
Zagadnienia do realizacji – matura, język polski. 

KLASA III LO 

(oprac. Anna Gościńska) 

 

Lektury do opracowania (przypomnienia). 

1. A. Mickiewicz – Dziady cz. III i II 
2. A. Mickiewicz – Pan Tadeusz 
3. B. Prus – Lalka 
4. H. Sienkiewicz – Potop 
5. E. Orzeszkowa – Gloria victis 
6. M. Konopnicka - Mendel Gdański 
7. S. Wyspiański – Wesele 
8. W. Reymont – Chłopi 
9. S. Żeromski – Przedwiośnie 
10. S. Żeromski – Ludzie bezdomni 
11. Z. Nałkowska – Granica 
12. A. Camus – Dżuma 
13. G. Herling – Grudziński – Wieża 
14. Wybrane trzy przypowieści Biblia i mity greckie 

Do każdej lektury przypisać (z uzasadnieniem) motywy literackie, min.trzy. (Praca w zeszycie 
do j. polskiego, cz. maturalna). 

(Do większości lektur są ekranizacje) 

Filmy 

1. Boże Ciało 
2. Whiplash 

(Obejrzeć – dobrać motywy i konteksty do wykorzystania, w zeszycie cz. Maturalna). 

Zadania (do wykonania i oddania nauczycielowi na kartkach A4). 

1. Praca literacka na podstawie opowiadań G. Herlinga- Grudzińskiego (Inny świat – Głód, 
Zabójca Stalina, Nocne łowy, Ręka w ogniu – do wyboru); wskazówki do pracy zostały 
podane. (PISEMNIE DO ODDANIA PO WOLNYM) 

„Podstawy heroiczne – omów bohaterów i udowodnij, że w nieludzkich warunkach obozu pracy 
człowiek potrafi walczyć o godność”. 

2. Schematy – modele odpowiedzi, praca pisemna (geneza utworu, bohaterowie, symbole, 
motywy) – Lalka, Wesele, Przedwiośnie, Chłopi, dziady cz. III.  
(Uczniowie, którzy oddali część opracowanych lektur, omawiają pisemnie kolejne, 
wspomniane powyżej). 
PROSZĘ O WYSŁANIE TYCH PRAC NA ADRES MAILOWY DO 18.03.2020r. 

3. Oddać wypełnione arkusze maturalne – matura 2017 (maj) 
4. Osoby piszące tzw. rozszerzenie – piszą i oddają pracę literacką matury rozszerzonej 2017r. 

 



Zadania (ustne). 

1. Przygotować wybrany (jeden) temat do matury ustnej (wg tematów na stronie CKE podanych 
przez nauczyciela). 

(Uczniowie, którzy nie zaliczyli próbnej matury ustnej, opracowują DWA TEMATY). 

 

UWAGA! 

Niewykonanie prac pisemnych i ustnych skutkować będzie oceną niedostateczną. 

Proszę o korzystanie z audycji przygotowujących do matury (you tube – Izabela). 

Proszę o analizowanie wszystkich zagadnień do matury ustnej (strona CKE). 

Proszę wydrukować opowiadanie Wieża G.Helinga – Grudzińskiego. 

Pytania związane z pracami można kierować na adres mailowy nauczyciela: angos3@o2.pl 

 

Powodzenia! 

mailto:angos3@o2.pl

