
Polska literatura



Średniowiecze

Epoka w 
historii 

literatury 
polskiej od X 
do XV wieku.



Najpopularniejsze utwory:

Biblia Królowej Zofii-„W początce Bóg stworzył 
niebo i ziemię. Ale ziemia była nieużyteczna a 
próżna, a ćmy były na twarzy przepaści, a duch 
Boży na świecie nad wodami.”

Bogurodzica-„Bogurodzica dziewica, Bogiem 
sławiena Maryja, U twego syna Gospodzina matko 
zwolena, Maryja!”



Renesans

Epoka literacka 
w dziejach 

literatury polskiej 
przypadająca 

na okres od 1500 
do 1629 roku.



Najpopularniejsze utwory:

Fraszki Jana Kochanowskiego- „Ślachetne zdrowie, 
Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz.”

Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, 
Wójtem a Plebanem (Mikołaj Rej)-„Towarzyszu, 
posłysz, nie maszli co czynić, Postój mało, nie 
wadzić to przeczcić”



Barok

Epoka w historii 
literatury polskiej 

obejmująca okres 
od lat 

osiemdziesiątych XVI 
wieku do lat 

trzydziestych XVIII 
wieku.



Najpopularniejsze utwory:

Moralia (Wacław Potocki)-„Każdy człek 
głowę, każda głowa swe ma zdanie”

O sobie (Jan Andrzej Morsztyn)-„Nie tyle 
Puszcza Niepołomska zwierza, Nie tyle ordy 
janczarskie żołnierza”



Oświecenie

Epoka w historii 
literatury 
polskiej 

przypadająca 
na lata 1740-

1822.



Najpopularniejsze utwory:

Hymn do miłości ojczyzny (Ignacy Krasicki)-
„Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują 
cię tylko umysły poczciwe!”

Laura i Filon (Franciszek Karpiński)-„Już 
miesiąc zeszedł, psy się uśpiły, I coś tam 
klaszcze za borem.”



Romantyzm

Epoka w historii 
literatury 

polskiej, w 
latach 1822–

1863.



Najpopularniejsze utwory:

Utwory Adama Mickiewicza (Ballady, Dziady, Pan Tadeusz, Reduta 
Ordona, Sonety Krymskie)-„Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak 
zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś 
piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.”

Balladyna (Juliusz Słowacki)-„Rady zasięgnąć warto u człowieka, 
Który się kryje w tej zaciszy leśnej; Pobożny starzec”



Pozytywizm

Epoka w 
historii 

literatury 
polskiej, w 

latach1863-
1881. 



Najpopularniejsze utwory:

Utwory Henryka Sienkiewicza (Latarnik, Sachem, Krzyżacy)-„Oto są 
świadectwa. Ten krzyż dostałem w roku trzydziestym. Ten drugi jest 
hiszpański z wojny karlistowskiej; trzeci to legia francuska; czwarty 
otrzymałem na Węgrzech. Potem biłem się w Stanach przeciw 
południowcom, ale tam nie dają krzyżów — więc oto papier.”

Lalka (Bolesław Prus)-„Wariat! wariat!… Awanturnik!… Józiu, 
przynieś no jeszcze piwa. A która to butelka?”



Młoda 
Polska

Epoka literacka w 
historii literatury 

polskiej 
mieszcząca się w 

przedziale 
czasowym 1891–

1918.



Najpopularniejsze utwory:

Chłopi (Władysław Stanisław Reymont)-„Zawsze się z nią tak 
dzieje, że niech kto a ostro spojrzy na nią albo i ściśnie mocno... to 
się w niej wszystko trząsie, moc ją odchodzi i tak mdli w dołku, że 
już o niczym nie wie... co ona winowata?”

Deszcz jesienny (Leopold Staff)-„To w szyby deszcz dzwoni, deszcz 
dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Dżdżu 
krople padają i tłuką w me okno... Jęk szklany... płacz szklany... a 
szyby w mgle mokną I światła szarego blask sączy się senny... O 
szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...”



XX-lecie 
międzywojenne

Epoka w historii 
polskiej literatury, 
przypadająca na 

lata od odzyskania 
niepodległości w 

roku 1918 do 
wybuchu II wojny 
światowej (1939).



Najpopularniejsze utwory:

Przedwiośnie (Stefan Żeromski)-„Nie chodzi tutaj — u kaduka! 
— o herb ani o szeregi przodków podgolonych, z sarmackimi 
wąsami i przy karabelach — ani wydekoltowane prababki w 
fiokach. Ojciec i matka — otóż i cały rodowód, jak to jest u 
nas, w dziejach nowoczesnych ludzi bez wczoraj.”

Dusiołek (Bolesław Leśmian)-„Pysk miał z żabia ślimaczy, —(Że 
też taki żyć raczy!) —A zad tyli, co kwoka, kiedy znosi jajo. 
Milcz, gębo nieposłuszna, bo dziewki wyłają!”



II wojna 
światowa

Epoka w 
historii 

literatury 
polskiej, w 

latach 1939-
1945.



Najpopularniejsze utwory:

Kamienie na szaniec (Aleksander Kamiński)-„A kiedy trzeba, na 
śmierć idą po kolei. Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec.”

Dywizjon 303 (Arkadego Fiedlera)-„Bo serce, polskie serce to 
dziwna rzecz : może włóczyć się po całym świecie, może upadać 
na rozdrożach, uzbrajać się w pancerz zapomnienia, może 
upajać się blaskiem obcego nieba - aż oto znienacka i chytrze 
zgotuje sobie samemu podstęp i wpadnie we własną sieć.”



Dziękujemy 
za uwagę!

Aleksandra 
Okaczuk

Gabriela 
Pernal

Źróodło: 
Wikipedia 
25.09.2019


