
 

 

Powtórka z lektur 

  
 



2-aj maturzyści - K. I. Gałczyński 

 
Joao Figueiredo 

Gdy księżyc stęchłym "Sidolem" 

złe miejskie niebo wyczyści, 

wychodzą na głupi spacer 

dwaj maturzyści. 

 

Postacie prawie bliźniacze, 

jak wałek podobny do wałka, 

przystając, jeden zapłacze, 

a drugi załka. 

 

Bo cóż, że skończyli szkoły, 

cóż, że w kieszeniach matury? 

Jeden z nich niewesoły, 

drugi ponury. 

 

Dzień cały stukali-pukali - 

niestety: wszystko zajęte... 

Żebyż chociaż zostać kelnerem 

lub konfidentem! 

 

Nazajutrz, kiedy się ściemni, 

bez celu znów i korzyści 

w noc ciemną wyjdą jak cienie 

dwaj maturzyści. 
 

https://4.bp.blogspot.com/-9eUytciDWqk/T6A972k-nsI/AAAAAAAAkSg/2hD9_H17CMY/s1600/Joao+Figueiredo86647519_large_26ak.jpg


Nad Niemnem – Eliza Orzeszkowa 
https://lektury.gov.pl/lektura/nad-niemnem 

 

 

https://www.touchofart.eu/Melania-Witkowska/mwit5-Nad-Niemnem/ 

https://www.taniaksiazka.pl/nad-niemnem-eliza-orzeszkowska-p-976828.html 

Problematyka powieści skupia się przede wszystkim na kwestiach społecznych. W sposób wnikliwy 
zostają przedstawione dawne i obecne stosunki mieszkańców dworu i wsi. Inne wątki w powieści to: 

 wątek historyczny związany z powstaniem listopadowym i styczniowym, 

 wątek konfliktu między dworem a zaściankiem Bohatyrowiczów, 

 wątek Justyny Orzelskiej i Jana Bohatyrowicza, 

 wątek Zygmunta Korczyńskiego – kosmopolity. 

Główni bohaterowie 
Rodzina Korczyńskich – Benedykt Korczyński, Witold Korczyński, Emilia Korczyńska; zaścianek 
Bohatyrowiczów – Justyna Orzelska, Anzelm Bohatyrowicz, Jan Bohatyrowicz; Bolesław Kirło, Maria 
Kirłowa, Teofil Różyc, Jadwiga Domuntówna, Teresa Plińska 

Zawsze jest pora i widzieć i mówić prawdę. 

Przeczytaj lub Obejrzyj 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/nad-niemnem.pdf 

Słuchaj w przeglądarce lub Pobierz audiobook 

https://lektury.gov.pl/czytaj/nad-niemnem 

https://www.youtube.com/watch?v=f43mwi-BAvk 

Dowiedz się więcej na: 

http://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/realizm-pozytywizm/c140-

pozytywizm-w-polsce/bohaterowie-nad-niemnem 

https://lektury.gov.pl/lektura/nad-niemnem
https://www.touchofart.eu/Melania-Witkowska/mwit5-Nad-Niemnem/
https://www.taniaksiazka.pl/nad-niemnem-eliza-orzeszkowska-p-976828.html
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/nad-niemnem.pdf
https://lektury.gov.pl/czytaj/nad-niemnem
https://www.youtube.com/watch?v=f43mwi-BAvk


Oda do młodości –Adam Mickiewicz 

  

Audiobook - https://www.youtube.com/watch?v=DEH1S_t3UCc 

Bez serc, bez ducha, — to szkieletów ludy! 

Młodości! dodaj mi skrzydła! 

Niech nad martwym wzlecę światem 

W rajską dziedzinę ułudy: 

Kędy zapał tworzy cudy, 

Nowości potrząsa kwiatem (…) 

Dalej, bryło, z posad świata! 

Nowemi cię pchniemy tory, (…) 

 Pryskają nieczułe lody, 

I przesądy, światło ćmiące… 

Witaj jutrzenko swobody, 

Zbawienia za tobą słońce! 

Pierwszy w historii literatury polskiej utwór poświęcony młodości. Jest pieśnią na cześć wszystkich 

młodych ludzi i całego pokolenia romantyków, ukazany jako potęga kreacyjna o boskiej mocy, składnik 

uniwersalnego porządku świata. Występują liczne odwołania do haseł filomatów – Będziemy wzorem i 

sami sobie chlubą, Ojczyzna, nauka, cnota. Ukazuje kontrast,  pomiędzy dwoma pokoleniami: starych 

i młodych a głównym wątkiem jest walka ideowa z przedstawicielami epoki oświecenia. Główny 

bohater to młody przedstawiciel epoki romantyzmu. Myślą przewodnią jest walka ze starym 

porządkiem ideologicznym. 

Początek to apostrofa do młodości -  zwrot poety do muzy o pomoc w tworzeniu. Ukazana jest 
kontrastowa wizja i misja młodości. To odezwa do młodych – solidarne i zespołowe działania. Aluzja 
do mitologicznego Herkulesa – odwołanie do antyku to także cecha klasyczna. Pełna optymizmu 
ostatnia strofa. Jutrzenka swobody stała się powszechnym symbolem. 

Więcej 

http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c163-romantzym/oda-do-wolnosci-adama-
mickiewicza 

Słuchaj w przeglądarce i Pobierz audiobook 

https://lektury.gov.pl/lektura/oda-do-mlodosci#sluchaj-w-przegladarce 

https://www.youtube.com/watch?v=DEH1S_t3UCc
http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c163-romantzym/oda-do-wolnosci-adama-mickiewicza
http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c163-romantzym/oda-do-wolnosci-adama-mickiewicza
https://lektury.gov.pl/lektura/oda-do-mlodosci#sluchaj-w-przegladarce


Ballady i romanse - Adam Mickiewicz 

Tajemnica i ludowość w Balladach i romansach Adama Mickiewicza 

 

 

John William Waterhouse, Lady Shalott, 1888, olej na płótnie, Tate Britain, domena publiczna 

https://epodreczniki.pl/a/tajemnica-i-ludowosc-w-balladach-i-romansach-adama-

mickiewicza/DWjJYzHay 

  

 Ballada –  wywodzi się z literatury ludowej i dopiero w romantyzmie robi zawrotną karierę. 

 Fabuła ballad pochodzi z ludowych opowieści i wierzeń; 

 Wydarzenia są tu często nadprzyrodzone – trudno je wyjaśnić w sposób naukowy – jak na 
przykład historię powstania jeziora Świteź. 

 Fantastyka, tajemniczość i atmosfera grozy wciąż towarzyszą balladowym postaciom i ich 
losom. 

 Obłęd i szaleństwo traktowane są nie jak choroba, ale przejaw wyższego wtajemniczenia 
(Romantyczność). 

 Zgodna z romantycznym światopoglądem wizja świata, którym rządzą surowe zasady ludowej 
moralności; winowajca zawsze poniesie karę. 

 Prezentują kodeks ludowej moralności sprowadzający kwestie moralności do podstawowych 
kategorii dobra i zła. 

 Ballady i romanse zawierają i przedstawiają urodę litewskich pejzaży. Pokazują naturę jako 
byt autonomiczny, który zdaje się strzec elementarnych praw moralnych. 

Podstawowe komponenty świata przedstawionego ballad to: 

 pejzaż, sceneria, która kusi tajemnicą i przejmuje trwogą, 

 czas akcji przeważnie ahistoryczny, mityczny, 

 fabuła prosta, naśladująca prymitywizm pieśni gminnej, 

 ludowość przejawiająca się w wyborze gatunku, bohatera o rodowodzie plebejskim, języka 
gminu i wprowadzeniu ludowego światopoglądu moralnego mówiącego, że „nie ma zbrodni 
bez kary”. 

 

https://epodreczniki.pl/a/tajemnica-i-ludowosc-w-balladach-i-romansach-adama-mickiewicza/DWjJYzHay
https://epodreczniki.pl/a/tajemnica-i-ludowosc-w-balladach-i-romansach-adama-mickiewicza/DWjJYzHay


Romantyczność 

 
Piękno nie z tego świata, czyli metafizyczny obraz Witolda Pruszkowskiego „Zaduszki” 

Ballada Romantyczność jest manifestem nowej ideologii -  ballad programowa.  

W sposób niezwykle prosty, ale i dramatyczny, objaśnia, czym tak naprawdę jest 
romantyczne widzenie świata. Realizm i fantastyka przeplatają się wzajemnie. 

Narzędziem poznawczym mają być uczucie, wiara i intuicja, gdyż tylko one pozwolą 
włamać się do tajemnic bytu. 

„Widzę, oni nie widzą” 

,,I ja to słyszę, i ja tak wierzę, płaczę i mówię 

pacierze…’’ 

,,Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż 

mędrca szkiełko i oko.’’ 

 

Audiobook 

https://www.youtube.com/watch?v=1XjhpW6lDzM 

Więcej  

 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switez.html         http://aleklasa.pl/ 

https://www.youtube.com/watch?v=1XjhpW6lDzM
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switez.html
http://aleklasa.pl/


 

Świteź 

Akcja utworu rozgrywa się nad jeziorem otoczonym ciemnym borem Płużyn , tutaj spotykają się dwa 
światy – cuda, czary i dziwy przenikają w sferę realną. Właśnie tutaj dochodzi każdej nocy do 
niezwykłego spotkania dwóch światów. Przestrzeń cudów, czarów i dziwów przenika w sferę realną. 
W blasku księżyca unoszą się senne mary, bucha gęsty dym, słychać wrzaski i bicie dzwonów. Grozę 
potęguje dzika i nieprzyjazna natura - rozgwieżdżone niebo odbija się w zwierciadle wody, tworząc 
efekt zamkniętej kuli.  

Pan na Płużynach postanawia rozwikłać tajemnicę Świtezi. Zbiera poddanych, zarzuca sieci i wyławia 
z jeziora tajemniczą nimfę. Rusałka wyjawia dziedzicowi historię Świtezi. Historia zaklęta w kwiaty 
przestaje być zagadką, odsłania swój tajemniczy alfabet i przynosi jednocześnie prostą naukę 
moralną. Ten, kto najeżdża na bezbronne miasto, by niszczyć, grabić i gwałcić, kary nie uniknie.  

 

Kadr z filmu "Świteź", reż. Kamil Polak            / https://culture.pl/pl/dzielo/switez 

Obejrzyj Świteź i Świtezi anka 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ycPS1DA-UFs 

Audiobook 

https://www.youtube.com/watch?v=1XjhpW6lDzM 

https://culture.pl/pl/dzielo/switez
https://www.youtube.com/watch?v=ycPS1DA-UFs
https://www.youtube.com/watch?v=1XjhpW6lDzM


Więcej  

 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switez.html         http://aleklasa.pl/ 

Lilie 
 

    

    Lilie do ballady Adama Mickiewicza – Piotr Stachiewicz 

,,Rośnij kwiecie wysoko, Jak pan leży głęboko,  

Jak pan leży głęboko, Tak ty rośnij wysoko.’’ 

 Bolesław Śmiały, po którejś z jego dwóch wypraw na Ruś wydał rozkaz surowego karania 
żon za wiarołomstwo. Ballada utrzymana jest w klimacie krwawych tragedii Szekspira. Jest w 
niej wszystko, co ma przerażać i poruszać wyobraźnię. Atmosfera tajemniczości i grozy -  to 
przede wszystkim sceneria, którą tworzą: las, ciemna noc, nagły szum wiatru, krakanie wron, 
pohukiwania puchaczy. Drugim sygnałem jest wygląd zewnętrzny bohaterki – krew na 
ubraniu, zsiniałe usta, szalone spojrzenie, bladość twarzy. Już z pierwszych wersów 
czytelnik dowiaduje się, że zbrodnia została dokonana, a więc nie opis krwawego 
morderstwa będzie przedmiotem fantastycznego spektaklu, lecz wszystko, co nastąpiło po 
nim. Po zbrodni mężobójstwa wiarołomna żona chowa małżonka „głęboko” w ziemi, a na 
grobie sieje lilie, śpiewając przy tym pieśń:  Przypomina ona wiedźmę, która odprawia jakiś 
szatański obrzęd. Lilie mają  w tym wypadku zatuszować zbrodnię, ukryć prawdę, chronić 
duszę skalaną grzechem. Problem winy i kary został przeniesiony w balladzie w sferę 
zjawisk nadprzyrodzonych poprzez zwielokrotnienie winy bohaterki. Zbrodniarka płaci nie 
tylko za grzech mężobójstwa, lecz także za nieznajomość lub brak poszanowania dla praw 
świata dziwów i cudów.  

Więcej  
 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switez.html         http://aleklasa.pl/ 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switez.html
http://aleklasa.pl/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switez.html
http://aleklasa.pl/


 

Zebrała i opracowała Grażyna Szymczyk 

 

 

 

 

 

 


