
Klasa IV TFTS 

Lekcja powtórzeniowa – 25 marca 2020 

Temat: Instrukcja dla ucznia – jak pracować z poszczególnymi tekstami maturalnymi 

(poradnik). 

1. Praca z tekstem – czytanie ze zrozumieniem ( matura pisemna, cz. I) 

• Zanim rozpoczniesz czytanie tekstu, przeczytaj uważnie polecenia – zwróć uwagę na te 

zadania, które dotyczą całego tekstu i szukaj  na nie odpowiedzi już podczas pierwszego 

czytania. 

• Przeczytaj polecenia uważnie, najlepiej kilkakrotnie – upewnij się, czy zrozumiałeś, czego 

dotyczą zadania i jakich odpowiedzi masz udzielić. 

• W zadaniach dotyczących treści tekstu nie odwołuj się do wiedzy ogólnej, tylko udzielaj 

odpowiedzi odwołujących się wyłącznie do tekstu ( nie przedstawiaj swojego stanowiska, 

opinii). 

• Nie cytuj, jeżeli nie jest to określone w zadaniu ( np. zacytuj, wypisz, przytocz). 

• Odpowiadaj na pytania rzeczowo, krótko, zwięźle. 

• Pisz czytelnie i starannie. 

• Kontroluj czas ( na test powinieneś poświęcić maksymalnie 60/70 minut – pamiętaj, że 

wypracowanie jest wyżej punktowane i to ono zapewni Ci zdanie matury) 

 

2. Praca z tekstem literackim ( matura pisemna, cz. II) 

• Przeczytaj uważnie tekst. Zwróć uwagę na tytuł i nazwisko autora. Zapoznaj się z przypisami. 

Informacje w nich zawarte mogą okazać się istotnymi wskazówkami do interpretacji. 

• Sprawdź pod tekstem źródło, z którego pochodzi podany utwór. 

• Pamiętaj, że dołączony do polecenia fragment tekstu ma charakter autonomiczny – to 

oznacza, że możesz przeprowadzić jego analizę i interpretację bez konieczności odwoływania 

się do całego utworu. Jednak gdy jest to fragment lektury obowiązkowej ( z tzw. gwiazdką) 

musisz wykazać się znajomością całego utworu. 

• Analizując tekst epicki, zwróć uwagę na narratora i sposób prowadzenia narracji; rozpoznaj 

problem, temat, główny motyw, scharakteryzuj kreacje bohaterów, określ czas i miejsce 

zdarzeń. 

• Pracując z tekstem dramatycznym, prześledź dialogi, przestudiuj tekst poboczny i określ 

sytuację ukazaną we fragmencie. Wskaż, co jest istotą konfliktu, czego dotyczą rozmowy 

między postaciami. Wykorzystaj informacje o rekwizytach lub innych elementach scenografii. 

• Pracując z tekstem lirycznym, zwróć uwagę na sytuację komunikacyjną, kompozycję, cechy 

gatunkowe, funkcję zastosowanych środków stylistycznych, dosłowne i niedosłowne 

znaczenia poszczególnych elementów w wierszu. 

 

Zapoznaj się z poniższym schematem kompozycyjnym wypowiedzi argumentacyjnej ( wypracowania): 
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