
klasa IV TG 

20 kwietnia - poniedziałek 

 

Temat: O książkach na maturze 

 

Egzaminatorzy na maturze ustnej czasami chcą 
dowiedzieć się, jakie książki maturzysta uznaje za ciekawe, godne polecenia itp. (bywa, że tego typu pytanie 
jest „kołem ratunkowym rzuconym tonącemu”). Poniżej zamieszczam poradnik, na co powinniście zwrócić 
uwagę, przygotowując sobie – na wszelki wypadek – odpowiedź na takie pytanie. 

W takiej sytuacji możemy zaprezentować własny zestaw lektur i własne kryteria ocen literatury.  

A jednak – książka książce nierówna. Zawsze trzeba swój wybór umotywować – i niewątpliwie kryteria, 

które się przyjmuje, będą oceniane. Oznacza to, że w odpowiedzi muszą znaleźć się trafnie dobrane lektury 

oraz dobra ich recenzja – wyjaśnienie, dlaczego właśnie te pozycje uważasz za wartościowe.  

Przy decyzji – jakie pozycje zaprezentować, weź pod uwagę: 

Uniwersalność problematyki 

Myśli ponadczasowe, przesłanie dotyczące ludzi wszystkich czasów i różnych miejsc – to gwarancja, że 
wybór jest dobry. Jest to kryterium bezpieczne – i zauważcie, że większość dzieł nagrodzonych Noblem je 
spełnia. Uniwersalne przesłanie zawsze natomiast jest tam, gdzie jest istotą rozważań; 

• człowiek – jego natura, los, uczucia, problemy egzystencjalne; 
• ludzki świat – jego prawa, reguły, problemy 
• wartości moralne i postawy ludzkie, dobro i zło. 

Możliwość wielokrotnego i różnorodnego odczytania dzieła 

To ważne kryterium  dowodzi, że utwór jest kopalnią skarbów dla starych i nowych pokoleń, że każde 
znajduje w nim coś dla siebie – nowe odczytanie, interpretacje, inspiracje (np. dylematy dotyczące zła, 
zbrodni, władzy ukazane w „Makbecie” nie wygasły przez stulecia). Także i Twoje pokolenie może wyczytać 
coś zupełnie nowego z konkretnej książki, czego autor nie przewidział  – i to będzie dowodzić wielkości 
dzieła.  

Otrzymane nagrody, obecność w spisach lektur, ilość tłumaczeń na obce języki, wersji filmowych itp. 

Takie kryterium też się sprawdza, bo przecież nie bez powodu dzieło nagrodzono, tłumaczono, filmowano. 
Nie należy jednak mówić, że cenię dzieło, bo dostało nagrodę, ale zastanawiać się, dlaczego ją dostało. 
Nagrody i międzynarodowa popularność – to tropy, którymi można podążyć w poszukiwaniu wartości, 
takiej jak wyżej wymienione i następne. 

Mistrzostwo kompozycji 



Możesz cenić dzieła klasyczne, tradycyjne w formie – wielkie dzieła realizmu czy na przykład komedię 
Molierowską. A możesz być zafascynowany nowatorstwem – awangardowe utwory bywają wszak genialne 
i są mocą napędową rozwoju literatury.  

Aby rozpoznać ciekawostki kompozycyjne, należy zadać sobie kilka pytań, dotyczących struktury dzieła. 
Zapytaj o: 

• typ narracji (sytuację narratora) 
• ukształtowanie postaci 
• organizację świata przedstawionego 
• rodzaje i rolę fabuły 
• język – jego piękno, prostotę, cechy charakterystyczne. 

Podpowiedzi 

Narrator 

• usytuowany poza światem powieści, wszechwiedzący, zdystansowany wobec wydarzeń, obiektywny 
w przekazie wypowiada się w 3 osobie; 

• usytuowany poza światem przedstawionym, ale zaangażowany, subiektywny, wypowiada się w 3 
osobie – tak jest np. w powieści modernistycznej; 

• pochodzi ze świata powieści, wypowiada się w I osobie, często jego wiedza jest ograniczona. 

Postacie 

Mogą być pierwszo- i drugoplanowe, może być ich bardzo wiele – jak w powieściach panoramicznych lub 
tylko kilka. Mogą być określonymi typami: bohaterem romantycznym, bohaterem tragicznym albo typem: 
buntownika, outsidera, szaleńca, zbrodniarza, idealisty itp. 

Świat przedstawiony 

To świat, który kreuje autor w swoim utworze. Jakaś określona przestrzeń, w określonym czasie zapełniona 
postaciami. W tym świecie rozgrywają się wydarzenia. Zwróćcie uwagę na operowanie czasem i 
przestrzenią. Czy są jasno określone, może jest ich wiele i ukształtowane zostały bez wierności prawu 
prawdopodobieństwa. Wszystkie takie uwagi będą miały swoją wartość w pracy, zwłaszcza, jeśli 
spróbujecie określić jaki, to daje efekt. 

Fabuła 

Wartka. W zaniku. Spójna. Niechronologiczna, pełna luk. Tradycyjna, a może pełna absurdalnych sytuacji. 

Język 

• bogaty w cechy typowe dla epoki (np. realizm – opisy odtwarzają rzeczywistość, modernizm – 
liryzm wypowiedzi), 

• prosty, pozbawiony ozdobników, ascetyczny (literatura faktu), 
• kunsztowny, bogaty w metafory, artystyczny (proza poetycka), 
• pełen neologizmów, deformacji gramatycznych, paradoksów wypowiedzi (np. proza awangardowa 

– Ferdydurke). 



Kryterium ostatnie – osobisty stosunek do omawianej pozycji 

Być może odegrała w twoim życiu szczególną rolę. Może z jakichś szczególnych względów – wobec Twoich 
przeżyć jest czymś zupełnie innym niż myślą wszyscy. A może wręcz odmieniła Twoje życie. 

 

Pamiętaj!  

 
Nie uznawaj za kryterium wartości dzieła: 

• Ilość sprzedanych egzemplarzy (ilość nie zawsze oznacza jakość). 
• „Mody” na czytanie danego utworu (nie musi być zły, ale to zwodnicze kryterium). 
• Ilości posiadanych opracowań. 
• „Wieku” utworu. Bardzo stary może być bardzo aktualny, a nowość wydawnicza – 

reprezentatywnym okazem czytadła. 
• „Znajomości” z realizacji filmowej utworu. 
• Atrakcyjności wartkiej akcji dotyczącej miłosnych przygód bohaterów (schematy zakończone happy-

endem są typowe dla popularnych romansideł, choć miłość i romans stanowiły też ośrodek akcji 
wielkich dzieł). 
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