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Rozważ,  jak  w literaturze ukazywane są różnice kulturowe środowisk miasta i wsi. 
 Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej i obcej. 

 
I Literatura podmiotu:  
1. Dostojewski F., Zbrodnia i kara, PWN, Warszawa 1995.  
2. Prus B., Lalka, Wyd. Greg, Kraków 2001.  
3. Tuwim J., Wiosna [w:]  Tuwim J., Nowy wybór poezji, PIW, Warszawa 2002, s. 24 -27. 
 4. Wyspiański S., Wesele, Wyd. Greg, Kraków 2004.  
 
II Literatura przedmiotu: 
1. Eustachiewicz L., „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, WSiP, Warszawa 1975. 
2. Makowiecka M., Pawłowski M., Literatura polska i obca. Filozofia i sztuka, Świat Książki, Warszawa 2001, 
s. 211-134.  
3. Przybylski R., Dostojewski i przeklęte problemy: Od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary” [w:] Przybylski R., 
Dostojewski i nowożytne idee, Warszawa 1964.  
4. Szweykowski Z., Twórczość Bolesława Prusa, PIW, Warszawa 1972. 
 
III Ramowy plan prezentacji:  
1. Teza: Literatura od wielu wieków ukazuje różnorodne oblicza wsi i miast,  
               przedstawia  różnice między nimi  oraz cechy wspólne.  
2. Kolejność prezentowanych argumentów: 

a) Warszawa  miastem kultury, inteligentów, ale także brudu i ubóstwa –  Lalka Bolesława Prusa, 
b)  Petersburg  -  miasto, które doprowadza swoich mieszkańców do upadku i demoralizacji 

 – Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego,  
c) miasto jako prymitywne miejsce dla prostych ludzi ukazane w  wierszu Wiosna. Dytyramb  Juliana 

Tuwima,  
d)  konfrontacja chłopów i inteligentów z Krakowa w dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego.  

3. Wnioski: 
- temat miasta i wsi jest inspiracją dla twórców różnych epok, 
- miasto to miejsce, w którym dochodzi do demoralizacji ludzi ze wsi, 
- miasto i wieś dzieli wiele różnic. 
 
IV Materiały pomocnicze:  
      - kartka z cytatami  
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Komentarz [T1]: temat należy 
napisać na środku pogrubioną 
czcionką 

Komentarz [T2]: nazwisko i 
pierwsza litera imienia autora 

Komentarz [T3]: tytuł utworu 
należy zapisać kursywą 

Komentarz [T4]: nazwa 
wydawnictwa lub jej skrót 

Komentarz [T5]: miejsce i rok 
wydania 

Komentarz [T6]: jeśli do 
przygotowania prezentacji 
wykorzystano tylko fragmenty 
pozycji– należy podać strony, z 
których czerpano informacje 

Komentarz [T7]: wskazane 
jest, by plan zawierał tezę, która 
będzie potwierdzona w 
prezentacji 

Komentarz [T8]: jeśli 
maturzysta podczas prezentacji 
nie będzie korzystał np. z kartki z 
cytatami, reprodukcji obrazu, 
fragmentu filmu – nie umieszcza 
punktu IV Materiały pomocnicze 

Komentarz [T9]: podpis ręczny 
osoby zdającej maturę 


