
W poszukiwaniu bibliografii  

 
Zgodnie z § 73. Ust.5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 

2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i  
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 
„ zdający dostarcza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego wykaz bibliografii 
wykorzystanej do opracowania tematu nie później niŜ 4 tygodnie przed terminem części 
ustnej egzaminu maturalnego”. 

Bibliografia  powinna się składać z literatury podmiotu i literatury przedmiotu. Do 
literatury podmiotu  zaliczamy wszystkie teksty kultury omawiane w prezentacji maturalnej, 
powieści, opowiadania, dramaty, wiersze, obrazy, rzeźby, filmy, przedstawienia teatralne itp. 

Natomiast literatura przedmiotu  to bibliograficzny wykaz pozycji ksiąŜkowych, 
artykułów prasowych i opracowań,  które odnoszą się do omawianego zagadnienia i tekstów z 
literatury podmiotu. Jako oddzielne pozycje bibliograficzne moŜna takŜe traktować fragmenty 
obszerniejszych opracowań albo rozdziały ksiąŜek lub artykułów. 

Kiedy juŜ dokonasz wyboru tekstów z literatury podmiotu, które wykorzystasz do 
opracowania tematu maturalnego, musisz poszukać wartościowych opracowań wybranych 
utworów. W tym celu moŜesz zapytać pracowników biblioteki o dostępne omówienia 
wybranych dzieł albo skorzystać z katalogu rzeczowego, w którym pod nazwiskiem danego 
autora znajdują się wszystkie opracowania jego utworów. 

Doskonałym źródłem bibliograficznym są podręczniki do języka polskiego, w których 
są zestawienia najwaŜniejszych tekstów dotyczących danych epok literackich, autorów i ich 
dzieł. 

Cennym zbiorem informacji są ksiąŜki z serii Biblioteki Narodowej. KaŜda z nich 
zawiera dobrze opracowaną bibliografię związaną z danym utworem. Jako jedną z pozycji w 
literaturze przedmiotu moŜna w tym wypadku wykorzystać takŜe sam wstęp albo tylko jego 
wybrany rozdział. 

Jako literatura przedmiotu mogą być traktowane takŜe opracowania lektur z serii 
Biblioteka analiz literackich lub  Biblioteczka opracowań. Dodatkowo zawierają one takŜe 
spis pozycji bibliograficznych dotyczących danego zagadnienia. 

MoŜna takŜe sięgnąć po dostępne we wszystkich bibliotekach ksiąŜkowe opracowania 
okresów literackich i wykorzystać wybrane rozdziały albo poszukać pozycji 
bibliograficznych, które są tam wymieniane. 

KaŜde dobre opracowanie odsyła do co najmniej kilku innych. Tak więc, jeśli 
zdobędziesz swoją pierwszą pozycję z literatury przedmiotu, znalezienie kolejnych nie będzie 
juŜ takie trudne. 

Jako literatura przedmiotu nie mogą być traktowane streszczenia lektur, 
vademecum maturzysty, przewodniki dla licealistów, słowniki motywów literackich, 
leksykony lektur szkolnych, słowniki bohaterów literackich, encyklopedie szkolne, 
słowniki poezji, teksty z pisma Cogito, gotowe opracowania tematów maturalnych itp. 

Czytając wybrane teksty z literatury przedmiotu i sporządzając z nich notatki,  nie 
zapomnij o dokonaniu opisu bibliograficznego zgodnie z obowiązującymi zasadami i 
zapisaniu numerów stron i tytułów rozdziałów, z których korzystasz.  

 

Owocnych poszukiwań, pasjonującej lektury, dobrych myśli i powodzenia na maturze! 

 

Twoi nauczyciele języka polskiego 


