Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego
sierpień 2021
klasa 1 Br
Na egzamin poprawkowy z języka polskiego obowiązują treści nauczania i znajomość
tekstów zawartych w następujących rozdziałach podręcznika A. Klimowicz i J. Ginter
„To się czyta!” do klasy pierwszej:
1. Człowiek w podróży;
2. Przygody z czasem;
3. Pragnienia, dążenia, konflikty;
4. Człowiek wobec tajemnicy cierpienia i śmierci;
5. Wzorce, zasady, systemy;
6. Różne odmiany miłości;
7. Radości i przyjemności;
8. Kilka słów o epokach: Od starożytności do baroku;
9. Kształcenie językowe: Strefa języka;
10. Rodzaje i gatunki literackie.
Rozdziały kończą się ćwiczeniami podsumowującymi, na które należy zwrócić szczególną
uwagę podczas przygotowania do egzaminu poprawkowego.

klasa 2Brg
Przygotowując się do egzaminu, należy uwzględnić teksty literackie, terminy oraz
zagadnienia z nauki o języku zawarte w dwóch ostatnich rozdziałach podręcznika do klasy
pierwszej „Język polski. Seria: „Odkrywamy na nowo” (tj. Realizm i romantyzm” i „Wokół
Wesela Wyspiańskiego”) oraz rozdziały 1-8 z podręcznika do klasy drugiej (strony od 9 do
161).

klasa 1T
Na egzaminie poprawkowym obowiązuje znajomość tekstów literackich, terminów i pojęć
oraz zagadnień z zakresu kształcenia językowego z podręcznika „Ponad słowami” część I i II.
Poszczególne bloki tematyczne w podręczniku obejmują informacje skupiające się wokół
następujących rozdziałów (epok literackich):
1.
2.
3.
4.

Starożytność
Średniowiecze
Renesans
Barok

Uwaga! Na egzaminie nie obowiązują teksty i zagadnienia dla poziomu rozszerzonego
oznaczone w podręczniku literą R.
Podczas przygotowania do egzaminu warto zwrócić szczególną uwagę na mapy myśli i
zadania powtórzeniowe zamykające poszczególne rozdziały.

klasa 2T
Na egzaminie poprawkowym obowiązuje znajomość tekstów literackich, terminów i pojęć
oraz zagadnień z zakresu kształcenia językowego z podręcznika „Ponad słowami” część I i II.
Poszczególne bloki tematyczne w podręczniku obejmują informacje skupiające się wokół
następujących rozdziałów (epok literackich):
1. Barok (cz. I podręcznika od strony 152)
2. Oświecenie (cz. I podręcznika)
3. Romantyzm (cz. II podręcznika do strony 200)
Uwaga! Na egzaminie nie obowiązują teksty i zagadnienia dla poziomu rozszerzonego
oznaczone w podręczniku literą R.
Podczas przygotowania do egzaminu warto zwrócić szczególną uwagę na mapy myśli i
zadania powtórzeniowe zamykające poszczególne rozdziały.

