
POZYTYWIZM – POWTÓRZENIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI 

Pomoce: 

1. Podręcznik do języka polskiego Ponad słowami klasa 2 część 1, dział „Pozytywizm”, 

 s. 117-135; S. 162-164; s.192-193; 

2. platforma epodreczniki/pl  

Wchodzimy na platformie w zakładkę kształcenie ogólne/ szkoła ponadgimnazjalna/ język pol-

ski/ następnie w pasku "wyszukaj w portalu" wpisujemy temat "Filozoficzne drogi" i wykonuje-

my zadania. 

3. https://www.terazmatura.pl/?utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=PP_

NaukaZdalna 

Zajrzyjcie do „Strefy ucznia”. Możecie założyć własne konto i korzystać m.in. z opracowań lek-

tur, fiszek, słownika motywów kulturowych, e-testów. Zbierzecie duży pakiet pomocy do naszej 

powtórki i na przyszłą maturę! 

4. https://www.youtube.com/watch?v=nRO4V5XM7B8 

5. https://www.youtube.com/watch?v=KNpsnII9NR4 

6. https://www.youtube.com/watch?v=aM8tq3UKFTU 

7. https://www.youtube.com/watch?v=cuIZxoHa0Ns    

Wskazane powyżej strony zawierają materiał filmowy, który wzbogaci Waszą wiedzę. 

Co powinniśmy umieć? 

1. Selekcjonować i hierarchizować wiadomości. 
2. Powtórzyć i utrwalić wiadomości o epoce - tło historyczne epoki, nauka i oświata  

w pozytywizmie, filozofia, sztuka drugiej połowy XIX w., najważniejsze cechy i motywy epoki, 
propagowane wzorce osobowe, popularne gatunki literackie, znajomość treści omawianych 
tekstów literackich (bohaterowie, geneza utworu, wyjaśnienie tytułu, czas i miejsce akcji, 
wydarzenia, problematyka, gatunek literacki). 

Zadania: 
1. Wykonaj zestawy ćwiczeń online na platformie epodreczniki/pl, temat – „Filozoficzne drogi" 

(wskazówki jak wyżej). Powinieneś się zalogować. Loginy otrzymałeś od wychowawcy. Kiedy 

wykonasz zadania, udostępnij je nauczycielowi. 

2. Zapoznaj się z treściami zamieszczonymi w podręczniku „Ponad słowami” klasa 2 część 1 - mapa 

myśli; pytania, zadania, polecenia s. 164 – przeanalizuj; porównaj pozytywizm z innymi epokami 

– tablica chronologiczna s. 192 . W ten sposób uporządkujesz swoją wiedzę. 

3. Skorzystaj z propozycji „Pomoce” (patrz wyżej). 

 

Zadanie domowe:  

1. Wykonaj zestawy ćwiczeń online na platformie epodreczniki/pl, temat – „Filozoficzne drogi" 

(wskazówki jak wyżej). Powinieneś się zalogować. Kiedy wykonasz zadania, udostępnij je nau-

czycielowi. Termin – 01.04.20 
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Czeka nas sprawdzian z wiadomości z pozytywizmu – poniedziałek – 06.04.20. Proszę się rzetelnie 

przygotować. Szczegóły dotyczące formy sprawdzenia podam w tygodniu. Życzę przyjemnej nau-

ki  

 

SCHYŁEK WIEKU 

Pomoce: 

1. Podręcznik do języka polskiego Ponad słowami klasa 2 część 2, dział „Młoda Polska”, s. 10-15; 

2. https://www.youtube.com/watch?v=PIUZ9eegfV4 

3. platforma epodreczniki/pl  

Wchodzimy na platformie w zakładkę kształcenie ogólne/ szkoła ponadgimnazjalna/ język pol-

ski/ następnie w pasku "wyszukaj w portalu" wpisujemy temat "Topografia Młodej Polski" i wy-

konujemy zadania. 

Uwaga! Zmiana podręcznika!   

Co powinniśmy umieć?          

1. Wyjaśnić etymologię czterech nazw epoki. 

2. Wymienić postulaty modernistów dotyczące kultury, sztuki, życia społecznego. 

3. Scharakteryzuje przełom modernistyczny. 

4. Opisać specyfikę przełomu modernistycznego na ziemiach polskich. 

5. Omówić znaczenie Krakowa dla rozwoju Młodej Polski.  

6. Wypowiedzieć się na temat życia codziennego przełomu wieków XIX i XX. 

Zadania: 
1. Wykonaj zestawy ćwiczeń online na platformie epodreczniki/pl, temat – „Topografia Młodej 

Polski” (wskazówki jak wyżej). Powinieneś się zalogować. Loginy otrzymaliście od wychowawcy. 

Kiedy wykonasz zadania, udostępnij je nauczycielowi. Termin – 03.04.20 

2. Zapoznaj się z treściami zamieszczonymi w podręczniku „Ponad słowami” klasa 2 część 2, s. 10-

15  (Uwaga! Zmiana podręcznika!), zredaguj notatkę w zeszycie, wykonaj zdjęcie i prześlij ko-

munikatorem lub na pocztę jezykpolski2018@wp.pl  - termin  04.04.2020. W temacie wiado-

mości podaj tytuł „Młoda Polska – notatka”. 

Życzę przyjemnej nauki  

W razie trudności można konsultować się poprzez komunikator lub maila jezykpolski2018@.pl  

w godzinach dotychczasowego planu. 
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