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Boisz się matury z języka polskiego? Zastanawiasz się, jak osiągnąć sukces na 

egzaminie maturalnym? Przyjdź zrobić powtórkę ostatniej szansy:  

Ostatnia Deska Ratunku  

WIELKA POWTÓRKA PRZED MATURĄ 

29 kwietnia 2015 r.  

Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

Al. Racławickie 14, Gmach Główny KUL 

 

Nowa matura z języka polskiego nie ma przed nami tajemnic! Poprosiliśmy 

naszych wykładowców, by udzielili Wam wskazówek, jak analizować literackie, 

językowe i ikoniczne polecenia maturalne, interpretować teksty kultury oraz 

jak napisać na maturze wypracowanie. Przypomnimy Wam także najważniejsze 

pojęcia i terminy, których znajomość jest niezbędna do zdania matury. 

Możecie wybrać tylko jeden lub dwa z proponowanych bloków zajęć, a możecie 

też powtarzać z nami wszystko.  Zapraszamy!  

EGZAMIN PISEMNY 

 9.00-10.30 Na pisemnym egzaminie maturalnym będziecie musieli m.in.        

przygotować rozprawę lub wypowiedź argumentacyjną. Zasady tworzenia takich     

form wypowiedzi przedstawi Wam dr Anna Majewska-Wójcik, zajmująca się    

brachygrafią historyczną i współczesną, leksykografią oraz glottodydaktyką.   

 

 

10.40-12.10 Przeraża Cię myśl o interpretacji poezji? Masz dreszcze lub oblewa 

Cię zimny pot, gdy czytasz nieznany utwór? Niepotrzebnie! Prof. Jakub Malik, 

znawca literatury realizmu i naturalizmu oraz ekspert Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej omówi Zasady przygotowywania interpretacji i interpretacji 

porównawczej na pisemnym egzaminie maturalnym.  

EGZAMIN USTNY 

12.20-13.05 Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, kierownik katedry 

Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz ekspert Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej podpowie Wam, jak odpowiadać na ustnym egzaminie 

maturalnym z języka polskiego. Dowiecie się, co będzie sprawdzane na 

egzaminie, na co będą zwracali uwagę egzaminatorzy oraz jak zbudować swoją 

wypowiedź.    

13.05-13.40 Przerwa obiadowa 
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13.40-17.25 Kolejny blok zajęć Ostatniej Deski Ratunku to wykłady odpowiadające na pytanie Jak 

odpowiadać na pytania z zakresu kształcenia kulturowo-literackiego oparte na tekstach literackich 

i ikonicznych? Dowiecie się, jak należy czytać literackie i nieliterackie teksty kultury powstałe 

w różnych epokach i gdzie szukać kontekstów do ich analizy.      

13.40-14.25 Rozpoczynamy od literatury współczesnej! 

O  utworach najnowszych opowie dr Lech Giemza, pasjonat 

Nowej Fali.    

 

 

14.35-15.20 Po tajnikach literatury dwudziestolecia 

międzywojennego oprowadzi Was autor książki Z ciemności. 

O twórczości Juliana Stryjkowskiego, dr Ireneusz Piekarski.  

 

 

 

15.25-16.10 Prof. dr hab. Wacław Pyczek,  przed którym 

literatura oświecenia i romantyzmu nie ma tajemnic, weźmie 

pod lupę literaturę XIX w.     

 

 

 

       

      16. 20-17.25 Barokowa narracja epicka, twórczość Wacława 

Potockiego, inspiracje czarnoleskie w literaturze XVII w., 

kultura sarmackiego katolicyzmu… O literaturze dawnej 

opowie dr Agnieszka Czechowicz.   

 

17.35-18.20 Zastanawiacie się jak odpowiadać na pytania z zakresu kształcenia 

językowego oparte na tekstach literackich, popularnonaukowych 

i publicystycznych? Dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka z Katedry Języka 

Polskiego rozwieje wszystkie Wasze wątpliwości dotyczące wiedzy o języku.    

 

 

 


