




PRACA KONTROLNA DLA III SEMESTRU LOd 

Zadanie 1 

Odpowiedz na poniższa pytania (max 30 słów) 

1. What does your best friend look like? 

2. What character traits do you hate in other people? 

3. What would you like to change in your appearance if you could? 

4. Where would you prefer to live in a city or in a countryside? Why? 

5. What would you like to change in your room/ flat? Why? 

6. What household chores do you have to do at home? 

Zadanie 2 

Właśnie przeprowadziłeś/aś się za granicę. Napisz e-mail do przyjaciela z Anglii, w którym: 

- opiszesz powód przeprowadzki i uczucia jakie Ci towarzyszyły; 

- napiszesz jaki jest Twój nowy dom/mieszkanie i dlaczego Ci się tak bardzo podoba; 

- opiszesz osobę, którą poznałeś jako pierwszą w nowym miejscu i wyjaśnisz dlaczego wywarła na Tobie duże 

wrażenie; 

- wspomnisz dwie atrakcje w okolicy i wyjaśnisz dlaczego tak bardzo chcesz z nich skorzystać. 

Zadanie 3 

Wstaw czasowniki w odpowiednim czasie. Możesz użyć Present Simple, Present Continuous, Past Simple i Past 

Continuous. 

1. Look. He .......................................... to us. (listen) 

2. We .............................. at a hotel this week. (stay) 

3. I ............................. to bed early on Sundays. (go) 

4. My mum is at the shop. She .................................. a new dress. (buy) 

5. Jill ...................................... a lot of money. (have) 

6. They usually ............................ on Sunday. (leave) 

7. Please, stop! You ........................... so fast! (drive) 

8. We .............................. in Berlin each year. (meet) 

9. We ................................. to discos on Fridays. (go) 

10. He normally ................................. on time. (come) 

11. I can't hear you! I .................................... a shower. (have) 

12. Sam .......................... his homework at night. (do) 

 

Every day James Lullaby travels to London. Yesterday he ............................. (drive) his car, when he 

.................... (see) a dog in the middle of the road. The dog ............................. (watch) the car. James 

................................... (stop) and .................................. (get) out of his car. As he ....................... (get) out, the 

dog ....................... (run) away. James ......................... (go) back to his car. While he ............................... (get) 

in it, the dog ................................ (appear) again and ............................... (sit) down in the middle of the road. 

James ..................... (start) the engine, but the dog ......................... (not move). James ................................... 

(jump) out of the car and ............................... (shout) at the dog. The dog ............................ (bark) at him and 

.................. (start) to run. James ............................. (follow) the dog. Suddenly, he ........................ (see) two 

girls lying on the grass. They ............................ (bleed). 
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Tematy prac kontrolnych  „Historia i społeczeństwo”  III semestr LOd 

1.  Wyjaśnij jakie okoliczności umożliwiły ukształtowanie się państwa 

polskiego. 

2. Omów role Mieszka i jego przodków w procesie łączenia plemion lechickich 

w państwo polskie. 

3. Wskaż bezpośrednie i dalekosiężne skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka I. 

4. Przedstaw rolę ludzi Kościoła w procesie budowy państwa polskiego w X w. 

5. Omów zdobycze i straty terytorialne Polski za panowania Bolesława 

Chrobrego. 

6. Wyjaśnij znaczenie koronacji królewskiej Bolesława Chrobrego odnosząc się 

do polityki wewnętrznej oraz uwarunkowań międzynarodowych. 

7. Wyjaśnij w jaki sposób władcy piastowscy starali podkreślać swoja 

niezależność polityczną na arenie międzynarodowej. 

8. Omów rolę ludzi Kościoła w wydarzeniach z historii Polski XI w. 

9.Scharakteryzuj przyczyny i tło konfliktu między synami Władysława 

Hermana. 

10. Omów walkę Bolesława Krzywoustego o Pomorze i zachowanie 

niezależności polskiego Kościoła. 

11.Wskaż czynniki, które wpływały na proces jednoczenia ziem polskich. 

12. Przedstaw polityczne i militarne działania Władysława Łokietka. Wskaż ich 

pozytywne i negatywne konsekwencje. 

13. Przedstaw główne kierunki polityki zagranicznej Kazimierza Wielkiego i 

wskaż konsekwencje królewskich działań. 

14.Scharakteryzuj reformy wewnętrzne Kazimierza Wielkiego. Określ główne 

cele, które stawiał sobie monarcha. 

15.Scharakteryzuj główne przyczyny zawierania kolejnych unii między  Polską 

a Wielkim Księstwem Litewskim. 

16. Przedstaw główne etapy zmagań Polski z zakonem krzyżackim w XV w. i 

oceń ich skutki. 



17.Oceń skuteczność polityki dynastycznej Jagiellonów w XV w. Wskaż jej 

mocne i słabe strony. 

18. Wyjaśnij, jakie czynniki doprowadziły do ukształtowania się w nowożytnej 

Polsce sytemu demokracji szlacheckiej. 

19. Scharakteryzuj i oceń udział szlachty w życiu politycznym kraju w XVI i 

XVII w. 

20. Scharakteryzuj przyczyny ukształtowania się modelu gospodarki 

folwarczno-pańszczyźnianej w Rzeczypospolitej. 

21. Przedstaw jakie zmiany społeczne spowodował rozwój gospodarki 

folwarczno-pańszczyźnianej. 

22. Wyjaśnij wpływy przemian gospodarczych na stosunki polityczne w 

Rzeczypospolitej w XVI i XVII w. 

23.Omów sytuację wyznaniową na ziemiach polskich i i litewskich u schyłku 

średniowiecza. 

24. Przedstaw główne działania kontrreformacyjne podejmowane w XVI – 

wiecznej Rzeczypospolitej. 

25.Scharakteryzuj przemiany, które dokonały się w religijności mieszkańców 

Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w. 

26. Scharakteryzuj i oceń rozwiązanie problemu krzyżackiego przez Zygmunta 

Starego. 

27. Przedstaw główne etapy rywalizacji Rzeczypospolitej o Inflanty w XVI w. 

28. Przedstaw przyczyny konfliktu polsko-szwedzkiego za panowania 

Zygmunta Starego. 

29. Wskaż największe sukcesy oręża Rzeczypospolitej w XVII w. i określ które 

z nich przyniosły korzyści polityczne i militarne. 

30. Scharakteryzuj politykę państw ościennych wobec Rzeczypospolitej w 

XVIII w. 

31. Przedstaw następstwa działalności przywódców targowicy dla losów 

Rzeczypospolitej. 



32. Wymień osiągnięcia kulturalne, gospodarcze i polityczne Rzeczypospolitej 

w ostatnich latach istnienia. 

33.Wymień i oceń czynniki wewnętrzne, które mogły przyczynić się do upadku 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 



Tematy prac kontrolnych z geografii II LOd – semestr III 

1.Mapa jako obraz Ziemi – definicja , rodzaje map, przeznaczenie. 

2.Odwzorowania kartograficzne-powstawanie ,zastosowanie i rodzaje. 

3.Przedstawianie na mapach rzeźby terenu oraz zjawisk jakościowych i ilościowych 

4.Teorie na temat budowy wszechświata oraz budowa układu słonecznego. 

5.Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje 

6.Ruch obrotowy Ziemi i jego następstwa. 

7.Czas słoneczny ,czas strefowy, czas urzędowy różnice ,obliczanie i zastosowanie 

8.Budowa i skład chemiczny atmosfery 

9.Przedstaw strefowe i astrefowe czynniki wpływające na rozkład temperatury. 

10.Ogólna cyrkulacja atmosfery. Pasaty i Monsuny. 

11.Przedstaw  rodzaje wiatrów lokalnych. 

12.Przedstaw cykl hydrologiczny i jego elementy 

13.Scharakteryzuj fizyczne i chemiczne właściwości wody morskiej. 

14.Dynamika oceanów –prądy morskie i falowanie 

15.Jeziora i ich klasyfikacja 

16.Omów główne rodzaje skał i ich zastosowanie 

17.Przedstaw budowę wnętrza Ziemi. 

18.Przedstaw wydarzenia geologie i rozwój świata organicznego w erze paleozoicznej. 

19. Przedstaw wydarzenia geologie i rozwój świata organicznego w erze kenozoicznej. 
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Romantyzm 

 

1. Omów najważniejsze cechy literatury romantycznej – tematy, motywy, gatunki. 

2. Romantyczna biografia. Zaprezentuj wpływ światopoglądu romantycznego                         

na biografię wybranego polskiego pisarza tego okresu. 

3. Jaki wpływ na interpretację dzieła literackiego ma biografia autora? Omów 

zagadnienie, odwołując się do twórczości i biografii wybranego polskiego romantyka. 

4. Na podstawie wybranych tekstów omów polską twórczość emigracyjną okresu 

romantyzmu. 

5. Na czym polegał romantyczny indywidualizm? Odpowiedz na pytanie, analizując 

wybrane utwory romantyczne. 

6. Odwołując się do twórczości wybranego pisarza, omów jego epistolograficzne 

dokonania. 

7. Na wybranych przykładach literackich omów cechy bohatera romantycznego. 

8. Zaprezentuj romantyczne kreacje bohaterów zbuntowanych.  

9. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze romantycznej. Przedstaw problem                 

na wybranych przykładach. 

10. Odwołując się do konkretnych utworów, prześledź ewolucję bohatera romantycznego 

w twórczości Adama Mickiewicza. 

11. Odwołując się do wybranych tekstów, omów funkcje motywów ludowych                   

w twórczości romantyków. 

12. Jaką funkcję w literaturze romantycznej pełniły duchy i zjawy? Odpowiedz                      

na pytanie, odwołując się do wybranych tekstów. 

13. Udowodnij, że literatura romantyczna przynosi różne kreacje postaci kobiecych. 

14. Przedstaw róże ujęcia motywu miłości w literaturze romantycznej, analizując wybrane 

utwory. 

15. Przedstaw wątki miłosne w znanych ci utworach literackich romantyzmu i wykaż ich 

związek z epoką. 

16. Analizując wybrane przykłady, omów romantyczne kreacje bohaterów zakochanych. 

17. Analizując wybrane utwory, określ, jaką rolę pełniła miłość w życiu bohaterów 

romantycznych. 

18. Tęsknota za ojczyzną jako motyw polskiej literatury romantycznej. Zaprezentuj 

zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów epoki. 

19. Człowiek wobec historii. Rozwiń problem w oparciu o przykłady z literatury 

romantycznej. 

20. W jaki sposób romantycy ujmowali relacje między człowiekiem i Bogiem? 

Odpowiadając na pytanie, zanalizuj teksty różnych autorów romantycznych. 

21. Jaką rolę poecie i poezji wyznacza literatura romantyczna? Dokonaj analizy 

wybranych tekstów. 

22. Człowiek uwikłany w historię swoich czasów jako bohater polskiej literatury 

romantycznej. Rozważ problem na wybranych przykładach. 

23. Na podstawie wybranych tekstów romantycznych zaprezentuj postawy ludzi wobec 

wyzwań historii. 

24. Omów wpływ powstania listopadowego na literaturę polską okresu romantyzmu. 

25. Omów na wybranych przykładach, jaką prawdę o narodzie polskim przekazali 

romantycy w swoich utworach. 

26. Jakie funkcje w literaturze romantycznej pełni przyroda? Odpowiedz na pytanie, 

odwołując się do konkretnych przykładów. 

27. Motyw wędrówki w literaturze romantycznej. Przedstaw jego najciekawsze realizacje. 

28. Dwór jako symbol tradycji polskiej. Omów, odwołując się do wybranego tekstu 

literackiego okresu romantyzmu. 



29. Najważniejsze gatunki literackie okresu romantyzmu. Omów ich cechy i wskaż 

przykłady. 

30. Zaprezentuj najważniejsze, według Ciebie, dzieło romantycznej literatury. Uzasadnij 

wybór, odwołując się do tekstu. 

31. Który z utworów romantycznych dostarczył Ci najwięcej przeżyć i pobudził                           

do myślenia? Omów go i uzasadnij swój wybór. 

32. Teksty, które zasługują na miano arcydzieła. Dokonaj analizy wybranych tekstów 

romantycznych i uzasadnij swój wybór. 

 

 

Pozytywizm 
 

1. Omów najważniejsze cechy literatury pozytywistycznej – tematy, motywy, gatunki. 

2. Scharakteryzuj program polskich pozytywistów i na konkretnych przykładach wskaż 

jego literackie realizacje. 

3. Omów najważniejsze cechy i funkcje nowelistyki pozytywistycznej – bohaterowie, 

tematy, motywy. 

4. Odwołując się do wybranych przykładów, udowodnij, że okres pozytywizmu to czasy 

niepoetyckie. 

5. Na wybranych przykładach omów cechy liryki pozytywistycznej. 

6. Odwołując się do przykładów, omów cechy bohatera pozytywistycznego. 

7. Pozytywistyczne portrety kobiet. Omów ich typy i funkcje na wybranych przykładach. 

8. Przedstaw ujęcia motywu miłości w literaturze pozytywistycznej, analizując wybrane 

utwory. 

9. Analizując wybrane utwory, określ, jaką rolę pełniła miłość w życiu bohaterów 

pozytywistycznych. 

10. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywu dziecka w literaturze 

pozytywizmu. 

11. Wierność ideałom a kariera. Rozważ, jak literatura pozytywizmu podejmuje ten temat. 

12. Obraz społeczeństwa polskiego utrwalony w Lalce Bolesława Prusa. Omów 

zagadnienie, analizując tekst powieści. 

13. Udowodnij, że bohater Lalki Bolesława Prusa to człowiek epoki przejściowej. 

14. Odwołując się do tekstu, przedstaw różne wcielenia Stanisława Wokulskiego              

– bohatera Lalki Bolesława Prusa. 

15. Przedstaw i porównaj diagnozę społeczeństwa polskiego w Lalce B. Prusa                                     

i w Nad Niemnem E. Orzeszkowej. 

16. Motyw powstania styczniowego w literaturze pozytywizmu. Omów na wybranych 

przykładach. 

17. Odwołując się do konkretnych tekstów, omów stosunek pozytywistów do tradycji 

powstania styczniowego. 

18. Miasto tematem literatury pozytywistycznej. Prześledź znane Ci teksty i sposób opisu 

w nich miasta. 

19. Najważniejsze gatunki literackie okresu pozytywizmu. Omów ich cechy i wskaż 

przykłady. 

20. Zaprezentuj najważniejsze, według Ciebie, dzieło pozytywistycznej literatury. 

Uzasadnij wybór, odwołując się do tekstu. 

21. Który z utworów pozytywizmu dostarczył Ci najwięcej przeżyć i pobudził                           

do myślenia? Omów go i uzasadnij swój wybór. 

22. Teksty, które zasługują na miano arcydzieł. Dokonaj analizy wybranych tekstów 

pozytywistycznych i uzasadnij swój wybór. 

 



Tematy prac kontrolnych  „Historia i społeczeństwo”  III semestr LOd 

1.  Wyjaśnij jakie okoliczności umożliwiły ukształtowanie się państwa 

polskiego. 

2. Omów role Mieszka i jego przodków w procesie łączenia plemion lechickich 

w państwo polskie. 

3. Wskaż bezpośrednie i dalekosiężne skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka I. 

4. Przedstaw rolę ludzi Kościoła w procesie budowy państwa polskiego w X w. 

5. Omów zdobycze i straty terytorialne Polski za panowania Bolesława 

Chrobrego. 

6. Wyjaśnij znaczenie koronacji królewskiej Bolesława Chrobrego odnosząc się 

do polityki wewnętrznej oraz uwarunkowań międzynarodowych. 

7. Wyjaśnij w jaki sposób władcy piastowscy starali podkreślać swoja 

niezależność polityczną na arenie międzynarodowej. 

8. Omów rolę ludzi Kościoła w wydarzeniach z historii Polski XI w. 

9.Scharakteryzuj przyczyny i tło konfliktu między synami Władysława 

Hermana. 

10. Omów walkę Bolesława Krzywoustego o Pomorze i zachowanie 

niezależności polskiego Kościoła. 

11.Wskaż czynniki, które wpływały na proces jednoczenia ziem polskich. 

12. Przedstaw polityczne i militarne działania Władysława Łokietka. Wskaż ich 

pozytywne i negatywne konsekwencje. 

13. Przedstaw główne kierunki polityki zagranicznej Kazimierza Wielkiego i 

wskaż konsekwencje królewskich działań. 

14.Scharakteryzuj reformy wewnętrzne Kazimierza Wielkiego. Określ główne 

cele, które stawiał sobie monarcha. 

15.Scharakteryzuj główne przyczyny zawierania kolejnych unii między  Polską 

a Wielkim Księstwem Litewskim. 

16. Przedstaw główne etapy zmagań Polski z zakonem krzyżackim w XV w. i 

oceń ich skutki. 



17.Oceń skuteczność polityki dynastycznej Jagiellonów w XV w. Wskaż jej 

mocne i słabe strony. 

18. Wyjaśnij, jakie czynniki doprowadziły do ukształtowania się w nowożytnej 

Polsce sytemu demokracji szlacheckiej. 

19. Scharakteryzuj i oceń udział szlachty w życiu politycznym kraju w XVI i 

XVII w. 

20. Scharakteryzuj przyczyny ukształtowania się modelu gospodarki 

folwarczno-pańszczyźnianej w Rzeczypospolitej. 

21. Przedstaw jakie zmiany społeczne spowodował rozwój gospodarki 

folwarczno-pańszczyźnianej. 

22. Wyjaśnij wpływy przemian gospodarczych na stosunki polityczne w 

Rzeczypospolitej w XVI i XVII w. 

23.Omów sytuację wyznaniową na ziemiach polskich i i litewskich u schyłku 

średniowiecza. 

24. Przedstaw główne działania kontrreformacyjne podejmowane w XVI – 

wiecznej Rzeczypospolitej. 

25.Scharakteryzuj przemiany, które dokonały się w religijności mieszkańców 

Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w. 

26. Scharakteryzuj i oceń rozwiązanie problemu krzyżackiego przez Zygmunta 

Starego. 

27. Przedstaw główne etapy rywalizacji Rzeczypospolitej o Inflanty w XVI w. 

28. Przedstaw przyczyny konfliktu polsko-szwedzkiego za panowania 

Zygmunta Starego. 

29. Wskaż największe sukcesy oręża Rzeczypospolitej w XVII w. i określ które 

z nich przyniosły korzyści polityczne i militarne. 

30. Scharakteryzuj politykę państw ościennych wobec Rzeczypospolitej w 

XVIII w. 

31. Przedstaw następstwa działalności przywódców targowicy dla losów 

Rzeczypospolitej. 



32. Wymień osiągnięcia kulturalne, gospodarcze i polityczne Rzeczypospolitej 

w ostatnich latach istnienia. 

33.Wymień i oceń czynniki wewnętrzne, które mogły przyczynić się do upadku 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 



Tematy prac kontrolnych z geografii II LOd – semestr III 

1.Mapa jako obraz Ziemi – definicja , rodzaje map, przeznaczenie. 

2.Odwzorowania kartograficzne-powstawanie ,zastosowanie i rodzaje. 

3.Przedstawianie na mapach rzeźby terenu oraz zjawisk jakościowych i ilościowych 

4.Teorie na temat budowy wszechświata oraz budowa układu słonecznego. 

5.Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje 

6.Ruch obrotowy Ziemi i jego następstwa. 

7.Czas słoneczny ,czas strefowy, czas urzędowy różnice ,obliczanie i zastosowanie 

8.Budowa i skład chemiczny atmosfery 

9.Przedstaw strefowe i astrefowe czynniki wpływające na rozkład temperatury. 

10.Ogólna cyrkulacja atmosfery. Pasaty i Monsuny. 

11.Przedstaw  rodzaje wiatrów lokalnych. 

12.Przedstaw cykl hydrologiczny i jego elementy 

13.Scharakteryzuj fizyczne i chemiczne właściwości wody morskiej. 

14.Dynamika oceanów –prądy morskie i falowanie 

15.Jeziora i ich klasyfikacja 

16.Omów główne rodzaje skał i ich zastosowanie 

17.Przedstaw budowę wnętrza Ziemi. 

18.Przedstaw wydarzenia geologie i rozwój świata organicznego w erze paleozoicznej. 

19. Przedstaw wydarzenia geologie i rozwój świata organicznego w erze kenozoicznej. 
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Romantyzm 

 

1. Omów najważniejsze cechy literatury romantycznej – tematy, motywy, gatunki. 

2. Romantyczna biografia. Zaprezentuj wpływ światopoglądu romantycznego                         

na biografię wybranego polskiego pisarza tego okresu. 

3. Jaki wpływ na interpretację dzieła literackiego ma biografia autora? Omów 

zagadnienie, odwołując się do twórczości i biografii wybranego polskiego romantyka. 

4. Na podstawie wybranych tekstów omów polską twórczość emigracyjną okresu 

romantyzmu. 

5. Na czym polegał romantyczny indywidualizm? Odpowiedz na pytanie, analizując 

wybrane utwory romantyczne. 

6. Odwołując się do twórczości wybranego pisarza, omów jego epistolograficzne 

dokonania. 

7. Na wybranych przykładach literackich omów cechy bohatera romantycznego. 

8. Zaprezentuj romantyczne kreacje bohaterów zbuntowanych.  

9. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze romantycznej. Przedstaw problem                 

na wybranych przykładach. 

10. Odwołując się do konkretnych utworów, prześledź ewolucję bohatera romantycznego 

w twórczości Adama Mickiewicza. 

11. Odwołując się do wybranych tekstów, omów funkcje motywów ludowych                   

w twórczości romantyków. 

12. Jaką funkcję w literaturze romantycznej pełniły duchy i zjawy? Odpowiedz                      

na pytanie, odwołując się do wybranych tekstów. 

13. Udowodnij, że literatura romantyczna przynosi różne kreacje postaci kobiecych. 

14. Przedstaw róże ujęcia motywu miłości w literaturze romantycznej, analizując wybrane 

utwory. 

15. Przedstaw wątki miłosne w znanych ci utworach literackich romantyzmu i wykaż ich 

związek z epoką. 

16. Analizując wybrane przykłady, omów romantyczne kreacje bohaterów zakochanych. 

17. Analizując wybrane utwory, określ, jaką rolę pełniła miłość w życiu bohaterów 

romantycznych. 

18. Tęsknota za ojczyzną jako motyw polskiej literatury romantycznej. Zaprezentuj 

zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów epoki. 

19. Człowiek wobec historii. Rozwiń problem w oparciu o przykłady z literatury 

romantycznej. 

20. W jaki sposób romantycy ujmowali relacje między człowiekiem i Bogiem? 

Odpowiadając na pytanie, zanalizuj teksty różnych autorów romantycznych. 

21. Jaką rolę poecie i poezji wyznacza literatura romantyczna? Dokonaj analizy 

wybranych tekstów. 

22. Człowiek uwikłany w historię swoich czasów jako bohater polskiej literatury 

romantycznej. Rozważ problem na wybranych przykładach. 

23. Na podstawie wybranych tekstów romantycznych zaprezentuj postawy ludzi wobec 

wyzwań historii. 

24. Omów wpływ powstania listopadowego na literaturę polską okresu romantyzmu. 

25. Omów na wybranych przykładach, jaką prawdę o narodzie polskim przekazali 

romantycy w swoich utworach. 

26. Jakie funkcje w literaturze romantycznej pełni przyroda? Odpowiedz na pytanie, 

odwołując się do konkretnych przykładów. 

27. Motyw wędrówki w literaturze romantycznej. Przedstaw jego najciekawsze realizacje. 

28. Dwór jako symbol tradycji polskiej. Omów, odwołując się do wybranego tekstu 

literackiego okresu romantyzmu. 



29. Najważniejsze gatunki literackie okresu romantyzmu. Omów ich cechy i wskaż 

przykłady. 

30. Zaprezentuj najważniejsze, według Ciebie, dzieło romantycznej literatury. Uzasadnij 

wybór, odwołując się do tekstu. 

31. Który z utworów romantycznych dostarczył Ci najwięcej przeżyć i pobudził                           

do myślenia? Omów go i uzasadnij swój wybór. 

32. Teksty, które zasługują na miano arcydzieła. Dokonaj analizy wybranych tekstów 

romantycznych i uzasadnij swój wybór. 

 

 

Pozytywizm 
 

1. Omów najważniejsze cechy literatury pozytywistycznej – tematy, motywy, gatunki. 

2. Scharakteryzuj program polskich pozytywistów i na konkretnych przykładach wskaż 

jego literackie realizacje. 

3. Omów najważniejsze cechy i funkcje nowelistyki pozytywistycznej – bohaterowie, 

tematy, motywy. 

4. Odwołując się do wybranych przykładów, udowodnij, że okres pozytywizmu to czasy 

niepoetyckie. 

5. Na wybranych przykładach omów cechy liryki pozytywistycznej. 

6. Odwołując się do przykładów, omów cechy bohatera pozytywistycznego. 

7. Pozytywistyczne portrety kobiet. Omów ich typy i funkcje na wybranych przykładach. 

8. Przedstaw ujęcia motywu miłości w literaturze pozytywistycznej, analizując wybrane 

utwory. 

9. Analizując wybrane utwory, określ, jaką rolę pełniła miłość w życiu bohaterów 

pozytywistycznych. 

10. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywu dziecka w literaturze 

pozytywizmu. 

11. Wierność ideałom a kariera. Rozważ, jak literatura pozytywizmu podejmuje ten temat. 

12. Obraz społeczeństwa polskiego utrwalony w Lalce Bolesława Prusa. Omów 

zagadnienie, analizując tekst powieści. 

13. Udowodnij, że bohater Lalki Bolesława Prusa to człowiek epoki przejściowej. 

14. Odwołując się do tekstu, przedstaw różne wcielenia Stanisława Wokulskiego              

– bohatera Lalki Bolesława Prusa. 

15. Przedstaw i porównaj diagnozę społeczeństwa polskiego w Lalce B. Prusa                                     

i w Nad Niemnem E. Orzeszkowej. 

16. Motyw powstania styczniowego w literaturze pozytywizmu. Omów na wybranych 

przykładach. 

17. Odwołując się do konkretnych tekstów, omów stosunek pozytywistów do tradycji 

powstania styczniowego. 

18. Miasto tematem literatury pozytywistycznej. Prześledź znane Ci teksty i sposób opisu 

w nich miasta. 

19. Najważniejsze gatunki literackie okresu pozytywizmu. Omów ich cechy i wskaż 

przykłady. 

20. Zaprezentuj najważniejsze, według Ciebie, dzieło pozytywistycznej literatury. 

Uzasadnij wybór, odwołując się do tekstu. 

21. Który z utworów pozytywizmu dostarczył Ci najwięcej przeżyć i pobudził                           

do myślenia? Omów go i uzasadnij swój wybór. 

22. Teksty, które zasługują na miano arcydzieł. Dokonaj analizy wybranych tekstów 

pozytywistycznych i uzasadnij swój wybór. 

 


