
Język polski 

 

I LO 

Antyk  -  Oświecenie  (synteza) 

1. Kiedy i gdzie rozpoczął się antyk? 

https://epodreczniki.pl/a/kiedy-i-gdzie-rozpoczal-sie-antyk/DqQUgMZD4 

2. Grecy i Rzymianie filozofują 

https://epodreczniki.pl/a/grecy-i-rzymianie-filozofuja/D1E3Nqms3 

3. Biblia niewyczerpane źródło inspiracji  

https://epodreczniki.pl/b/0007-biblia-niewyczerpane-zrodlo-inspiracji/PDHoicHXa 

4. Krótko o długiej epoce – średniowiecze 

https://epodreczniki.pl/a/krotko-o-dlugiej-epoce---sredniowiecze/Dy2fdfxNL 

5. Od renesansu do baroku 

https://epodreczniki.pl/a/od-renesansu-do-baroku/DYaqn9OA6 

6. Oświecona Polska – utrwalenie wiadomości 

https://epodreczniki.pl/a/oswiecona-polska/Dfx24ZmYt 

7. Oświecenie - nowe prądy w nauce, literaturze, architekturze i sztuce 

https://epodreczniki.pl/a/oswiecenie---nowe-prady-w-nauce-literaturze-architekturze-i-

sztuce/D14OkNJkA 

8. Nowe idee w życiu społecznym 

https://epodreczniki.pl/a/nowe-idee-w-zyciu-spolecznym/DU50dQH38 

Język 

1. Pochodzenie języka polskiego. 

2. Najdawniejsze zabytki języka polskiego. 

3. Werbalne środki komunikacji. 

4. Błąd i poprawność językowa. 
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II LO 
 

Dwudziestolecie międzywojenne 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=---QFkQRTso 

 

2. https://eszkola.pl/jezyk-polski/xx-lecie-miedzywojenne-2043.html 

• Ramy czasowe 

• Filozofia i światopogląd 

• Literatura 

• Teatr 

• Nowe kierunki w sztukach plastycznych 

• Architektura 

3. Stefan Żeromski, Przedwiośnie 

• polski film fabularny z 2001 w reżyserii Filipa Bajona na podstawie powieści Przedwiośnie 
Stefana Żeromskiego. 

https://www.cda.pl/video/398063213 

• Przedwiośnie - opracowanie, analiza, problematyka lektury 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/opracowanie-3012.html 

• Cała prawda o Przedwiośniu 

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

 

4. Zofia Nałkowska, Granica 

• polski film psychologiczny z 1977 roku w reżyserii Jana Rybkowskiego, filmowa adaptacja 
książki Zofii Nałkowskiej – powieści, która bardzo szybko zyskała miano bestsellera. 

https://www.cda.pl/video/31368598b 

• Granica, Zofii Nałkowskiej jako powieść psychologiczna 

https://www.youtube.com/watch?v=heNbU8XkDMA 

 

5. Witold Gombrowicz, Ferdydurke 

• Ferdydurke da się zrozumieć 

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

• opracowanie, problematyka, bohaterowie 

https://wypracowania.pl/lektury/ferdydurke-opracowanie-problematyka-bohaterowie 

• Groteska  w Ferdydurke 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/groteska-w-ferdydurke-2985.html 

 

6. Motywy literackie: "Ferdydurke", "Sklepy cynamonowe", "Granica", "Przedwiośnie" 

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

 

7. Poezja /analiza i interpretacja/ 

• Estetyzm w poezji Staffa /zjawisko estetyzmu w sztuce/: Wysokie drzewa  i Jesienina: 

Porzuciłem mój dom rodzinny . 

• Poeci Skamandra wobec historii /narodziny Skamandra; Program poetycki 

skamandrytów; Poeci Skamandra/:J. Tuwim, Do krytyków.  

• Poetki dwudziestolecia międzywojennego o miłości: M. Pawlikowska-Jasnorzewska, 

Miłość, Nike; K. Iłłakowiczówna, Błękitna chwila. 
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• Miłość w wierszach Leśmiana, W malinowym chruśniaku. 

• Śmierć w poezji Leśmiana, Rok nieistnienia. 

• Katastrofizm w poezji Czechowicza, Żal. 

 

 

Matura pisemna – kryteria oceny prac (czytanie ze zrozumieniem i praca pisemna) 

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzamina

cyjne/2019/formula_od_2015/jezyk_polski/MPO-P1_1P-192.pdf 

 

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzamina

cyjne/2019/formula_od_2015/Zasady_oceniania/MPO-P1_1P-192_model.pdf 

Matura ustna – informacje wstępne 

• https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-

dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-czesc-ustna/ 
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