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1. Памятники литературы Древней Руси.  

Zabytki literackie Starej Rusi. 

2. Жанры древней русской литературы (на избранном примере) 

Gatunki literatury staroruskiej (na wybranym przykładzie). 

3. Главные течения русской письменности XVII в. (на избранном примере) 

Przedstawiciele piśmiennictwa wieku XVII (na wybranym przykładzie). 

4. Русский романтизм, возникновение и представители. 

Rosyjski romantyzm (powstanie i reprezentanci). 

5. Александр Пушкин и его творчество (на избранном примере). 

Aleksander Puszkin i jego twórczość (przybliżyć jeden utwór). 

6. Николай Гоголь и его произведения. 

Mikołaj Gogol i jego utwory. 

7. Натуральная школа – возникновение и представители. 

Szkoła naturalna (powstanie i reprezentanci). 

8. Федор Достоевский – литературная и публицистическая деятельность. 

Fiodor Dostojewski – działalność publicystyczna i literacka. 

9. Лев Толстой – роль в русской культуре. 

Lew Tołstoj – twórczość (przedstawić jeden utwór). 

10. Драматургия Антона Чехова. 

Dramaturgia Antoniego Czechowa. 

11. Символисты старшего поколения (избранный представитель). 

Symboliści starszego pokolenia (wybrani reprezentanci). 

12. Андрей Белый – прозаик, поэт, теоретик символизма. 

Andriej Bieły – prozaik, poeta i teoretyk symbolizmu. 

13. Борис Пастернак и его творчество. 

Borys Pasternak i jego twórczość. 



14. Русские символисты младшего поколения (избранный представитель). 

Rosyjscy symboliści młodszego pokolenia (wybrani reprezentanci). 

15. Русский футуризм  – имена, эстетика. 

Rosyjski futuryzm – reprezentanci i estetyka. 

16. Владимир Маяковский и его поэзия. 

Władimir Majakowski i jego poezja. 

17. Сергей Есенин – жизнь, творчество.   

Siergiej Jesienin – życie i twórczość. 

18. Первая волна русской эмиграции – (даты, размер, центры, деятельность, главные 

идейные явления). 

Pierwsza fala emigracji rosyjskiej (daty, zasięg, centra, główne zjawiska ideowe). 

19. Вторая волна русской эмиграции – имена и произведения. 

Druga fala emigracji rosyjskiej (przedstawiciele i utwory). 

20. Третья волна русской эмиграции – имена. 

Trzecia fala emigracji rosyjskiej (przedstawiciele i utwory). 

21. Лагерная проза в русской литературе ХХ в. (на избранном примере). 

Proza łagrowa w literaturze rosyjskiej XX w. (przedstawić wybrany przykład) 

22. Иосиф Бродский и западноевропейские веяния в его творчестве. 

Josif Brodski i wpływy zachodnie w jego twórczości. 

23. Женщины-поэтессы в русской литературе ХХ века. 

Kobiety-poetki w literaturze rosyjskiej XX wieku. 

24. Владимир Набоков и его творчество. 

Władimir Nabokow i jego twórczość. 

25. Постмодернизм в русской литературе: имена, произведения. 

Postmodernizm w literaturze rosyjskiej (przedstawiciele i utwory). 


