
           Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego-I TŻ/TL 

Uczeń powinien: 

1. podać cechy 3 rodzajów literackich, wymienić najważniejsze gatunki 
2. wymienić elementy językowego aktu komunikacji, scharakteryzować funkcję informatywną, 

ekspresywną i impresywną 
3. podać najważniejsze informacje na temat Biblii (pochodzenie nazwy, podział ksiąg, języki w 

których powstawała), podać cechy stylu biblijnego 
4. opisać koncepcję życia z Księgi Koheleta (tu szczególnie: motyw vanitas), znać historię Hioba 

(archetyp niezawinionego cierpienia) 
5. wyjaśnić alegoryczny sens Pieśni nad Pieśniami 
6. podać cechy gatunkowe psalmu i jego rodzaje 
7. na przykładzie przypowieści o synu marnotrawnym podać cechy biblijnej paraboli, znać inne 

przypowieści biblijne 
8. podać najważniejsze informacje na temat stylu, formy i treści Apokalipsy św. Jana  
9. podać informacje na temat epoki antyku – czas trwania, główne prądy artystyczne i 

filozoficzne (tutaj: stoicyzm i epikureizm), ważniejsi twórcy 
10. wyjaśnić, czym jest mit i podać przykłady mitów 
11. wymienić ważniejszych bogów greckich 
12. wiedzieć, czym charakteryzuje się epos homerycki, znać treść oraz problematykę poznanych 

fragmentów „Iliady” i „Odysei” Homera 
13. wyjaśnić pojęcie horacjanizmu  
14. podać cechy gatunkowe pieśni, epigramatu, anakreontyku,sielanki 
15. scharakteryzować gatunek tragedii greckiej, znać początki teatru greckiego 
16. wyjaśnić sens cytatów, podać ich źródło: „carpe diem”, „exegi monumentum”, „non omnis 

moriar” 
17. umieć omówić rolę przeznaczenia na podstawie „ Króla Edypa” Sofoklesa  
18. umieć scharakteryzować Edypa jako władcę 
19. podać informacje na temat epoki średniowiecza – czas trwania, pochodzenie nazwy, główne 

prądy artystyczne i filozoficzne, ważniejsi twórcy, wydarzenia historyczne wpływające na 
obraz epoki, najważniejsze motywy i hasła  

20. wyjaśnić pojęcie teocentryzmu, idei hierarchii i pośrednictwa, uniwersalizmu epoki 
21. scharakteryzować średniowieczne ideały parenetyczne – świętego ascety, rycerza, władcy na 

podstawie utworów średniowiecznych 
22. omówić motyw maryjny na podstawie „Bogurodzicy” i „Lamentu świętokrzyskiego” oraz 

motyw śmierci na podstawie utworu” Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” 
23. podać informacje na temat epoki renesansu – pochodzenie nazwy, czas trwania, główne 

prądy artystyczne i filozoficzne, ważniejsi twórcy, wydarzenia historyczne wpływające na 
obraz epoki, najważniejsze motywy i hasła  

24. podać cechy renesansowego klasycyzmu 
25. wyjaśnić pojęcie humanizmu, antropocentryzmu, reformacji 
26. scharakteryzować gatunki: fraszki i trenu 
27. znać problematykę wybranych pieśni Kochanowskiego : „ Nie porzucaj nadzieje...”, „Pieśń 

świętojańska o Sobótce”, „Pieśń o spustoszeniu Podola” 
28. omówić kryzys światopoglądowy poety na podstawie Trenów 

 

* Ucznia obowiązuje znajomość treści lektur szkolnych wskazanych w zagadnieniach na 

egzamin poprawkowy. 

*Egzamin poprawkowy będzie się składał z części pisemnej( w formie testu z zadaniami 

otwartymi i zamkniętymi) i  części ustnej ( polecenia lub pytania skierowane do ucznia).  



Na egzaminie będą oceniane: meritum wypowiedzi, kompozycja, poprawność językowa, 

bogactwo językowe. Stosuje się skalę ocen od 1 do 6 wg kryteriów oceniania zawartych  w 

Przedmiotowym Systemie Oceniania ( na stronie szkoły). 

 


