
Zagadnienia do samodzielnego opracowania do sesji egzaminacyjnej w klasach III 

Dwudziestolecie międzywojenne 

1. Przedstaw pisemnie najważniejsze programy literackie i grupy poetyckie 

dwudziestolecia międzywojennego. 

2. Udowodnij pisemnie, że" Przedwiośnie" S. Żeromskiego to powieść 

podejmująca  głos w dyskusji o przyszłej Polsce. 

3. " (...) jest się takim , jak miejsce, w którym się jest."- Czy " Granica" 

Z. Nałkowskiej jest pytaniem o to, czy determinizm środowiskowy może 

być wytłumaczeniem dla złego postępowania. (pisemnie) 

4. Dokonaj pisemnie oceny postępowania Zenona Ziembiewicza z powieści 

Nałkowskiej " Granica". 

Współczesność ( od 1939 roku) 

1. Przedstaw sylwetkę ulubionego poety współczesnego, którego cenisz 

najbardziej. Uzasadnij w formie pisemnej wypowiedzi. 

2. " Ludzie ludziom zgotowali ten los"- " Medaliony" Nałkowskiej jako 

oskarżenie skierowane przeciw wojennym oprawcom. 

3. Twórcy wobec systemów totalitarnych. Przedstaw zagadnienie, odwołując 

się do wybranych utworów literackich. 

4. Opisz problematykę dwóch wybranych opowiadań Tadeusza Borowskiego . 

5. Scharakteryzuj twórczość K.K. Baczyńskiego jako reprezentanta tragicznego 

pokolenia Kolumbów. 

6. Człowiek wobec dżumy –przedstaw różne postawy wobec zła w 

parabolicznym utworze A. Camusa "Dżuma". 

7. Powstanie w getcie warszawskim w oczach powstańców i oprawców. 

Przedstaw pisemnie problem na podstawie " Rozmów z katem" 

K. Moczarskiego i " Zdążyć przed panem Bogiem" H. Krall. 

8. Scharakteryzuj bohatera " Kartoteki" Tadeusza Różewicza. 

9. Scharakteryzuj poezję lingwistyczną oraz turpistyczną. 

10. Zdarzenie tradycji z nowoczesnością i spowodowany tym kryzys wartości 

w " Tangu" Sławomira Mrożka. 

11. Człowiek złagrowany a człowiek zlagrowany -  porównaj życie w obozie 

sowieckimi oraz niemieckim  na podstawie " Innego świata" Grudzińskiego 

i opowiadań Borowskiego. 

12. Ludzie w sowieckich łagrach. Wizja obozu sowieckiego przedstawiona 

przez Gustawa Herlinga Grudzińskiego w " Innym świecie". Przygotuj plan 

do wypowiedzi ustnej. 

13. " Żywi mają zawsze rację przeciw umarłym"- na przykładzie opowiadań 

Borowskiego pokaż, jak brutalna rzeczywistość obozowa wpływa 

na zachowanie człowieka. 

14. Przedstaw w formie scenariusza wypowiedzi ustnej rozmyślania 

nad egzystencją człowieka w wierszach : Czesława Miłosza, Wisławy 

Szymborskiej lub Zbigniewa Herberta. 



15. „ Ocalałem prowadzony na rzeź"- scharakteryzuj bohaterów " porażonych 

wojną" w utworach Tadeusza Różewicza. 

16. Nie tylko Niemcy byli oprawcami...-Udowodnij pisemnie, że " Początek" 

Andrzeja Szczypiorskiego rozrachunkiem z polską rzeczywistością wojenną 

i komunistyczną. 

Tematy wolne do realizacji ustnej 

19. Rola mediów w życiu współczesnego człowieka. 

20. Rozwój nauki naszą nadzieją czy nowym zagrożeniem? 

21. Jak wyobrażasz sobie świat za 500 lat? 

22. Co wolisz: książkę czy adaptację filmową? Jakie argumenty przemawiają 

za/ lub przeciw poszczególnym opcjom. 

23. Czy warto dziś jeszcze czytać książki? 

24. Czy lektury szkolne mogą interesować? 

25. Moje preferencje literackie. 

 

 


