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Moja propozycja rozplanowania poprawki na konkretne tygodnie: 
 

• Zakładam 4-5h nauki dziennie + całkowicie wolne niedziele (ale 
to może być też inny dzień tygodnia) 

• Zadzwoń do wybranego korepetytora i poproś o pomoc w pisaniu 
rozprawek. Umów się na 3 lekcje, gdzie na każdych będziecie 

omawiali pracę pisemną (moja rada: weź pracę pisemną na wybrany 
temat przez siebie lub korepetytora już na 1. zajęcia!). To nie będzie 
duży koszt finansowy, a będzie to niesamowity zysk maturalny. 
Korepetytorów znajdziesz na stronie www.e-korepetycje.net 
Pamiętaj, że nawet jeżeli w Twojej okolicy nie mieszka żaden 

nauczyciel, wiele z nich proponuje lekcje on-line. 
 

11.07-13.07 
 
czwartek:  
1. Posłuchaj o tym, jak wypełniać arkusz maturalny – mam dla Ciebie kilka 
dobrych rad o tu 
2. Arkusz 2015. Sprawdzaj każdy arkusz z kluczem CKE i spróbuj zrozumieć 
swoje błędy. W próbach zrozumienia nie zapominaj, że masz pod ręką 
Internet (: i najczęściej to, czego nie rozumiesz można tam szybko sprawdzić. 
Piątek:  
1. temat rozprawki 2015. Jeżeli nie masz możliwości skorzystania z 
korepetycji przeczytaj ten post  
Sobota:  
1. Środki stylistyczne i ich funkcje (naucz się ich z mojej lekcji on-line, link tu). 
Przećwicz je na 3 dowolnie wybranych wierszach (możesz zapytać mamę lub 
wujka o ich ulubione, tak będzie ciekawiej).  
 
15.07-21.07 
 
Poniedziałek:  
1. Opracuj epokę antyk z moim Systematyzatorem Maturalnym. Jest do 
pobrania za darmo w załącznikach. Wypełniając go oprzyj się na swoim 
ulubionym repetytorium (polecam to z Nowej Ery) lub stronie 
ostatnidzwonek.pl (znajdziesz tam podział zarówno na lektury jak i epoki 
literackie!) 
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Wtorek:  
1. Przypomnij sobie podział na rodzaje i gatunki literackie (możesz posłuchać 
mojej pogadanki o tym tu).  
2. Przypomnij sobie konstrukcję greckiego dramatu i tragedii (znajdziesz to w 
dowolnym repetytorium).  
3. Przeczytaj streszczenie szczegółowe „Króla Edypa” na stronie 
ostatnidzownek.pl i opracuj te lekturę wypełniając przygotowaną przeze 
mnie kartę „opracowanie lektury”(plik do pobrania znajdziesz w 
załącznikach). 
Środa: 
arkusz 2016 + opracowanie 
Czwartek:  
rozprawka temat 2016 
Piątek:  
1. mowa zależna, pozornie zależna i niezależna (mój filmik znajdziesz tu)  
2. opracowanie średniowiecza (w Systematyzatorze Maturalnym) 
Sobota:  
1. opracuj „Bogurodzicę”, poszukaj w jej tekście środków stylistycznych, 
wypisz je i opisz ich funkcję. W Internecie znajdziesz mnóstwo opracowań 
Bogurodzicy, tam możesz porównać swoje opracowanie z czyimś. Lepszy 
rydz niż nic, jak to mówią. 

 
22.07-27.07 

 
Poniedziałek:  
arkusz 2017 + opracowanie 
Wtorek:  
rozprawka temat 2017 
Środa:  
1. przypomnij sobie lub naucz się opracowania wiersza. Ta umiejętność 
przydaje się podczas większości matur, nawet jeżeli Twoje wypracowanie nie 
będzie dotyczyło wiersza. Może zrobić to tu. A dodatkowo przeczytaj post tu 
i wykonaj zadania, o których słyszałaś w filmiku. 
Czwartek:  
1. opracuj epokę renesans w Systematyzatorze Maturalnym, zapoznaj się z 
freskiem „Stworzenie Adama” Michała Anioła (informacje znajdziesz 
chociażby na Wikipedii). 
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Piątek:  
1. przeczytaj treny Jana Kochanowskiego (Treny (V, VII, VIII, XIX, XVI).  
2. Opracuj je wg schematu, o którym czytałaś wczoraj (znajdziesz go w 
załączniku) 
Sobota:  
1. przeczytaj fraszki („Na lipę”) oraz pieśń („Czego chcesz od nas Panie”) Jana 
Kochanowskiego 
2. opracuj je wg schematu. 

29.07-3.08 

Poniedziałek:  
arkusz 2018 + opracowanie 
Wtorek:  
rozprawka temat 2018 
Środa:  
1. opracuj epokę barok w Systematyzatorze Maturalnym 
2. przeczytaj wskazane w Systamatyzatorze utwory barokowe. Opracuj je wg 
schematów 
Czwartek:  
1. przyjrzyj się obrazowi „Martwa natura vanitas" Pietera Claesza.  
2. Przypomnij sobie pojęcie motywu literackiego i sprawdź jak powinno 
wyglądać jego opracowanie – możesz zrobić to tu. Opracuj motyw vanitas / 
wanitatywny - zadanie ułatwić może Ci plik „opracowanie motywu 
literackiego”. Znajdziesz go w załączniku 
Piątek:  
1. opracuj epokę oświecenie w Systematyzatorze Maturalnym  
2. streszczenie szczegółowe wybranych bajek Krasickiego. Przeczytaj je ze 
zrozumieniem lub znajdź ich opracowanie. Do matury pamiętaj co najmniej 
dwie.  
3. Opracuj je wg Systematyzatora Maturalnego 
Sobota:  
1. obejrzyj film: „Ogniem i mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana lub „Quo 
Vadis” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Są to adaptacje filmowe powieści 
historycznych Henryka Sienkiewicza.  
2. Opracuj biografię bohaterów, przyjrzyj się tematyce i problematyce.  
3. Wypełnij opracowanie lektury, z Systematyzatora Maturalnego (tych 
lektur szukaj pod epoką „Młoda Polska”) 
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5.08-10.08 

Poniedziałek:  
arkusz 2019 + opracowanie (tym razem podejdź do tego spokojnie i z 
rozwagą, przeanalizuj, gdzie mogły pojawić się błędy) 
Wtorek:  
1. opracuj epokę romantyzm w Systematyzatorze Maturalnym  
2. opracuj wybrane motywy (wg schematu załączonego na dole) przypisane 
do tej epoki w spisie, który znajdziesz tu (skup się szczególnie na motywie 
walki narodowo-wyzwoleńczej!) 
Środa:  
1. Przeczytaj streszczenie szczegółowe II części "Dziadów" Adama 
Mickiewicza na stronie ostatnidzownek.pl 2. opracuj te lekturę wypełniając 
przygotowaną przeze mnie kartę „opracowanie lektury” 
Czwartek:  
1. przeczytaj i opracuj wiersze Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, 
wskazane w Systematorze Maturalnym. 2. Opracowania dokonaj wg 
„opracowania utworu lirycznego”, które możesz pobrać w załącznikach 
Piątek:  
1. przeczytaj POŁOWĘ streszczenie szczegółowego „Pana Tadeusza” na 
stronie ostatnidzwonek.pl.  
2. Dokonaj opracowania lektury w Systematyzatorze Maturalnym 
3. Wypisz motywy występujące w tej epopei (znajdziesz je w opracowaniu 
Pana Tadeusza na stonie ostatnidzwonek) 
Sobota:  
1. przeczytaj drugą połowę streszczenia szczegółowego „Pana Tadeusza” 
2. Obejrzyj film „Pan Tadeusz” w reżyserii Andrzeja Wajdy (z ręką na sercu- 
to naprawdę ładny film, a Tadzio to przystojniak!) 

12.08-17.08 

Poniedziałek:  
1. opracuj epokę pozytywizm w Systematyzatorze Maturalnym 
2. przeczytaj streszczenie szczegółowe lektury „Zbrodnia i Kara”. 
Opracowanie wypełnij w Systematyzatorze 
Wtorek:  
1. przeczytaj połowę streszczenia szczegółowego „Lalki”  
2. opracuj te lekturę w Systematyzatorze 
Środa:  
1. przeczytaj drugą połowę streszczenia „Lalki”  
2. obejrzyj film „Lalka” z reżyserii Wojciecha  Hasa (przygotuj popcorn) 
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Czwartek:  
1. opracuj epokę młoda polska w Systematyzatorze Maturalnym  
2. opracuj wiersze z tej epoki wskazane w Systematyzatorze 
Piątek:  
1. przeczytaj streszczenie szczegółowe „Wesela” Wyspiańskiego  
2. opracuj te lekturę w Systematyzatorze  
3. dokładnie opracuj motywy literackie występujące w „Weselu”, postaci oraz 
zjawy 
Sobota:  
1. przeczytaj wybrane opowiadanie Brunona Schulza (bardzo polecam 
klasyczne „Sklepy cynamonowe”)  
2. opracuj te lekturę wg Systematyzatora  
3. opracuj epokę dwudziestolecie międzywojenne w Systematyzatorze 
Maturalnym 

18.08-19.08 

Niedziela:  
1. Napisz rozprawkę maturalną na temat proponowany w Informatorze 
Matualnym CKE ( załączam poniżej – szukaj od strony: ). Do każdego tematu 
przygotowane są realizacje, będziesz mogła sprawdzić swoją pracę poprzez 
porównanie z przykładową realizacją CKE   
2. obejrzyj film „Zemsta” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Przyjrzyj się biografiom 
bohaterów oraz tematyce i problematyce na stronie ostatnidzwonek.pl 
3. Wypełnij opracowanie tej lektury w Systematyzatorze (szukaj pod epoką 
romantyzm) 
Poniedziałek:  
1. przeczytaj streszczenie szczegółowe „Ferdydurke” Gombrowicza i opracuj 
te lekturę w Systematyzatorze”  
2. zapoznaj się z zasadami 3 ugrupowań poetyckich dwudziestolecia: 
Skamandrem, Awangardą Krakowską i Futurystami. Informacje o nich 
uzupełnij i Informatorze Maturalnym 
Wtorek:  
1. przeczytaj streszczenie szczegółowe wybranych opowiadań Tadeusza 
Borowskiego na stronie ostatnidzwonek.pl i opracuj je wg Systemayzatora 
Maturalnego  
2. zapoznaj się z twórczością współczesnych poetów (przeczytaj wybrane 
wiersze Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta). 
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Trzymam za Ciebie kciuki, powodzenia! <3  

 
ZAŁĄCZNIKI:  

Informator maturalny CKE 

Systematyzator Maturalny 

Opracowanie motywu literackiego  

Opracowanie wiersza / utworu lirycznego 

  

 


