa społeczna – inteligencja; odkrycia 

naukowe przyczyniły się do rewolucji 

przemysłowej i rozwoju urbanizacji; 

rozwijał się ruch emancypacyjny kobiet 

poprawa jakości życia, wzrost płac 

robotników, obniżka cen towarów 

konsumpcyjnych, dynamiczny rozwój 

transportu (kolej i żegluga parowa), 

wynalezienie sztucznego światła – 

zmiana stylu życia ludności, telegrafu 

i telefonu – szybszy przepływ 

informacji, rozwój prasy, gwałtowna 

urbanizacja, migracje ludności, 

emancypacja kobiet 

3. • scjentyzm – kierunek w filozofii, 

którego przedstawiciele uznają poznanie 

zgodne z zasadami nauk przyrodniczych 

za jedyny właściwy sposób badania 

rzeczywistości 

• organicyzm – pogląd traktujący 

społeczeństwo jako jeden spójny 

organizm; pozytywiści charakteryzowali 

budowę i funkcjonowanie 

społeczeństwa, odwołując się do nauk 

przyrodniczych; każdej grupie 

społecznej przypisywali istotną rolę 

przypominającą znaczenie danego 

organu dla organizmu 

• praca u podstaw – szerzenie oświaty 

wśród najuboższych, nieoświeconych 

warstw społeczeństwa; według ideologii 

pozytywistycznej wykształceni 

członkowie społeczeństwa są 

zobowiązani do pracy społecznej na 

rzecz niższych klas; obowiązek ten ma – 

oprócz moralnego – podłoże praktyczne, 

gdyż kształcenie najbardziej zacofanych 

grup stanowi warunek harmonijnego 

rozwoju całego społeczeństwa 

• asymilacja Żydów – miała na celu 

usunięcie podłoża konfliktów polsko-

żydowskich; polegała na integrowaniu 

członków społeczności żydowskiej z 

otoczeniem; warunkiem było porzucenie 

przez Żydów zewnętrznych oznak ich 

obcości (tradycyjnych obyczajów, języka 

itp.)  

• ewolucjonizm – koncepcja oparta na 

teorii Karola Darwina, który głosił, że 

organizmy i gatunki nieustannie 

zmieniają się w celu jak najlepszego 

przystosowania się do warunków 

życia; teorię Darwina pozytywiści 

przenieśli na grunt społeczny – 

twierdzili, że społeczeństwo 

nieustannie się rozwija, gorszą formę 

życia społecznego zastępując lepszą 

• utylitaryzm – pogląd, w myśl 

którego miarą wartości człowieka 

była użyteczność; człowiek mógł 

realizować swoje cele, ambicje, dążyć 

do zapewnienia sobie dostatku pod 

warunkiem, że jego działania służyły 

ogółowi; utylitarne miały być nie 

tylko jednostki, lecz także warstwy 

społeczne 

• praca organiczna – główne hasło 

przedstawicieli pozytywizmu 

warszawskiego; głosili oni 

wzmocnienie polskiego 

społeczeństwa przez solidarną 

współpracę jego wszystkich warstw 

(przede wszystkim na rzecz rozwoju 

gospodarczego) 

• emancypacja kobiet – postulat 

wynikający z tego, że po powstaniu 

styczniowym wiele kobiet zostało 

pozbawionych opieki mężczyzn, 

którzy zginęli w walkach lub zostali 

zesłani na Syberię; wykształcenie 



kobiet nie było powszechne, w 

większości uczyły się w domach, 

przygotowując się do roli żony, matki, 

opiekunki domowego ogniska; 

pozytywiści domagali się stworzenia 

szkół zawodowych i pracy dla kobiet, 

która zapewniłaby im niezależność, 

samodzielność i godne życie 

4. • Auguste Comte – sformułował 

założenia filozofii pozytywnej, która 

dała początek kierunkowi 

filozoficznemu; postulował zajmowanie 

się jedynie faktami i zjawiskami 

bezpośrednio dostępnymi obserwacji 

oraz rzeczywistymi problemami, a nie 

spekulacjami lub abstrakcjami, i w ten 

sposób przyczynianie się do rozwoju 

społeczeństwa 

• Herbert Spencer – spopularyzował 

teorię ewolucji Karola Darwina, 

przenosząc ją zarówno na płaszczyznę 

zjawisk biologicznych, jak i rozwoju 

społeczeństw, kultury oraz świata 

materialnego (np. systemów 

planetarnych) 

• John Stuart Mill – twórca filozofii 

pozytywistycznej w Wielkiej 

Brytanii, logik, zwolennik empiryzmu 

i utylitaryzmu, stworzył podstawy 

liberalizmu 

• Hipolit Taine – zastosował zasady 

filozofii pozytywistycznej w naukach 

humanistycznych, m.in.: psychologii, 

historii, teorii sztuki i literatury 

5. Za symboliczny początek realizmu 

uznaje się wystawę 40 prac francuskiego 

malarza Gustave’a Courbeta w 1855 r. 

Artysta ten jako jeden z pierwszych 

odrzucił zasady akademizmu, 

nakazującego przestrzeganie reguł 

klasycznej estetyki i wzorców uznanych 

za doskonałe. Realiści tworzyli obrazy 

ukazujące życie prowincji, przeciętnych 

ludzi, codzienne zajęcia. Ważniejsza dla 

nich niż piękno była prawda. 

Najwybitniejszymi przedstawicielami 

realizmu we Francji oprócz 

wymienionego malarza byli Jean 

François Millet i Honoré Daumier. 

Realistyczny nurt w sztuce drugiej 

połowy XIX w. nazywano również 

naturalizmem. Nawiązywał on do 

charakterystycznej dla tego kierunku 

wierności w odtwarzaniu natury. 

Ważniejsza od piękna była prawda. 

Malarze ukazywali otaczający świat 

bez jakichkolwiek upiększeń, z 

fotograficzną wiernością. Szczególnie 

upodobano sobie sceny drastyczne i 

dotąd uważane za brzydkie, np. 

nędzy, chorób, niesprawiedliwości. 

Najbardziej znanymi polskimi 

malarzami tego kierunku byli 

Aleksander Gierymski i Józef 

Chełmoński. 

6. • Jan Matejko Zawieszenie dzwonu 

Zygmunta na wieży katedry w roku 1521 

w Krakowie – ukazywanie ważnych, 

podniosłych wydarzeń historycznych z 

dziejów narodu, stosowanie założeń 

akademizmu – idealizacja postaci, 

przedkładanie końcowego 

spektakularnego efektu nad wierność 

faktom 

• malarstwo akademickie (Adolphe-

William Bouguereau Narodziny 

Wenus) – artysta naśladuje naturę, ale 

wydobywa z niej elementy idealne, 

harmonijne, piękne; eliminuje to, co 

przypadkowe, brzydkie; inspiruje się 

antykiem – temat zaczerpnięty z 

mitologii rzymskiej (narodziny bogini 

miłości Wenus) 



• Artur Grottger Rok 1863 – Pożegnanie 

– ukazywanie męczeństwa i cierpień 

narodu polskiego, szczególnie z okresu 

powstania styczniowego; prezentowanie 

scen symbolicznych mogących stanowić 

alegorię losów Polski (np. motyw 

pożegnania powstańca z dziewczyną, 

której strój symbolizuje żałobę 

narodową) 

• malarstwo realistyczne (Gustave 

Courbert Kamieniarze) – artysta 

przedstawia rzeczywistość taką, jaka 

jest, bez upiększania i poprawiania; 

obraz ukazuje pracujących w pocie 

czoła mężczyzn, w brudnych i 

zniszczonych ubraniach roboczych; 

postacie na obrazie to ludzie pracy; 

tematem jest scena z życia 

codziennego 

7. W architekturze drugiej połowy XIX w. 

dominował historyzm, polegający na 

naśladowaniu dawnych kierunków 

architektonicznych. Style, które 

powstały w ten sposób, to m.in. 

neogotyk czy styl neoromański. Drugim 

popularnym nurtem był eklektyzm – 

łączył on różne style w architekturze. 

Coraz częściej wprowadzano następujące 

materiały budowlane: stal, beton, szkło. 

Wznoszono liczne obiekty użyteczności 

publicznej, takie jak dworce, żelazne 

mosty, wiadukty. 

W teatrach drugiej połowy XIX w. 

najczęściej grano: komedie, farsy, 

dramaty społeczne, obyczajowe. 

Sztuki często miały charakter 

moralizatorski lub rozrywkowy. 

Tendencje realistyczne przejawiały 

się w tym, że ukazywano realnych 

bohaterów, współczesne problemy, 

dbano również, by scenografia 

przypominała dokładnie epokę, w 

której rozgrywała się akcja utworów. 

Największymi ośrodkami teatralnymi 

były miasta Kraków i Warszawa. 

8. Karol Dickens Oliver Twist, Fiodor 

Dostojewski Zbrodnia i kara, Henryk 

Sienkiewicz Potop, Lew Tołstoj Wojna i 

pokój, Maria Konopnicka Mendel 

Gdański, Eliza Orzeszkowa Nad 

Niemnem, Bolesław Prus Kroniki 

tygodniowe 

Lew Tołstoj Wojna i pokój, Gustaw 

Flaubert Pani Bovary, Henryk 

Sienkiewicz Trylogia, Adam Asnyk 

Do młodych, Maria Konopnicka Rota, 

Eliza Orzeszkowa Marta, Bolesław 

Prus Faraon 

9. człowieka pracy – Stanisław Wokulski 

patriota – Ignacy Rzecki 

kobieta niezależna – Helena Stawska 

pasjonat nauki – Julian Ochocki 

powieść realistyczna – Lalka 

powieść historyczna – Potop 

nowela – Mendel Gdański 

felieton – Kroniki tygodniowe  

10. • powieść realistyczna – świat 

przedstawiony odzwierciedla 

najważniejsze zjawiska i tendencje 

epoki; jest fikcyjny, ale zgodny z zasadą 

prawdopodobieństwa; bohaterowie to 

postacie o pogłębionej analizie 

psychologicznej, reprezentujący 

określone warstwy społeczne; narrator 

trzecioosobowy, wszechwiedzący; 

przestrzeń wydarzeń dokładnie 

określona 

• nowela – utwór krótki; jednowątkowy; 

o zwartej kompozycji; z wyraźnie 

zaznaczonym punktem kulminacyjnym i 

rozwiązaniem akcji (w wielu utworach 

występuje tzw. sokół noweli, główny 

• powieść polifoniczna – w utworze 

splata się wiele głosów: narratora i 

postaci; reprezentują one często 

sprzeczne stanowiska, postawy 

ideowe, światopoglądy, ale wszystkie 

są równouprawnione; w konsekwencji 

czytelnik nie może identyfikować się 

wyłącznie z narratorem bądź którąś z 

postaci 

• felieton – gatunek publicystyczny; 

wykorzystujący literackie środki 

artystyczne; zajmuje stałą rubrykę w 

danym czasopiśmie; dotyczy 

zazwyczaj aktualnych wydarzeń; 

składają się nań swobodne dygresje 

autora, często o zabarwieniu 



motyw przewijający się w 

najważniejszych momentach akcji) 

satyrycznym 

11. marzenia o dalekich podróżach, 

pochwała nowoczesnej cywilizacji 

obraz życia prowincji, ciężka dola 

chłopa 

12. a) Podmiotem lirycznym jest człowiek 

głęboko zaangażowany w przemiany, 

jakie zachodzą w świecie. Przekonuje, że 

to, co było już nie wróci, i nie warto się 

skupiać na rozpamiętywaniu przeszłości. 

b) Adresatem wiersza są ci ludzie, którzy 

nie mogą się pogodzić ze zmianami i 

próbują zahamować postęp. Podmiot 

liryczny zachęca, aby otworzyć się na to, 

co nowe, a nie kurczowo trzymać się 

przeszłości. 

c) Ten fragment wypowiedzi ma 

charakter impresywny, nakłania 

przeciwników światopoglądu 

pozytywistycznego do zmiany postawy i 

włączenia się w realizację nowego 

programu, nowych haseł. Nie można żyć 

wyłącznie przeszłością i wspominaniem 

dawnych dokonań, które wynosiły 

pokolenie romantyków na piedestał 

(symbolem uwznioślenia jest  

laurowy liść). Należy iść naprzód, 

włączyć się w teraźniejszość i swą 

energię spożytkować na budowanie 

nowej rzeczywistości. 

d) Adam Asnyk tworzył w epoce, w 

której poezja została zmarginalizowana. 

W literaturze mającej realizować zadania 

utylitarne, a przynajmniej opisywać 

otaczający świat, ceniono przede 

wszystkim prozę, dominowały więc 

formy epickie. Ideologia racjonalizmu 

sprawiła, że wartością stała się w pisaniu 

naukowa precyzja, umiejętność 

stawiania tez, argumentowania. Nie 

sprzyjało to rozwojowi poezji, która z 

natury jest nieuchwytna, dwuznaczna, 

metaforyczna, trudno za jej pomocą 

propagować nowe idee. 

a) W Karmelkowym wierszu 

wypowiada się dojrzały mężczyzna, 

który za młodu wielbił kobiety w 

romantyczny sposób, oferował im 

szczere uczucie i serce. Z wiekiem 

nabył określonej wiedzy o świecie i 

teraz jego postawa wobec kobiet jest 

pełna dystansu i ironii. 

b) Kobiety nie oczekują od mężczyzn 

prawdziwej miłości, bardziej 

interesuje je flirt, gra towarzyska. Są 

to salonowe lalki, pozbawione 

głębszych uczuć. 

c) Mężczyzna, który nie pierwszy raz 

przebywa na salonach, zna już 

obowiązujące w nich reguły. Jako 

człowiek należący do towarzystwa 

umie podjąć grę z kobietami, ale 

zamiast prawdziwego zaangażowania 

oferuje im karmelki, bo tylko na nie 

zasługują. Mężczyzna już wie, że nie 

można angażować się uczuciowo, 

ponieważ nie takie są oczekiwania 

dam. Serce, miłość zamienia więc na 

słodkie cukierki. Takie zachowanie 

jest bezpieczne i zgodne z 

obowiązującymi konwenansami. 

d) Asnyk odwołuje się do tradycji 

poezji romantycznej. Tematem 

wiersza jest miłość, czyli uczucie, 

które romantyczni twórcy postawili 

na piedestale. Prawdziwą miłość 

podmiot liryczny przeżywał za młodu, 

dziś – nauczony doświadczeniem – 

ma dystans do salonowych flirtów i 

nie traktuje ich poważnie. Do tradycji 

romantycznej nawiązuje też motyw 

kobiety – salonowej lalki oraz 

posługiwanie się ironią. 

13. Książka Elizy Orzeszkowej Marta może 

być ilustracją pozytywistycznego hasła 

emancypacji kobiet. Autorka stworzyła 

powieść tendencyjną, która ukazuje 

dramatyczną sytuację kobiet w Polsce w 

drugiej połowie XIX w. Będąca wdową 

Marta stara się o pracę, aby utrzymać 

Mendel Gdański Marii Konopnickiej 

może być ilustracją 

pozytywistycznego hasła asymilacji 

Żydów. Autorka ukazała w utworze 

problem relacji polsko-żydowskich, 

prezentując historię warszawskiego 

Żyda, Mendla, który pada ofiarą 



siebie i córeczkę. Nie może znaleźć 

zatrudnienia, ponieważ jest kobietą i nie 

ma odpowiedniego wykształcenia 

(według ówczesnych standardów rola 

kobiety ograniczała się do trwania przy 

mężu i zajmowania się domem). W 

konsekwencji bohaterka trudni się 

żebraniną, potem kradnie. Uciekając 

przed pościgiem, wpada pod koła 

konnego omnibusu i ginie na miejscu. 

Orzeszkowa przedstawia problem, z 

którym zmierzyły się kobiety po 

powstaniu styczniowym, kiedy to wielu 

mężczyzn zginęło lub zostało zesłanych 

na Syberię. Pozbawione opieki 

mężczyzn kobiety nie miały możliwości 

zarobkowania i samodzielnego życia. Ta 

sytuacja, zdaniem pozytywistów, 

wymagała natychmiastowej zmiany. 

pogromu. Mendel urodził się w 

Warszawie i prowadzi od lat warsztat 

introligatorski, opiekuje się też 

osieroconym wnukiem. Jest 

sumienny, uczciwy, wkłada całe serce 

w wykonywaną pracę. Pogrom 

niszczy jego wiarę w ludzi, bohater 

traci serce do swojego miasta. Maria 

Konopnicka należała do kręgu 

pozytywistów, którzy szansę 

uniknięcia konfliktów na tle rasowym 

widzieli w idei asymilacji. Miała ona 

polegać na porzuceniu przez Żydów 

zewnętrznych oznak ich odmienności 

kulturowej. Nowela ukazuje raczej 

utopijność tej koncepcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadania  z Młodej Polski 
grupa A 

 

1. Przyporządkuj pojęcia do odpowiednich opisów. (1 p.) 

 

 

 

dekadentyzm • 

modernizm • 

neoromantyzm • 

Młoda Polska • 

 

 

 

• powrót do spuścizny romantycznej 

• postawa charakteryzująca się pesymizmem, 

apatią, przeczuciem kryzysu cywilizacji 

• termin upowszechniony przez Artura 

Górskiego 

• zerwanie z tradycją i szukanie nowych 

środków wyrazu 

• stan spokoju, wyzbycia się wszelkich pragnień 

2. Uzupełnij schemat. (3 p.) 

 

 
 

3. Podkreśl cechy i hasła charakteryzujące filozofię Arthura Schopenhauera. (2 p.) 

 

optymizm, pesymizm, wola jako zasada podtrzymująca trwanie świata, pęd życiowy, 

zaspokojenie woli jest nieosiągalne, moralność panów, poza dobrem i złem, nakaz wyzbycia 

się pożądań, najwyższą wartością jest życie samo w sobie, człowiek skazany na wieczne 

cierpienie, ulgę przynosi kontemplacja sztuki, hasło „Bóg umarł”, intuicja jako metoda 

poznania świata, moralność niewolników, nadczłowiek 

 

 

4. Wymień cztery przykłady demokratyzacji życia u schyłku XIX w. (2 p.) 

• .................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................... 

 

5. Połącz tytuły obrazów z nazwami właściwych kierunków artystycznych. (1 p.) 

 

 

Polski Hektor Jacka Malczewskiego • 

Adele Bloch-Bauer I Gustava Klimta • 

Impresja, wschód słońca Claude’a Moneta • 

 

• impresjonizm 

• symbolizm 

• secesja 

• ekspresjonizm 



6. Podaj pięć cech impresjonizmu jako nurtu w sztuce. (2 p.) 

• .................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................... 

 

7. Uzupełnij tekst. (2 p.) 

 

Manifest symbolizmu został ogłoszony na łamach pisma........................... w roku .................... 

przez........................................ . Zarzucał on ówczesnej sztuce, że nie ukazuje życia 

.............................................. człowieka. Najważniejszą ideą tego kierunku artystycznego było 

twierdzenie, że tylko .............................................. umożliwia „wyrażenie tego, co 

niewyrażalne”. W Polsce najbardziej znanym malarzem symbolistą był 

.............................................. . 

 

8. Zinterpretuj obraz Vincenta van Gogha Pole pszenicy z krukami. Odczytaj jego symbolikę. 

(2 p.) 

 

 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



9. Połącz nazwiska twórców z tytułami ich dzieł. (1 p.) 

 

 

Edvard Munch • 

Auguste Rodin • 

Gustave Moreau • 

Camille Pissarro • 

 

• Myśliciel 

• Jednorożce 

• Krzyk 

• Melancholia 

• Plac du Havre 

 

10. Uzupełnij tabelę. (3 p.) 

 

Lp. Cytat Interpretacja 
Środki 

stylistyczne 

Styl lub 

tendencja 

literacka 

1.  O duszo, pełna miłości, 

a którą nieustanne szarpią niepokoje! 

Pańskiego gniewu zwalił się już dzień! 

   

2. Witajcie, kochane góry, 

O witaj, droga ma rzeko! 

I oto znów jestem z wami, 

A byłem tak daleko! 

   

3. Cisza... O liście wiatr nie trąca, 

a tylko limba próchniejąca 

Spoczywa obok krzaku róży. 

   

 

11. Wpisz do tabeli po pięć informacji na temat głównych bohaterów powieści Stefana 

Żeromskiego Ludzie bezdomni. (3 p.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ql_EbFrKkFo 

 

Film jest opowieścią o życiu Tomasza Judyma, lekarza z powołania, który oprócz leczenia 

chorych pragnie usunąć też społeczne przyczyny chorób – nędzę i niesprawiedliwość 

społeczną, która tę nędzę wywołuje. Jego radykalizm i bezkompromisowość zraża do niego 

jednak środowisko ludzi bogatych. Judym w swoich poglądach i działaniach pozostaje 

samotny, tracąc także szansę na miłość w życiu prywatnym. 

 

Tomasz Judym Joanna Podborska 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ql_EbFrKkFo


  

  

 

12. Scharakteryzuj w pięciu punktach upodobania i pasje młodopolskiego dekadenta. (2 p.) 

• .................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................... 

 

13. Czy twórcy modernistyczni inspirowali się romantyzmem? Rozważ problem i uzasadnij 

swoje  stanowisko, odwołując się do wybranych przykładów literackich. (10 p.) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
 


