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Tematyka i 
problematyka 
lekcji 

Lektury i inne teksty 
kultury 
(teksty podstawowe 
i konteksty) 

Wymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego 
i kształcenia językowego 
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zakres podstawowy- uczeń:  

 
zakres ponadpodstawowy – uczeń: 

 STAROŻYTNOŚĆ. 
GRECJA I RZYM 

  

Antyk, czyli 
korzenie naszej 
kultury. 
Wprowadzenie do 
starożytności 

Iliada i/lub Odyseja 
Homera 
(przypomnienie lektury 
z gimnazjum) 

- przedstawia okres klasyczny jako szczyt 
rozwoju kultury greckiej 
- wymienia najważniejsze osiągnięcia 
kultury greckiej i rzymskiej 
- wskazuje eposy Homera jako początki 
literatury; określa ich tematykę, wskazuje 
najważniejsze cechy 
- wymienia bohaterów wojny trojańskiej; 
charakteryzuje najważniejszych z nich 
- wymienia i opowiada wybrane przygody 
Odyseusza 
- wyjaśnia termin: porównanie homeryckie 
(na przykładach) 
- przedstawia cechy herosa greckiego (np. na 
przykładzie Achillesa) 
- układa zdania, w których pojawią się w 
różnych znaczeniach słowa: heros, heroizm, 
heroiczny 

– krótko przedstawia starożytność jako epokę 
stanowiącą fundament kultury europejskiej 
- wyjaśnia, czym był okres klasyczny kultury 
greckiej i złoty okres kultury rzymskiej (wskazuje 
ich główne dokonania) 
- wyjaśnia antyczną etymologię pojęć: literatura, 
poezja, epos, dramat, liryka 
- wymienia gatunki liryczne powstałe w 
starożytności (np. hymn, tren) 
- w mitach związanych z wojną trojańską wskazuje 
echa wydarzeń historycznych 
- wskazuje najważniejsze cechy stylu eposów 
Homera (na przykładzie znanych fragmentów) 
- w postaciach bohaterów kultury masowej 
(Superman, Batman, Spiderman) dostrzega cechy 
antycznego herosa 
 

 1. Mit i literatura   
Mity, czyli 
opowieści o 
Początku 

greckie mity 
genezyjskie w 
opracowaniu J.  
Parandowskiego i/lub 
innych autorów 
(powtórzenie 
wiadomości z 
gimnazjum) 

- wyjaśnia na przykładach, czym jest mit 
- podaje cechy mitu jako opowieści dawnych 
ludów 
- na przykładach wyjaśnia, jak można 
odczytywać mity 
- definiuje je  i wyjaśnia swoimi słowami 
- wymienia podstawowe rodzaje mitów 
- przedstawia, jak wg mitologii greckiej 
powstał świat, bogowie, ludzie 
- przedstawia „genealogię” bogów greckich 
- streszcza (opowiada) wybrane mity 
- wskazuje najważniejszych bogów 

na przykładach wyjaśnia, jak można odczytywać 
mity 
- definiuje i wyjaśnia swoimi słowami wyjaśnia 
pojęcia: mit, topos, archetyp, sacrum i profanum 
- podaje różnice między wizją stworzenia świata 
znaną z mitów greckich oraz z biblijnej Księgi 
Genesis (przypomnienie wiadomości z gimnazjum) 
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greckich, określa ich „specjalizacje” i cechy 
- określa, w czym bogowie greccy byli 
podobni do ludzi, a czym się od nich różnili 

Bogowie i herosi. 
W świecie mitów 
greckich 

mity greckie w 
opracowaniu J. 
Parandowskiego i 
innych autorów – 
fragmenty zamieszczone 
w podręczniku i inne, 
przedstawiające: 
mity o Orfeuszu, 
Prometeuszu, Tezeuszu i 
toposie labiryntu, 
Narcyzie, Syzyfie itp. 
 
KONTEKSTY 
Z. Kubiak, Brewiarz 
Europejczyka (fragment: 
Eleuzis) 
Z. Herbert, Historia 
Minotaura 

- omawia różne funkcje mitów (dawniej i 
dziś) 
- przedstawia postacie bogów i herosów, 
wskazując ich symbolikę 
- na podstawie poznanych mitów wskazuje 
archetypy i toposy ważne dla kultury 
europejskiej 
(np. topos labiryntu, wędrówki, Arkadii, 
archetyp władcy, zdobywcy, wojownika, 
matki itp.) 
- uzasadnia, dlaczego każdy Europejczyk 
powinien znać mity greckie 
- określa ważne dla starożytnych wartości, 
które wpisane są w opowieści mityczne 
- wyjaśnia pochodzące z mitów greckich 
związki frazeologiczne utrwalone w języku 
polskim 
- wskazuje rzeczowniki, które pierwotnie 
funkcjonowały jako nazwy własne, a potem 
stały 
się nazwami pospolitymi (np. chaos, narcyz, 
adonis, nestor) 
- czyta ze zrozumieniem fragment literatury 
naukowej; znajduje w nim potrzebne 
informacje 
- na podstawie przeczytanych tekstów 
buduje definicję mitu 
- w czytanym tekście informacyjnym 
wyróżnia argumenty, kluczowe pojęcia 
- wyjaśnia, czym jest frazeologizm 
- rozpoznaje frazeologizmy (w tekście) 
- wymienia najważniejsze źródła 

- interpretuje poznane mity, analizując ich warstwę 
symboliczną 
- interpretuje mitologię grecką jako jedno z 
podstawowych źródeł kultury europejskiej  
- przedstawia funkcjonowanie motywów 
mitologicznych ważnych dla kultury europejskiej 
(na wybranych przykładach) 
- wskazuje różne płaszczyzny, na których można 
odczytywać mity 
- wyjaśnia pojęcia: prometeizm, prometejski 
- wyjaśnia w sposób syntetyczny, na czym polega 
kulturotwórcza funkcja mitów greckich 
- w wypowiedzi argumentacyjnej wyróżnia tezy, 
argumenty, kluczowe pojęcia i twierdzenia  
- czyta ze zrozumieniem teksty informacyjne; 
znajduje w nich informacje potrzebne do 
interpretacji poznawanych mitów 
- dokonuje logicznego streszczenia czytanego 
tekstu informacyjnego 
- podaje większy zasób frazeologizmów (niż 
wymagane na poziomie podstawowym) 
- wskazuje źródła podanych frazeologizmów 
- wyjaśnia na przykładach, na czym polega błąd 
frazeologiczny 
- samodzielnie interpretuje czytane utwory 
- swoimi słowami wyjaśnia na konkretnych 
przykładach, na czym polega reinterpretacja mitów 
w poezji Herberta 
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frazeologizmów (mity greckie, Biblia, 
literatura) 
- podaje i wyjaśnia znane frazeologizmy 
wywodzące się z mitologii i Biblii 
- stosuje w tekście frazeologizmy 
(wywodzące się z mitologii greckiej) 
- poprawia błędy frazeologiczne (w tekście) 
- przy pomocy nauczyciela interpretuje 
utwór Herberta 
- w czytanym tekście wskazuje obecność 
toposu antycznego; wyjaśnia jego znaczenie 

 2. Tragedia i tragizm   
Geneza teatru 
starogreckiego 

materiały informacyjne i 
ilustracje z podręcznika 
(rozdz. 2); 
sztuka grecka okresu 
klasycznego; porządki 
architektoniczne; 
Praksyteles, Hermes z 
małym Dionizosem 

- przedstawia genezę dramatu antycznego, 
wywodząc ją od świąt ku czci Dionizosa 
- posługując się rysunkiem (zdjęciem), 
opowiada o wyglądzie i funkcji amfiteatru 
greckiego oraz zasadach gry aktorów 
- prezentuje najważniejszych twórców 
dramatu greckiego (Ajschylos, Sofoles, 
Eurypides, 
Arystofanes) 
- wyjaśnia, jak starożytni Grecy rozumieli 
piękno 
- wykorzystując wskazówki z podręcznika, 
opisuje rzeźbę Praksytelesa 
- na podstawie wskazanych zabytków 
(rzeźby, budowle) przedstawia główne 
cechy sztuki 
greckiej okresu klasycznego 
- gromadzi wywodzące się od nazw greckich 
słownictwo związane z teatrem i tragedią 

- posługując się samodzielnie znalezionymi 
materiałami, wygłasza referat na temat genezy i 
znaczenia teatru w starożytnej Grecji 
- we fragmentach rozpraw naukowych z zakresu 
historii kultury znajduje informacje o genezie i 
rozwoju teatru w starożytnej Grecji  
- szuka literatury przydatnej do opracowania 
zagadnienia; potrafi samodzielnie zebrać i 
wyselekcjonować przydatne informacje z 
encyklopedii, leksykonów, internetu itp. 
- wskazuje cechy greckiego klasycyzmu na 
przykładzie rzeźby Praksytelesa 
-wyjaśnia, jak starożytni Grecy rozumieli 
naśladowanie rzeczywistości  
- wskazuje ślady starożytności (nazwy własne, 
nazwy pospolite, frazeologizmy) zachowane we 
współczesnym języku 

Budowa tragedii 
antycznej 

Król Edyp 
Sofoklesa 

- przypisuje utwór do właściwego rodzaju 
literackiego (dramatu) i uzasadnia, 
wskazując 
jego charakterystyczne elementy 

- rozważa, czy któreś ze współczesnych spektakli 
teatralnych lub obrazów filmowych wywołują u 
widza przeżycie katharsis 
- na podstawie czytanych fragmentów Poetyki 
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- swoimi słowami wyjaśnia pojęcia: 
mimesis, katharsis 
- podaje synonimy wyrazów: tragiczny, 
dramatyczny oraz wyrazy bliskoznaczne 
- głośno i wyraziście czyta fragmenty 
dramatu 
- na przykładzie znanego dramatu 
przedstawia budowę tragedii antycznej: 
• określa rolę chóru 
• wyjaśnia, na czym polegały trzy jedności 
- wymienia inne zasady rządzące budową 
tragedii antycznej (np. niepokazywanie scen 
drastycznych, maksimum trzech aktorów na 
scenie itp.) 
- czyta ze zrozumieniem tekst informacyjny; 
znajduje w nim informacje potrzebne do 
interpretacji tragedii 

przedstawia poglądy Arystotelesa na istotę 
tragiczności, sposoby wyboru bohatera i charakter 
akcji tragicznej 
- wspólnie z koleżankami i kolegami przygotowuje 
inscenizację fragmentu dramatu 
- w związku z inscenizacją (fragmentu) dramatu 
poznaje podstawowe elementy warsztatu reżysera 
teatralnego 
- opisując budowę tragedii, używa określeń: 
epejsodion, stasimon, prolog, parodos, eksodos, 
epilogos, katastrofa itp. 
- swoimi słowami wyjaśnia wymienione pojęcia 
- czyta tekst naukowy w celu pogłębienia 
interpretacji tragedii antycznej i losu jej bohaterów 
(np. Króla Edypa) 

Obraz ludzkiego 
losu, czyli tragizm 
w dramacie 
antycznym 

Sofokles, Król Edyp 
 (utwór czytany w 
całości) 
Arystoteles, Poetyka 
(fragm.) 
Humphrey D.F.Kitto, 
Król Edyp (fragm.) 
- prezentuje własne odczucia 
związane z lekturą 
dramatu 

- prezentuje własne odczucia związane z 
lekturą dramatu 
- określa problematykę utworu 
- przedstawia przebieg wydarzeń ukazanych 
w przeczytanej tragedii (streszcza utwór) 
- wyjaśnia, na czym polega tragizm sytuacji 
bohaterów 
- wskazuje motywy decyzji bohaterów, 
wypowiada swoje oceny i opinie na temat 
etycznej strony ich wyborów 
- zabiera głos w klasowej dyskusji 
stanowiącej rodzaj sądu literackiego nad 
bohaterami 
- tworzy samodzielne wypowiedzi 
argumentacyjne 
- w swoich wypowiedziach poprawnie 
używa określeń: wina tragiczna (hamartia), 
konflikt 

-określa wartości, których bronią bohaterowie 
tragedii 
- odwołując się do różnych utworów, wyjaśnia, na 
czym polegał konflikt tragiczny oraz wina 
tragiczna (hamartia)  
- aktywnie uczestniczy w debacie klasowej, 
przestrzegając zasad kultury dyskusji 
- komponuje dłuższą pracę pisemną (w 
przemyślanej formie dostosowanej do tematu), w 
której uzasadnia swoje stanowisko w sprawie 
wyborów podjętych przez bohaterów 
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tragiczny, wybór tragiczny, ironia tragiczna 
- określa, jaką rolę w antycznej wizji 
ludzkiego losu odgrywało fatum (Mojry, 
przeznaczenie) 
- swoimi słowami wyjaśnia, na czym 
polegała antyczna koncepcja tragizmu, 
- interpretuje szczegółowo fragmenty 
tragedii (m.in. fragment zamieszczony w 
podręczniku) 
- pisze wypracowanie zawierające 
przemyślenia i wnioski z dyskusji 

 3. Miłośnicy mądrości – 
filozofowie 

  

Miłośnicy 
mądrości – wielcy 
filozofowie świata 
starożytnego. 
Antyczne szkoły 
filozoficzne 

Informacje o filozofii 
antycznej z podręcznika. 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
malarstwo: 
Rafael, Szkoła ateńska 
J.-L. David, Śmierć 
Sokratesa 

- wie, co jest przedmiotem filozofii i jakie są 
główne dyscypliny filozoficzne 
- stawia podstawowe pytania filozoficzne 
- wyjaśnia, kim byli: Sokrates, Platon, 
Arystoteles, Diogenes, Zenon z Kition, 
Epikur,Seneka i Marek Aureliusz 
- redaguje noty biograficzne omawianych 
filozofów greckich,  
- krótko charakteryzuje najważniejsze 
założenia ich filozofii (na podstawie 
podręcznika) 
- określa cele, jakie stawiała przed sobą 
filozofia człowieka 
- wie, kim byli sofiści 
- prezentuje główne szkoły filozoficzne 
starożytnej Grecji i Rzymu, wskazując ich 
najważniejsze poglądy (na podstawie 
podręcznika) 
- wygłasza krótkie referaty, wykorzystując 
wiadomości z gimnazjum oraz nowe –                           
z podręcznika i innych źródeł 
- w swoich wypowiedziach poprawnie 

- wskazuje wybrane ważne problemy filozoficzne  
- szerzej przedstawia szkoły filozoficzne 
starożytnej Grecji i Rzymu, zwłaszcza stoicką i 
epikurejską 
- na przykładzie Sokratesa, Platona i stoików 
ukazuje różne sposoby pojmowania filozofii 
- wskazuje zbieżne i przeciwstawne poglądy 
różnych szkół filozoficznych starożytnej Grecji 
- wyjaśnia, dlaczego Arystoteles został nazwany 
„filozofem nad filozofami”  
- przytacza znane sentencje starożytnych filozofów 
(samodzielnie znalezione w różnych źródłach) 
- zna wybrane anegdoty związane z postaciami 
starożytnych filozofów 
- wyjaśnia, dlaczego uważa się, iż filozofię 
człowieka zapoczątkowali sofiści 
- określa znaczenie dialogu (dyskusji) w 
dochodzeniu do wiedzy i prawdy 
- interpretuje obrazy Rafaela i Davida, 
wykorzystując posiadane informacje na temat 
przedstawionych na nich filozofów 
- znajduje potrzebne informacje w samodzielnie 
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używa terminów: platonicy, idealizm 
platoński, stoicy, 
epikurejczycy, sofiści, cynicy, sceptycy 
(oraz wyrazów pokrewnych) 
- korzysta ze słowników i leksykonów 

znalezionych źródłach; korzysta z zasobów 
bibliotecznych – zarówno z tradycyjnego 
księgozbioru, jak i zapisów elektronicznych 
 

 4. Horacy i liryka 
starożytna 

  

Horacy na tle 
liryki starożytnej 

Horacy, 
Wybudowałem pomnik 
 
Informacje z 
podręcznika o poetach 
starożytnych: Tyrteuszu, 
Safonie, Anakreoncie, 
Symonidesie, Teokrycie, 
Wergiliuszu, Owidiuszu 
 
 

- krótko przedstawia postacie 
najważniejszych poetów starożytności 
- charakteryzuje lirykę jako rodzaj literacki, 
wskazując jej podstawowe wyznaczniki 
- podaje przykłady różnych gatunków 
lirycznych  
- wyjaśnia pierwotne znaczenie pojęcia: 
liryka 
- wyjaśnia terminy: poezja tyrtejska, elegia, 
strofa saficka, hymn, epigramat, epitafium, 
anakreontyk, wiersz biesiadny, erotyk, 
sielanka (idylla, bukolika) 
- szerzej wyjaśnia, czym jest topos Arkadii i 
jakie jest jego pochodzenie 
- czyta ze zrozumieniem wiersz Horacego;  
- określa jego tematykę i problematykę 
- wyjaśnia, co jest powodem dumy artysty 
- wyjaśnia, o jakim pomniku pisze Horacy w 
swej pieśni 
- dostrzega autobiograficzny charakter 
utworu 
- dostrzega i komentuje toposy 
exegimonumentumi non omnismoriar; 
określa ich 
funkcję w wierszu 

- wskazuje grecką etymologię niektórych słów 
występujących w języku polskim, np.: liryka, strofa 
saficka, poezja tyrtejska, idylla, bukolika itp. 
- podaje przykłady znanych sobie utworów (z 
różnych epok), które można określić mianem 
tyrtejskich 
- określa miejsce liryki wśród innych rodzajów 
literackich (epiki i dramatu) w literaturze 
starożytnej 
- na podstawie pieśni Wybudowałem pomnik 
określa, jaka była w starożytności klasycznej 
pozycja artysty  
 

Poezja Horacego, 
czyli Arkadia w 
cieniu śmierci 

Horacy, 
Do Leukonoe, 
Do Deliusza, 

- czyta ze zrozumieniem pieśni Horacego 
(głośno, wyraziście, z właściwą dykcją i 
intonacją) 

- charakteryzuje postawę artystyczną określaną 
mianem klasycyzmu  
- krótko streszcza poglądy Horacego na sztukę 
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PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
J. Krókowski, 
[Horacjańskia refleksja 
nad życiem 

- określa tematykę czytanych utworów 
- swoimi słowami przedstawia filozoficzną 
problematykę czytanych wierszy; wskazuje 
elementy stoicyzmu i epikureizmu 
- wskazuje toposy ważne dla twórczości 
Horacego (arkadia, śmierć, przemijanie) i 
określa 
ich funkcje 
- rozważa, na czym polegają uniwersalne 
wartości utworów Horacego 
- charakteryzuje budowę czytanych 
utworów, wyjaśniając, na czym polega jej 
klasyczny 
charakter 
- charakteryzuje pieśń jako gatunek poezji 
starożytnej 
- czyta ze zrozumieniem teksty naukowe na 
temat poezji Horacego 
- wyjaśnia znaczenie i źródło pojęć: 
mecenas, mecenat 

- podaje informacje biograficzne jako kontekst 
postawy stoickiej i epikurejskiej odzwierciedlonej 
w pieśniach Horacego 
- odwołując się do czytanych utworów, wyjaśnia 
istotę horacjańskiej refleksji nad przemijaniem 
- cytuje niektóre słynne horacjańskie sentencje i 
wyjaśnia ich znaczenie  
- wykorzystuje znajomość kontekstu 
filozoficznego: interpretuje pojęcia cnoty i złotego 
środka oraz ich znaczenie dla filozofii zawartej w 
pieśniach Horacego 

 STAROŻYTNOŚĆ. 
ŚWIAT BIBLII 

  

Biblia – księga 
nad 
księgami 

Biblia – wiadomości 
ogólne 
Fragmenty z Księgi 
Rodzaju: [Stworzenie 
świata i człowieka], 
[Grzech pierworodny i 
wygnanie z raju] 
(przypomnienie 
wiadomości i tekstów z 
gimnazjum) 

- podaje podstawowe wiadomości na temat 
Biblii (pochodzenie, budowa, Stary i Nowy 
Testament, księgi biblijne, gatunki biblijne, 
języki Biblii, Pięcioksiąg Mojżeszowy, 
rozdziały i wersety) 
- wymienia najważniejsze księgi Starego 
Testamentu, postaci bohaterów biblijnych 
(np. 
Kain i Abel, Abraham, Izaak i Jakub, Noe, 
Salomon i Dawid, postacie proroków itp.) 
oraz 
motywy (np. wieża Babel, potop itp.) 
- wyjaśnia, na czym polega religijna i 

- wskazuje powiązania Biblii z historią Izraela 
- wyjaśnia pochodzenie i znaczenie etymologiczne 
nazwy Biblia 
- szerzej przedstawia znane postacie i motywy 
biblijne; przypisuje je do właściwych ksiąg, 
opowiada związane z nimi historie 
- wskazuje znane toposy biblijne (np. raj, potop, 
wędrówka) 
- przedstawia Biblię jako księgę świętą 
chrześcijaństwa i judaizmu  
- podaje przykłady odczytania fragmentów 
biblijnych na poziomie dosłownym (literalnym) i 
parabolicznym 
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kulturowa rola Biblii 
- wymienia sposoby odczytywania Biblii 
(jako księgi świętej, jako dzieła 
zawierającego sens 
moralny, jako tekstu kultury) 
- relacjonuje (streszcza) biblijny opis 
stworzenia świata i człowieka oraz 
wygnanie pierwszych 
rodziców z raju 
- odczytuje biblijny opis stworzenia świata 
jako hymn na cześć Wszechmogącego; 
porównuje go z mitologiczną kosmogonią 
- poprawnie używa pojęć: politeizm, 
monoteizm 

- wymienia najważniejsze przekłady Biblii 
- podaje przykładowe przejawy tradycji biblijnej w 
literaturze i sztuce różnych epok 
- rozpoznaje motywy biblijne w malarstwie 
- przytacza niektóre słynne cytaty biblijne 
 

 1. Człowiek i Bóg  
Księga Hioba, 
czyli 
opowieść o 
wielkim 
cierpieniu 

Księga Hioba (fragm.) 
A. Świderkówna, 
[Tajemnica ludzkiego 
cierpienia] 

- opowiada (streszcza) historię Hioba 
- podejmuje próby samodzielnego 
odczytania sensów czytanej opowieści 
- formułuje własne sądy i opinie, uzasadnia 
je 
- tworzy samodzielne wypowiedzi 
argumentacyjne (stawia tezę i dobiera 
argumenty, odwołując się do czytanych 
tekstów) 
- rozpoznaje cechy gatunkowe fragmentów 
Księgi Hioba (np. opowiadanie, lamentacja, 
dialog) 
- czyta ze zrozumieniem eseistyczny tekst 
popularnonaukowy; wykorzystuje zawarte w 
nim 
informacje do interpretacji opowieści 
biblijnej 
- ujmuje własne refleksje na temat cierpienia 
i wiary oraz związanych z nimi tekstów w 
wypowiedzi pisemnej 

- odczytuje sens opowieści o cierpieniu Hioba 
(wskazuje różne płaszczyzny interpretacyjne)  
- przedstawia Hioba jako postać symboliczną, 
archetyp cierpienia 
- rozpoznaje w historii Hioba cechy przypowieści 
- odnajduje w biblijnej historii Hioba wpływ 
tradycji judaistycznej 
- komentuje biblijne rozumienie cierpienia (i jego 
znaczenie w dziele odkupienia) 
- porównuje przedstawione w różnych utworach 
obrazy bohaterów, których dotknęło cierpienie (np. 
Hiob, Prometeusz, król Edyp)  
odwołując się do znanych fragmentów Biblii 
- czyta tekst A. Świderkówny ze zrozumieniem (na 
poziomie znaczeń, struktury i komunikacji) 
- ujmuje swoje sądy i przemyślenia w dłuższej 
wypowiedzi pisemnej o przemyślanej formie  
- wyjaśnia, na czym polega obrazowość stylu 
biblijnego 
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- opisuje styl biblijny, wskazując jego 
charakterystyczne cechy i typowe środki 
stylistyczne 

 

Modlitwa wieków Księga Psalmów 
Psalm 6, Psalm 144, 
inne wybrane psalmy w 
różnych tłumaczeniach 
(przypomnienie z 
gimnazjum) 

- wyjaśnia, jakim gatunkiem jest psalm 
biblijny 
- podaje podstawowe wiadomości o Księdze 
Psalmów (m.in. na temat jej autorstwa) 
- wymienia podstawowe rodzaje psalmów 
- rozpoznaje rodzaj wskazanego psalmu 
- interpretuje psalmy biblijne jako 
uniwersalną opowieść o relacjach między 
człowiekiem                a Bogiem 
- określa obraz Boga przedstawiony w 
psalmach, przywołując zastosowane środki 
językowe (np. porównania, epitety, 
symbole) 
- dostrzega wpływ tradycji judaistycznej na 
obraz Boga ukazany w psalmach i innych 
księgach Starego Testamentu 
- odwołując się do wybranych fragmentów, 
wskazuje symboliczność języka psalmów 
- podaje najważniejsze przekłady psalmów 
na język polski 

- komentuje styl psalmów jako najdoskonalszy 
wzór tekstu modlitewnego  
- charakteryzuje język psalmów  
- wskazuje w psalmach obrazy i motywy 
symboliczne oraz je interpretuje  
- odwołując się do znanych psalmów, określa 
biblijne rozumienie wiary (wiara w Boga a 
zaufanie Bogu)  
- wnioskuje, dlaczego Księga Psalmów jest 
najczęściej tłumaczoną księgą biblijną 
- wskazuje, jak w języku psalmów wyrażają się 
relacje między podmiotem mówiącym 
(człowiekiem) i adresatem (Bogiem) 
- charakteryzuje psalm jako ponadczasowy gatunek 
literacki  
 

Ponadczasowe 
obrazy miłości 

Pieśń nad pieśniami 
(fragm.) 
Hymn o miłości z 
Pierwszego listu św. 
Pawła do Koryntian 
(przypomnienie lektury 
z gimnazjum) 

- czyta głośno, z właściwą dykcją i intonacją 
fragmenty Pieśni nad pieśniami 
- swoimi słowami przedstawia ich temat, 
charakteryzuje uczestników dialogi 
- w czytanych fragmentach wskazuje cechy 
pieśni miłosnej 
- odczytuje religijny sens miłosnego dialogu 
- wskazuje charakterystyczne obrazy i 
symbole, odczytuje ich symboliczny sens 
(korzysta ze 
słowników i leksykonów) 
- wyjaśnia, dlaczego Pieśń nad pieśniami 

- interpretuje Pieśń nad pieśniamijako poemat 
miłosny o charakterze symbolicznym 
- określa uczucia wyrażane przez kochanków, 
przywołując wyrażające je środki stylistyczne 
- wyjaśnia, dlaczego hymn św. Pawła uważa się za 
najpełniejszy obraz miłości  
- przedstawia biblijny i ewangeliczny obraz miłości 
jako jeden z fundamentów duchowej jedności 
Europy  
- zabiera głos w dyskusji na temat: Co jest 
ważniejsze w życiu człowieka i w życiu 
społeczeństwa – miłość czy mądrość? 
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znalazła się wśród tekstów religijnych 
- przedstawia obraz miłości ukazany w 
hymnie św. Pawła 
- w utworze św. Pawła wskazuje cechy 
gatunkowe hymnu 
- określa, jaki obraz miłości wyłania się z 
Biblii 
- przedstawia różne koncepcje miłości 
obecne w kulturze europejskiej (np. miłość 
kochanków, 
miłosierdzie, chrześcijańska wspólnota), 
odwołując się do znanych sobie utworów 
literackich   i filmów; konfrontuje je z 
biblijnym obrazem miłości 

- swoje refleksje na powyższy temat ujmuje w 
formie uporządkowanej wypowiedzi pisemnej 
- wskazuje występujące w omawianych tekstach 
środki stylistyczne (porównania, powtórzenia, 
metafory itp.) i określa ich funkcje 
- podając przykłady różnych fragmentów Biblii, 
przedstawia jej różnorodność gatunkową i 
stylistyczną 

Przypowieści 
biblijne 

wybrane przypowieści 
biblijne z Nowego 
Testamentu, np. 
- o miłosiernym 
Samarytaninie, 
- o synu marnotrawnym, 
- o kąkolu, o siewcy 
- o pannach mądrych i 
głupich 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
Malarstwo, np. 
Rembrandt, Powrót syna 
marnotrawnego 

- streszcza (opowiada) wskazane 
przypowieści 
- interpretuje przedstawione przypowieści, 
odczytując ich warstwę symboliczną 
- przedstawia przypowieść (parabolę) jako 
gatunek literacki 
- przedstawia cechy przypowieści biblijnych 
- we wskazanych fragmentach odnajduje 
charakterystyczne cechy stylu biblijnego 
(paralelne konstrukcje składniowe, 
rozpoczynanie zdań od spójników, podział 
na wersety, przestawny szyk zdania, 
charakterystyczne słownictwo itd.) 
- przedstawia zasady, na których opiera się 
chrześcijaństwo, i ich miejsce w tradycji 
kultury 
europejskiej 

- uczestniczy w klasowym konkursie na piękne 
opowiadanie (przypowieść) 
- wyjaśnia, na czym polega uniwersalny sens 
przypowieści biblijnych  
- przedstawia przypowieść (parabolę) jako gatunek 
biblijny 
- podaje przykłady znanych sobie utworów 
parabolicznych (np. Mały Książę) 
- wnioskuje, dlaczego Chrystus przedstawił swoją 
naukę za pomocą przypowieści i do kogo były one 
kierowane 
- charakteryzuje chrześcijaństwo jako podstawę 
kulturowej jedności Europy  
- wskazuje motywy z przypowieści biblijnych w 
malarstwie, interpretuje sposób ich ujęcia 

 2. Prorocy i objawienia   
Prorocy Starego 
Testamentu 

Księga Izajasza 
(fragm.) 
A. Świderkówna, 

krótko przedstawia kilku wybranych 
proroków Starego Testamentu 
- wyjaśnia znaczenia słów: prorok, profeta, 

- wyjaśnia sens wizji Izajasza przedstawionej w 
czytanym fragmencie 
- określa, jaki obraz Boga ukazane jest w teofanii 
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Prorocy teofania 
- czyta fragmenty Księgi Izajasza, wskazując 
ich sensy dosłowne i symboliczne 
- przedstawia (swoimi słowami) wizję 
Izajasza 
- wskazuje (na przykładach), jaka była rola 
proroków Starego Testamentu 
- wskazuje charakterystyczne cechy stylu i 
główne środki stylistyczne języka Księgi 
Izajasza 
(np. paralelizmy składniowe) 
- czyta ze zrozumieniem tekst 
popularnonaukowy; znajduje w nim 
informacje potrzebne do zrozumienia księgi 
biblijnej 
- w czytanym tekście popularnonaukowym 
znajduje tezy i argumentację 

Izajasza (i jej związek z tradycją judaistyczną)  
- wyjaśnia, na czym polega uniwersalna wartość 
biblijnych ksiąg prorockich  
- charakteryzuje styl biblijnych ksiąg prorockich 
- dokonuje streszczenia logicznego czytanego 
tekstu popularnonaukowego (informacyjnego) 

Apokalipsa, czyli 
księga nadziei 

Apokalipsa św. Jana 
(fragm.) 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
grafika: 
A. Dürer, Czterej 
jeźdźcy Apokalipsy 
 
 
 
 
 
Cz. Miłosz, Piosenka 
o końcu świata 

- wyjaśnia znaczenie słowa „apokalipsa” 
(objawienie, odsłonięcie) 
- podaje podstawowe informacje na temat 
Apokalipsy św. Jana 
- wskazuje w niej cechy proroctwa 
- opowiada, jakie wydarzenia, według 
Apokalipsy św. Jana, nastąpią przy końcu 
świata 
- wymienia najważniejsze symbole 
Apokalipsy i podaje ich znaczenia (np. 
Baranek, siedem 
pieczęci, czterej jeźdźcy, Bestia, Babilon) 
- wskazuje najważniejsze cechy stylu 
Apokalipsy św. Jana (wizyjność, 
symboliczność, 
hiperbolizacja) 
charakteryzuje składnię języka Apokalipsy 
św. Jana 

- interpretuje wizję końca świata zawartą w 
Apokalipsie św. Jana 
- wskazuje różne sposoby odczytania sensu 
Apokalipsy św. Jana 
- analizuje styl Apokalipsy św. Jana, wskazując 
jego charakterystyczne cechy (ilustruje je cytatami) 
- interpretuje różne symbole Apokalipsy  
- wskazuje nawiązania do Apokalipsy w utworach 
literackich i dziełach sztuki z różnych epok 
(znanych np. z gimnazjum), a także filmach, a 
następnie je interpretuje 
- wyjaśnia, dlaczego dla chrześcijan Apokalipsa 
jest księgą nadziei 
- rozpoznaje postacie jeźdźców Apokalipsy w 
dziele Dürera, rozpoznaje ich symbolikę 
- wskazuje środki artystyczne tworzące 
ekspresyjność dzieła Dürera  
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- przedstawia (definiuje) apokalipsę jako 
biblijny gatunek literacki 
 
- przy pomocy nauczyciela interpretuje 
wiersz współczesny, określając jego zasadę 
kompozycyjną 
- wskazuje charakterystyczne środki 
stylistyczne (zwłaszcza z zakresu 
słownictwa i składni)               i określa ich 
funkcje w wierszu 
- wyjaśnia, na czym polega szczególność 
wizji końca świata w wierszu poety 
współczesnego 
- w czytanym utworze wskazuje nawiązania 
do Apokalipsy i określa ich funkcję 
- określa styl i nastrój wiersza 

- w pogłębiony sposób interpretuje utwór Miłosza 
- wnioskuje, w jakim celu poeta współczesny sięga 
do tradycji biblijnej 
- podaje najważniejsze informacje o autorze 
wiersza 
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 ŚREDNIOWIECZE   
Wprowadzenie do 
średniowiecza 

Przykłady stylu romańskiego 
i gotyckiego w architekturze 
i malarstwie (ilustracje w 
podręczniku). 
 
Przykłady dzieł zabytków 
sztuki średniowiecza 
znalezione w intrenecie (np. 
w wirtualnych muzeach) 

- podaje najważniejsze, wstępne informacje 
o średniowieczu jako epoce w kulturze 
- wyjaśnia, czym był średniowieczny 
uniwersalizm 
- przedstawia periodyzację średniowiecza 
- opisuje katedrę romańską i gotycką  
- wyjaśnia nazwę epoki i jej znaczenie  
- wyjaśnia, na czym polegał 
średniowieczny teocentryzm 
-wymienia i krótko charakteryzuje 
filozoficzną myśl średniowiecza 
(augustynizm i tomizm) 
- na podstawie przyniesionych fotografii 
(ilustracji, albumów, wydruków 
komputerowych) charakteryzuje styl 
romański i gotycki 
- wymienia najważniejsze zabytki sztuki 
średniowiecznej 
- wyjaśnia symbolikę różnych elementów 
omawianych stylów  
- samodzielnie znajduje przykłady sztuki 
średniowiecza (w albumach, intrenecie) 
oraz opracowania wzbogacające ich 
interpretację 
- opisuje i interpretuje wybrane dzieła (np. 
katedrę, obraz, rzeźbę) jako tekst kultury 
średniowiecza 
- wypowiada się w sposób komunikatywny, 
jasny, w miarę płynny, używa wybranych 
terminów i pojęć związanych ze sztuką 
średniowiecza (np. dotyczących budowy 

- lokalizuje chronologicznie główne wydarzenia 
i okresy średniowiecza 
- przedstawia średniowieczny system nauczania; 
wymienia najważniejsze uniwersytety 
- porównuje styl romański i gotycki (np. budowę 
oraz symbolikę katedry romańskiej i gotyckiej) 
- szerzej charakteryzuje filozofię św. Augustyna 
i św. Tomasza 
 -wyjaśnia, czym była scholastyka 
- korzysta z encyklopedii, słowników itp. oraz z 
internetu 
- potrafi zebrać potrzebne informacje, 
wyselekcjonować je i przetworzyć na użytek 
samodzielnie przygotowanego referatu 
(ilustrowanego zdjęciami) na temat sztuki 
średniowiecza  
- sporządza bibliografię źródeł, z których 
korzystał; podaje adresy przydatnych stron 
internetowych 
- przygotowuje tematyczną prezentację z 
wykorzystaniem komputera lub foliogramów 

- wygłasza samodzielnie przygotowaną dłuższą 
wypowiedź (na podstawie sporządzonego planu) 
na temat sztuki średniowiecza (wybranego 
dzieła) 
- posługuje się pojęciami: symbol, symbolika, 
symboliczny, symboliczność, alegoria, 
alegoryzm, alegoryczny 
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katedry) 
 1. Czas modlitwy   
Średniowiecze, 
czyli czas modlitwy. 
Pieśń ojców 
 

Bogurodzica 
 
R. Mazurkiewicz, Siedem 
pieczęci „Bogurodzicy” 
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
malarstwo średniowieczne, 
np.: Deesis z Węglówki koło 
Krosna 
Duccio, Madonna z 
Dzieciątkiem i sześcioma 
aniołami 
Mistrz św. Franciszka Bardi, 
krucyfiks  
 
inne przykłady sztuki 
romańskiej 
 
 
 
 
 
 
K.K. Baczyński, Modlitwa 
do Bogarodzicy 

- czyta ze zrozumieniem tekst Bogurodzicy 
- wygłasza tekst Bogurodzicy z pamięci  
- parafrazuje tekst pieśni, wyrażając jej sens 
współczesną polszczyzną 
- wskazuje w tekście najważniejsze 
archaizmy, podaje ich współczesne 
odpowiedniki 
- opisuje budowę pieśni, wskazując 
powtórzenia i paralelizmy  
- na podstawie podręcznika podaje 
podstawowe informacje na temat 
Bogurodzicy (czas powstania, hipotetyczne 
autorstwo, funkcja hymnu rycerskiego itd.) 
- określa miejsce Bogurodzicy w kulturze 
polskiej 
- interpretuje pieśń jako dzieło wyrastające 
ze średniowiecznego kultu maryjnego; 
wiąże charakter pieśni z teocentryzmem 
epoki  
- odnajduje w pieśni elementy 
średniowiecznego myślenia o świecie 
- interpretuje Bogurodzicę jako 
odzwierciedlenie hierarchicznego porządku 
świata dostrzeganego przez 
średniowiecznych myślicieli – w kontekście 
średniowiecznej idei pośrednictwa 
- dostrzega elementy symboliczne i je 
interpretuje  
- wskazuje najważniejsze cechy świadczące 
o wysokim kunszcie kompozycyjnym 
utworu  
- opisuje wskazane dzieła malarstwa, 
dostrzegając w nich najważniejsze cechy 

- charakteryzuje budowę Bogurodzicy, 
dostrzegając elementy symboliczne 
- w tekście pieśni wskazuje antytezy i 
paradoksy, określa ich funkcję 
- rozróżnia i wyjaśnia archaizmy leksykalne, 
fonetyczne, słowotwórcze, fleksyjne, 
znaczeniowe, składniowe 
- na podstawie przeczytanego tekstu 
Mazurkiewicza podaje informacje hipotetyczne 
na temat Bogurodzicy (próby rozwiązania 
„zagadek” utworu) 
- wskazuje w Bogurodzicy obecność motywu 
Deesis 
- porównuje obraz Matki Bożej w pieśni z Jej 
wyobrażeniem w malarstwie romańskim 
- na przykładach konkretnych dzieł wykazuje, iż 
sztuka średniowiecza posługiwała się symboliką 
zrozumiałą dla całej chrześcijańskiej Europy  
- wyjaśnia, dlaczego pieśni były ważnymi 
gatunkami piśmiennictwa średniowiecznego 
(wskazuje ich związek z teocentrycznym i 
religijnym charakterem sztuki) 
- na przykładach konkretnych dzieł wyjaśnia, na 
czym polegała symboliczność sztuki 
średniowiecza 
- zabiera głos w dyskusji na temat średniowiecza 
jako okresu, w którym kształtował się 
uniwersalizm – jednolita europejska kultura 
chrześcijańska (rycerska): jeden Bóg, jedna 
religia, jeden światopogląd, jeden język, 
filozofia, sztuka, powszechnie znane symbole 
itd. 
- definiuje archaizm  
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stylu romańskiego w sztuce 
- w pieśni i dziełach malarskich wskazuje 
elementy symboliczne (np. hierarchia 
wielkości postaci, centralna pozycja, 
kolory, symbolika liczb, motywy 
symboliczne i alegoryczne... itp.) 
- wypowiadając się na temat omawianych 
dzieł, używa pojęć: średniowiecze, 
teocentryzm, uniwersalizm, hierarchizacja, 
symboliczność  
- wyjaśnia pojęcie archaizmu językowego 
 
- odczytuje wiersz Baczyńskiego głośno, z 
właściwą intonacją  
- odnajduje we współczesnym utworze 
nawiązania do Bogurodzicy i określa ich 
funkcję 
- wskazuje w wierszu stylizację modlitewną 

- wymienia rodzaje archaizmów i podaje ich 
przykłady 
- interpretuje wiersz Baczyńskiego, sytuując go 
w różnych kontekstach (historycznym, 
kulturowym, literackim) 
- podejmuje rozważania na temat tradycji i 
dziedzictwa oraz ich roli w kształtowaniu się 
tożsamości narodu 

Matka pełna bólu – 
Żale Matki Boskiej 
pod Krzyżem 
 

Posłuchajcie, bracia miła… 
(Lament świętokrzyski, Żale 
Matki Boskiej pod Krzyżem) 
 
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
różne przedstawienia Matki 
Bożej w sztuce 
średniowiecza 
 
przykłady sztuki gotyckiej 

- parafrazuje tekst pieśni, oddając jej treść 
współczesną polszczyzną 
- opisuje uczucia osoby mówiącej w 
wierszu (Matki Bożej)  
- wskazuje kolejnych adresatów, do których 
zwraca się Maryja 
- wyjaśnia, dlaczego uważa się, iż 
Posłuchajcie, bracia miła… może być 
fragmentem zaginionego widowiska 
pasyjnego 
- w tekście utworu wskazuje archaizmy, 
wyjaśnia je, określa ich rodzaj 
- docieka przyczyn popularności motywów 
maryjnych w sztuce średniowiecza 
- rozważa przyczyny popularności motywu 
Ukrzyżowania w sztuce średniowiecza  
- wyjaśnia pojęcia: plankt, apokryf, pieta 

- porównuje wyobrażenie Matki Bożej w 
Bogurodzicy i w Lamencie świętokrzyskim, 
wskazując dwa różne wymiary postaci Maryi 
(boski i ludzki) ukazane w tych utworach 
- określa funkcje apostrof w obu tekstach 
- uzasadnia, że Lament… jest planktem 
- wskazuje w utworze i objaśnia archaizmy 
leksykalne, fonetyczne, słowotwórcze, fleksyjne, 
znaczeniowe, składniowe 
- odnajduje obecność motywu dolorystycznego 
w różnych dziełach sztuki 
- na podstawie podręcznika i samodzielnie 
znalezionych informacji przedstawia charakter 
widowisk średniowiecznych (misteriów, 
moralitetów i widowisk pasyjnych) 
- podaje przyczyny popularności motywu 
dolorystycznego w średniowieczu: cierpienie 
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- wymienia misteria, moralitety i 
widowiska pasyjne jako formy teatru 
średniowiecznego 
- zestawia wyobrażenie Matki Bożej w 
Lamencie świętokrzyskim z jej 
przedstawieniami w malarstwie epoki 
- wymienia najważniejsze cechy stylu 
gotyckiego 
- omawia sposoby eksponowania ludzkiego 
wymiaru cierpienia (w pieśni i w 
malarstwie) 
- wskazuje eksponowanie w dziełach 
gotyckich ludzkiego wymiaru cierpienia 
(męki, bólu, udręczenia ciała) 
- wymienia najważniejsze zabytki języka 
polskiego (średniowieczne) 
- analizuje teksty polszczyzny dawnej, 
wskazując w nich archaizmy 
- dostrzega różnice leksykalne i fonetyczne 
między słowami dawnymi a ich 
współczesnymi odpowiednikami 
-analizuje przykładową interpretację utworu 
z podręcznika; sporządza jej plan 
odtwórczy 

duchowe Maryi jako ofiara, współudział w 
dziele Zbawienia, Maryja – orędowniczka, 
ludzkie współodczuwanie cierpienia Boga itd. 
- charakteryzuje wskazane dzieła stylu 
gotyckiego 
- analizuje środki artystyczne składające się na 
ekspresywność stylu gotyckiego (zarówno w 
pieśni, jak i w malarstwie) 
- poprawnie posługuje się w swoich 
wypowiedziach pojęciami: idealizacja, realizm, 
deformacja, ekspresja 
- krótko przedstawia najważniejsze zabytki 
języka polskiego 
- klasyfikuje archaizmy znalezione w czytanym 
tekście 
- analizuje znaczenia archaizmów i ich zmiany; 
korzysta ze słownika etymologicznego 
-analizuje przykładową interpretację utworu z 
podręcznika; sporządza jej streszczenie logiczne 
 

 2. Miłość średniowieczna   
W kręgu ideałów 
Kościoła – czyli 
rycerze i święci 
 

Pieśń o Rolandzie– 
(przypomnienie 
utworu poznanego w 
gimnazjum) 
 
fakultatywnie  
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
znane uczniom filmy 
ukazujące postacie rycerzy 

- charakteryzuje Rolanda jako ideał cnót 
rycerskich 
- na podstawie Pieśni o Rolandzie 
przedstawia średniowieczny wzorzec 
osobowy rycerza 
- przedstawia okoliczności śmierci Rolanda, 
wskazując symboliczny (alegoryczny) 
charakter towarzyszących jej motywów i 
gestów  
- krótko przedstawia średniowieczne 

- wymienia wartości, postawy, obyczaje, 
ceremonie, formy zachowań itp. składające się 
na średniowieczną kulturę rycerską  
- przedstawia kulturę rycerską jako przejaw 
uniwersalizmu średniowiecznej Europy 
- podaje podstawowe informacje o genezie, 
treści i problematyce Pieśni o Rolandzie 
-interpretuje Pieśń o Rolandzie w kontekście 
historycznym i kulturowym 
- wymienia najsłynniejsze cykle opowieści 
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średniowiecznych, np.: 
Excalibur, reż. J. Boorman; 
Rycerz króla Artura, reż. J. 
Zucker; 
Krzyżacy, reż. A. Ford 
 

wzorce osobowe (rycerz, święty, władca), 
wskazuje ich wspólne cechy 
- dostrzega związek wzorców osobowych 
średniowiecza z ideałami Kościoła i 
teocentrycznym charakterem epoki 
- wyjaśnia pojęcia: epika rycerska, romans 
rycerski, pieśń o czynach, truwerzy, 
trubadurzy 
- wyjaśnia etymologię archaizmu 
znaczeniowego „błędny rycerz” 
- dostrzega stereotyp rycerza utrwalony w 
związkach frazeologicznych, np.: postąpić 
po rycersku, rycerski wobec kobiet, podjąć 
rękawicę itp. 
- w swoich wypowiedziach posługuje się 
pojęciami: alegoria, symboliczność, etyka 
rycerska 

rycerskich średniowiecza i krótko je omawia 
- na podstawie literatury przedmiotu  
pogłębia znajomość wzorca osobowego rycerza, 
sytuując go w różnych kontekstach 
(historycznym, kulturowym itp.) 
- porównuje różne obrazy rycerza 
średniowiecznego we współczesnych tekstach 
kultury (np. filmach) 
 
 
 

Miłość rycerska 
 

Dzieje Tristana i Izoldy 
(fragm. ) 
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
Malarstwo: 
R. van der WeydenPortret 
damy,  
Bracia Limbourg, Maj 
(ilustracja z modlitewnika J. 
de Berry), mistrz szkoły z 
Arras, Ofiarowanie serca 
damie 
 
D. de Rougemont, Miłosna 
pasja 
 
*H. Poświatowska, *** 

- przedstawia własne odczucia związane z 
lekturą 
- określa tematykę i problematykę dzieła 
- opowiada (streszcza) romans (lub jego 
fragmenty)  
- charakteryzuje postacie kochanków, 
opisuje rodzaj łączącej ich miłości 
- w postaciach Tristana i króla Marka 
odnajduje wzorce osobowe epoki 
- w postaci Izoldy dostrzega cechy 
średniowiecznego ideału kobiety (także pod 
względem urody) 
- określa, na czym polega tragizm losów 
Tristana i Izoldy 
- opisuje świat przedstawiony utworu, 
dostrzegając jego symboliczność 
- interpretuje elementy symboliczne i 
alegoryczne utworu (np. walka ze smokiem, 

- wskazuje cechy utworu składające się na 
konwencję romansu rycerskiego (np. sposób 
prowadzenia narracji, zwroty do adresatów) 
- dostrzega archetypiczność postaci Tristana i 
Izoldy 
- w pogłębiony sposób interpretuje źródła 
konfliktu moralnego, jaki przeżywają 
bohaterowie (między etyką rycerską i honorem – 
a uczuciem, siłą namiętności) 
- określa, jaką rolę w utworze pełni magia 
(rozpoznaje sposób kreowania świata 
przedstawionego) 
- porównuje sposób przedstawienia świata 
wartości rycerskich w Pieśni o Rolandzie i 
Dziejach Tristana i Izoldy 
- porównuje wzorzec miłości ukazany w 
Dziejach Tristana i Izoldy z wzorcami 
współczesnymi 
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[tutaj leży Izold jasnowłosa] czarodziejski napój, miecz między śpiącymi 
kochankami, krzak głogu)  
- czyta ze zrozumieniem tekst naukowy 
- - pisze pracę pt. „Miłość niejedno ma 
imię...” 
- interpretuje alegoryczne motywy i sceny 
opowieści  
- określa charakter świata przedstawionego 
w romansach rycerskich 
- odczytuje alegorie przedstawione na 
wskazanych obrazach średniowiecznych  
 
- w fragmencie eposu rycerskiego i w 
dziełach malarskich znajduje przejawy 
związanego z kulturą rycerską 
średniowiecznego kultu czystości, 
dziewictwa, kobiety 
- określa sytuację liryczną wiersza 
Poświatowskiej 
- rozważa, jaką funkcję pełni we 
współczesnym utworze przywołanie imion 
średniowiecznych kochanków 
 

- określa źródła związanego z kulturą rycerską 
średniowiecznego kultu czystości, dziewictwa, 
kobiety  
- swoje refleksje na temat wzorców miłości 
ukazanych w literaturze i filmie ujmuje w formie 
pracy o przemyślanej formie 
- porównuje idee ukazane w sposób alegoryczny 
w opowieściach rycerskich i w średniowiecznym 
malarstwie  
- podejmuje próbę samodzielnej interpretacji 
wiersza Poświatowskiej na podstawie jego 
analizy 
 

Franciszkanizm, 
czyli pochwała 
stworzenia 
 

Kwiatki św. Franciszka 
(fragment z podręcznika: 
Pochwała stworzenia, którą 
wyśpiewał św. Franciszek) 
 
 
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
Giotto, Kazanie św. 
Franciszka do ptaków 
 

- czyta utwór, rozpoznając jego pochwalny 
charakter 
- wskazuje środki charakterystyczne dla 
hymnu; określa ich funkcje 
- charakteryzuje stosunek św. Franciszka do 
natury 
- wymienia główne wartości wiążące się z 
filozofią (postawą) franciszkańską, np. 
pokój, dobro, pokora, ubóstwo, radość i 
pogoda, miłość do wszelkich stworzeń 
- wypowiada swój sąd na temat roli ideałów 
franciszkańskich we współczesnym świecie 

- w pieśni Pochwała stworzenia... odnajduje 
ślady średniowiecznej hierarchizacji świata 
- opisuje obraz Boga i świata wyłaniający się z 
utworu Franciszka 
- charakteryzuje filozofię franciszkańską w 
pogłębiony sposób (na podstawie informacji i 
źródeł wskazanych przez nauczyciela) 
- wie, że św. Franciszek nie stworzył systemu 
filozoficznego w ścisłym tego słowa znaczeniu, 
lecz upowszechnił wzorzec postawy – aktualnej 
również dziś 
- opisuje dzieło Giotta, odnajdując w nim nowe 
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RENESANS 

 

  

Wprowadzenie do 
renesansu 

 - podaje najważniejsze, wstępne informacje 
o epoce renesansu 
- wyjaśnia terminy: humanizm, reformacja 
- na podstawie informacji z podręcznika 
przedstawia postacie najwybitniejszych 
humanistów renesansowych (Erazma z 
Rotterdamu, Kochanowskiego, Kopernika, 
Manettiego, Mirandoli, Modrzewskiego, 
Morusa) 
- przedstawia krótko wybitnych twórców 
włoskiego renesansu 
- wymienia wynalazki i odkrycia 
stanowiące fundamenty renesansu 
- wskazuje najważniejsze idee renesansowe 
- podaje podstawowe informacje na temat 
renesansu w Polsce (kontekst historyczny, 
postacie) 
- szuka literatury przydatnej do 
opracowania wybranych zagadnień 
dotyczących kultury i sztuki renesansu; 
sporządza zestawienie bibliograficzne 
znalezionych pozycji 
- tworzy opis bibliograficzny książki, 
artykułu, strony internetowej 
- analizuje znaczenia wyrazów: humanizm, 
humanista, humanistyczny; wykazuje ich 

- podaje szersze informacje nt. humanizmu i 
reformacji 
- wyjaśnia specyficzną sytuację reformacji w 
Polsce 
- szerzej prezentuje sylwetki wybitnych 
humanistów oraz mistrzów włoskiego renesansu 
na podstawie samodzielnie znalezionych 
informacji 
- przedstawia model wykształcenia 
renesansowego humanisty 
- podaje i interpretuje szerzej „hasła renesansu”, 
najważniejsze cytuje po łacinie 
- wygłasza referat lub przedstawia prezentację 
poświęconą kulturze i sztuce renesansu 
(wybranym zagadnieniom) 
- na przykładach wybranych dzieł wskazuje 
najważniejsze cechy sztuki renesansu 
 
 

- odnajduje elementy postawy 
franciszkańskiej na obrazie Giotta 
- interpretuje ruch franciszkański jako 
drogę odbudowy Kościoła (wielką 
reformę), przywrócenia ewangelicznych 
ideałów 

widzenie świata w sztuce późnego 
średniowiecza 
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wieloznaczność, używając w zdaniach 
 

 1. Człowiek renesansu   
Renesansowa 
koncepcja godności 
człowieka 
 

G. Pico della Mirandola, 
Mowa o godności 
człowieka(fragm.) 
 
J. Kochanowski,  
Pieśń XIX, ks. II  
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
malarstwo: 
Michał Anioł, Stworzenie 
Adama 

- swoimi słowami przedstawia sens 
fragmentu rozprawy renesansowego 
filozofa  
- wskazuje człowieka i jego sprawy jako 
temat filozofii renesansowej 
- określa, jaka koncepcja człowieczeństwa 
wyłania się z pieśni Kochanowskiego 
- przedstawia pieśń jako gatunek literacki 
- rozpoznaje wiersz sylabiczny 
- omawia godność i wolność człowieka 
jako tematy literatury renesansowej 
- na podstawie czytanych tekstów określa, 
jak w renesansie zmieniły się (w stosunku 
do średniowiecza) poglądy na człowieka, 
jego relacje ze światem i Bogiem 
- wyjaśnia, jak myśliciele renesansu 
pojmowali człowieczeństwo, i wskazuje 
antyczne źródła tych poglądów (Platon) 
- odczytuje Pieśń XIX jako manifest 
renesansowej godności człowieka 
- w kontekście czytanych utworów 
wyjaśnia znaczenie nazw epoki (renesans, 
odrodzenie) oraz terminów: humanizm, 
humanista 
- porównuje rozumienie humanizmu 
dawniej i dziś 
- zabiera głos w klasowej dyskusji 
(przekonuje, argumentuje); stosuje środki 
językowe typowe dla wypowiedzi 
perswazyjnej 
 

- we fragmencie Mowy o godności człowieka 
wskazuje środki stylistyczne i kompozycyjne 
typowe dla mowy 
- wskazuje środki stylistyczne w pieśni 
Kochanowskiego i określa ich funkcje 
- charakteryzuje pieśń jako gatunek 
renesansowy, zwracając uwagę na tradycję 
literacką 
- definiuje wiersz sylabiczny 
- interpretuje wymowę fresku Michała Anioła, 
zwracając uwagę na relacje między Bogiem a 
człowiekiem 
- szerzej charakteryzuje humanizm jako prąd 
umysłowy odrodzenia (odwołując się do 
tekstów) 
- określa źródła światopoglądowe 
renesansowego humanizmu (antyczna filozofia 
człowieka) 
- wskazuje pojmowanie Boga (Deus artifex) 
jako źródło renesansowego awansu artysty 

Renesansowa J. Kochanowski, Pieśń - czyta głośno, ze zrozumieniem, pieśń - odczytuje Pieśń XXIV jako manifest 
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koncepcja artysty 
 

XXIV, ks. II 
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
*Horacy,  
Wybudowałem pomnik  
 
J. Kochanowski, wybrane 
fraszki (przypomnienie z 
gimnazjum) 
 
W. Borowy,  
Kamienne rękawiczki 

Kochanowskiego 
- na podstawie utworu przedstawia 
renesansową koncepcję artysty (wskazuje 
źródła jego nobilitacji społecznej) 
- opisuje kreację podmiotu lirycznego w 
pieśni Kochanowskiego 
- wyjaśnia, jaką funkcję w pieśni poety 
renesansowego pełnią motywy: przemiany 
w łabędzia, lotu, zbędnego pogrzebu 
- porównuje przesłanie utworu 
Kochanowskiego z Horacjańskim 
Wybudowałem pomnik 
- na przykładzie pieśni Kochanowskiego 
wyjaśnia, czym jest wiersz sylabiczny oraz 
przerzutnia i jaką rolę przerzutnia pełni w 
utworze  
- przedstawia i interpretuje wybrane fraszki 
(znane z gimnazjum), zwracając uwagę 
m.in. na formę podawczą, nadawcę i 
adresata, charakter itp. 
- przedstawia fraszkę jako gatunek poezji 
renesansowej 
- wyjaśnia, na czym polega wieloznaczność 
rzeczownika fraszka i jak poeta 
wykorzystuje ją w swych utworach 
- czyta ze zrozumieniem tekst naukowy 
- przedstawia biografię Kochanowskiego 
- na podstawie znanych utworów 
autobiograficznych poety wyjaśnia, czym 
jest renesansowe bogactwo życia 
- wyjaśnia określenie curriculum vitae (CV) 
- wie, w jakich sytuacjach potrzebne jest 
dziś CV 
- pisze własne CV w różnych formach 
graficznych (przypomnienie z gimnazjum) 

renesansowego humanisty 
- porównuje renesansową koncepcję artysty (na 
podstawie Pieśni XXIV) z jego statusem w 
starożytności (na podstawie poznanych utworów 
Horacego) i w średniowieczu 
- porównuje Pieśń XXIV Kochanowskiego z odą 
Horacego Wybudowałem pomnik; na tej 
podstawie określa stosunek artystów 
renesansowych do wzorów antycznych  
- wnioskuje, dlaczego tak wielu poetów 
renesansowych naśladowało Horacego  
- wyjaśnia, kim był renesansowy poeta doctus 
- analizuje budowę wersyfikacyjno-składniową 
pieśni 
- na podstawie znanych fraszek określa, jakie 
jest miejsce utworów tego gatunku w twórczości 
Kochanowskiego 
- interpretuje fraszkę (jako gatunek) w 
kontekście światopoglądu epoki (humanizmu) 
- w czytanym tekście naukowym wskazuje tezy i 
argumentację; dokonuje jego streszczenia 
logicznego 
- wskazuje różnice między stylem urzędowym 
(pisma użytkowego, np. CV) a stylem 
artystycznym utworu poetyckiego 
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Cnota – dobro 
najwyższe. 
Renesansowy 
wzorzec osobowy  
obywatela-patrioty 

J. Kochanowski,  
Wy, którzy pospolitą rzeczą 
władacie; 
 
Pieśń XII, ks. II (Pieśń o 
cnocie) 
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
dzieła malarskie 
przedstawiające postacie 
władców, np. A. Mantegna 
Dwór księcia Mantui; 
 
P. della Francesca Miasto 
idealne 
 

- na podstawie czytanych utworów 
wskazuje najważniejsze dla człowieka 
renesansu wartości 
- na podstawie czytanych fragmentów dzieł 
oraz informacji z podręcznika streszcza 
poglądy autorów piśmiennictwa 
renesansowego na kwestie władzy i 
powinności obywatelskich  
- charakteryzuje wzorzec osobowy 
obywatela patrioty (na podstawie dzieł 
Kochanowskiego) 
- charakteryzuje ideał władcy zawarty w 
pieśni chóru z Odprawy posłów greckich; 
wskazuje obowiązki władcy wobec 
poddanych 
- wskazuje, jakie miejsce wśród ideałów 
obywatelskich renesansu zajmuje cnota 
rozumiana na wzór stoicki 
- określa, w jaki sposób Kochanowski 
poszerza stoickie pojęcie cnoty 
- pisze syntetyzującą pracę, w której 
rozwija myśl poety: „A jeśli komu droga 
otwarta do nieba, tym, co służą 
ojczyźnie...” 
- przedstawia kompozycję pieśni, 
dostrzegając jej retoryczny charakter 
- w czytanych tekstach wskazuje środki 
retoryczne i określa ich funkcje  
- w czytanych pieśniach wskazuje środki 
służące funkcji impresywnej (perswazyjnej) 
- opisuje portrety władców w malarstwie 
renesansu; nazywa cechy, postawy i 
uczucia portretowanych postaci 
- wyjaśnia znaczenie realne i etymologiczne 
słowa „prawy”, wskazuje wyrazy pokrewne 

- wzorzec osobowy obywatela patrioty 
interpretuje w kontekście renesansowej 
koncepcji człowieka (jako istoty wyjątkowej i 
szczególnie obdarowanej przez Stwórcę) oraz w 
kontekście myśli stoickiej (pojęcie cnoty) 
- interpretuje metaforę pasterza i stada w pieśni 
chóru z Odprawy posłów greckich 
-wykorzystując kontekst historyczny, wyjaśnia, 
kto jest adresatem pieśni 
- przedstawia ogólnie poglądy wybitnych 
myślicieli renesansu na powinności obywateli 
(Kochanowski, Skarga, Frycz-Modrzewski) 
- opisuje postacie władców przedstawionych w 
malarstwie renesansu (interpretuje dzieła 
malarstwa) 
- przedstawia ideę miasta idealnego, wiążąc ją z 
wzorcem idealnego władcy i filozoficzną 
tradycją idealnego modelu państwa (Platon) 
- pisze rozprawkę dotyczącą obywatelskiej i 
patriotycznej myśli renesansu 
- w swoich wypowiedziach celowo dobiera 
środki językowe, aby wzmocnić impresywną 
funkcję wypowiedzi  
- dba o staranną wymowę głosek, unikając 
hiperpoprawności 
- wyciąga wnioski na temat związków literatury 
renesansu z wzorcami antycznymi 
- przedstawia Odprawę posłów greckich jako 
pierwszy polski dramat renesansowy; 
podkreślając nawiązania do wzorców 
antycznych 
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- wyjaśnia zmiany w zakresie 
znaczeniowym słowa „cnota” 
-podaje podstawowe informacje o 
Odprawie posłów greckich  

Retoryka dawniej i 
dziś, czyli jak 
mówić i pisać 
pięknie i skutecznie 

Teksty informacyjne z 
podręcznika; 
 
Poradnik: Jak skonstruować 
dobre wystąpienie… 
 
Marek Tulliusz Cycero, 
Druga mowa przeciw 
Werresowi (fragm.) 

- wyjaśnia, czym jest retoryka, wskazując 
jej antyczne korzenie (definiuje retorykę) 
- przedstawia Retorykę Arystotelesa jako 
fundamentalne dzieło sztuki retorycznej 
- wymienia etapy przygotowania mowy 
zgodne ze sztuką retoryki oraz przypisane 
im czynności (zna pojęcia: inwencja, 
dyspozycja, elokucja, memoria, 
pronuncjacja) 
- wskazuje rodzaje argumentów, podając 
przykłady 
- w czytanym tekście oratorskim rozpoznaje 
argumenty i określa ich charakter 
- wskazuje najważniejsze cechy stylu 
retorycznego 
- podaje najważniejsze tropy (metafora, 
metonimia, synekdocha) i figury retoryczne 
(apostrofa, pytanie retoryczne, porównanie, 
elipsa) 
- w czytanych tekstach wskazuje środki 
retoryczne (apostrofa, pytanie retoryczne, 
wykrzyknienie, antyteza, anafora, 
powtórzenie) i określa ich funkcje  
- w czytanym tekście wskazuje 
najważniejsze tropy i figury retoryczne  
- wyjaśnia terminy: styl retoryczny, oracja 
- wygłasza samodzielnie przygotowane 
przemówienie (orację) na wskazany temat, 
stosując zasady starożytnych retorów 
- w tworzonym tekście funkcjonalnie 
stosuje środki retoryczne 

- szerzej wyjaśnia, czym jest retoryka, określając 
jej rolę w starożytności  
- podaje przykłady wybitnych mówców 
starożytnych  
- podaje przykłady wybitnych dzieł i twórców 
renesansowej retoryki (Kochanowski, Frycz-
Modrzewski, Orzechowski, Skarga) 
- charakteryzuje gatunki czytanych utworów 
(oracja, kazanie), przywołując antyczne wzorce 
retoryki 
- podaje przykłady stosowania retoryki 
współcześnie w różnych sytuacjach; przytacza 
właściwe teksty  
- wyjaśnia, jak należy rozumieć poprawność, 
stosowność i ozdobność stylu 
- opracowuje i wygłasza przemówienie na 
wskazany temat, dążąc do stosowania zasad 
retoryki 
- własnemu tekstowi nadaje cechy stylu 
retorycznego 
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- wygłasza własne przemówienie z 
właściwą intonacją, operując głosem 

 2. Odkrycie świata   
Hymn 
renesansowego 
poety na cześć 
Stwórcy i jego 
dzieła 

J. Kochanowski, Hymn 
[Czego chcesz od nas, 
Panie…] 
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
 
S. Botticelli, Wiosna; 
przykłady architektury 
renesansowej 
 
T. Todorov, Dlaczego 
Ameryka, a nie Kolumbia? 

- wyjaśnia szerzej, co to znaczy, że 
renesans jest epoką odkryć, przedstawia te 
odkrycia 
- buduje na ten temat dłuższą wypowiedź 
argumentacyjną 
- wskazuje piękno świata i wspaniałość 
człowieka jako ważne „odkrycie” epoki 
- czyta głośno utwór Kochanowskiego z 
właściwą dykcją i intonacją 
- określa, jaki obraz Boga, świata i 
człowieka wyłania się z hymnu 
- charakteryzuje hymn jako gatunek 
literacki i wskazuje jego cechy w utworze 
Kochanowskiego 
- analizuje budowę wersyfikacyjno-
składniową wiersza 
- wymienia cechy stylu klasycznego 
(jasność, prostota, porządek, harmonia, 
synteza, uniwersalizm) oraz odnosi je do 
utworu Kochanowskiego 
- wskazuje obecny w hymnie topos Boga 
artysty(Deus artifex) 
- określa, na czym polega nowa, 
optymistyczna wizja świata przedstawiona 
w literaturze renesansowej 
- interpretuje wiersz w kontekście filozofii 
renesansowej  
- podaje różne znaczenia słowa 
klasyk(pokazuje je w zdaniach) 
- czyta ze zrozumieniem fragment tekstu 
naukowego; wykorzystuje znalezione w 
nim informacje do pogłębienia omawianych 

- przedstawia w spójnej wypowiedzi różne 
wymiary odkryć renesansowych (i postacie 
odkrywców) 
- wyjaśnia, jak w stosunku do średniowiecza 
zmieniła się religijność człowieka renesansu 
- recytuje utwór Kochanowskiego z pamięci  
- odczytuje utwór jako manifest renesansowego 
humanizmu 
- przedstawia w kontekście filozofii renesansu 
obraz Boga, świata i człowieka wyłaniający się z 
wiersza Kochanowskiego  
- dostrzega związek formy gatunkowej (hymnu) 
z warstwą ideową utworu 
- opisuje poetykę wiersza jako doskonały 
przykład stylu klasycystycznego 
- wskazuje cechy klasycyzmu w malarstwie i 
architekturze 
- dokonuje interpretacji obrazu Botticellego, 
dostrzegając w nim wyraz neoplatońskiej idei 
miłości 
- wskazuje tautologiczne epitety i określa ich 
funkcję (rzecz zbliża się do swego ideału) 
- wyjaśnia, czym był renesansowy klasycyzm 
(jako styl w sztuce i jako światopogląd) 
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zagadnień; dokonuje streszczenia 
logicznego 
- na podstawie czytanego tekstu 
przedstawia rolę literatury w epoce 
renesansu 
 

Harmonia świata i 
harmonia duszy.  
Człowiek wobec 
ładu natury i 
wspaniałości Boga 

J. Kochanowski, Pieśń II, 
ks. I; 
Psalm 8 
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
malarstwo: 
Perugino,  
Pokłon trzech króli 

- czyta utwory głośno, z właściwą dykcją i 
artykulacją 
- charakteryzuje obraz natury zawarty w 
pieśni (harmonia) i określa jego funkcję 
- określa ukazane w pieśni relacje między 
naturą a człowiekiem; określa stosunek 
poety do natury 
- wskazuje źródła inspiracji renesansowego 
poety (horacjanizm, psalmy biblijne) 
- zauważa w czytanej pieśni inspiracje 
filozofią stoicką i epikurejską  
- określa, co jest, zdaniem poety, 
prawdziwą wartością (cnota stoicka – 
czyste sumienie) 
- na podstawie czytanych utworów 
analizuje cechy gatunkowe pieśni i psalmu 
- wskazuje w utworach stylistyczne środki 
językowe i określa ich funkcje 
- podaje podstawowe informacje na temat 
Psałterza Kochanowskiego i sposobu jego 
przekładania psalmów (wyjaśnia pojęcie 
poetycka parafraza) 
- na podstawie czytanych utworów 
charakteryzuje system filozoficzny 
Kochanowskiego i wskazuje jego 
fundamenty (połączenie filozofii 
starożytnych z chrześcijaństwem) 
- interpretuje sposób przedstawienia 
człowieka i natury na obrazie Perugina; 

- interpretuje pieśń, uwzględniając ich kontekst 
filozoficzny (stoicyzm i epikureizm) 
- komentuje szczęście człowieka jako problem 
filozoficzny; porównuje różne poglądy 
filozoficzne na sposoby osiągnięcia szczęścia 
- wskazuje cechy klasyczne czytanych utworów 
(w zakresie stylu i światopoglądu) 
- wskazane środki stylistyczne wiąże z zasadami 
estetyki renesansowej (np. pytania retoryczne, 
apostrofy, przymiotniki zaprzeczone) 
- analizuje budowę wersyfikacyjno-składniową 
pieśni i psalmu; wskazuje cechy wiersza 
sylabicznego, określa funkcje przerzutni 
- porównuje sposób pokazania Boga, świata i 
człowieka w Psalmie 8 oraz hymnie Czego 
chcesz od nas, Panie 
- wyjaśnia, na czym polega uniwersalność 
Psałterza 
- porównuje sposób przestawienia sfery sacrum i 
profanum na obrazie Perugina; zestawia pod tym 
względem obraz z dziełami Kochanowskiego 
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porównuje z utworami Kochanowskiego 
- buduje dłuższą spójną wypowiedź na 
temat odkrycia piękna natury przez 
twórców renesansu; powołuje się w niej na 
samodzielnie znalezione dzieła i źródła 
informacji 
 

Skąd 
przychodzimy? 
Język polski na tle 
języków 
europejskich i 
słowiańskich 

 - wymienia języki indoeuropejskie  
- definiuje język praindoeuropejski 
- przedstawia polszczyznę jako język 
słowiański 
- przedstawia języki: prasłowiański i staro-
cerkiewno-słowiański (podaje 
najważniejsze informacje na ich temat) 
- wymienia najważniejsze wspólne cechy 
języków słowiańskich 
- wskazuje wybrane cechy języka polskiego 
świadczące o jego przynależności do 
języków słowiańskich 
 

- wymienia języki nieindoeuropejskie w Europie 
- dokładnie sytuuje polszczyznę na tle innych 
języków europejskich (współczesnych i 
dawnych) 

 3. Wobec zagadki losu i 
nieuchronności śmierci 

  

Człowiek wobec 
zagadki losu, czyli 
niepokoje 
renesansowe 

J. Kochanowski, Pieśń IX, 
ks. II; 
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
grafika: 
Koło Fortuny 

- odczytuje pieśń, zwracając uwagę na jej 
filozoficzno-refleksyjny charakter  
- interpretuje czytany utwór, uwzględniając 
kontekst gatunkowy i literacki (inne znane 
pieśni) 
- na podstawie pieśni charakteryzuje 
niepokoje ludzi renesansu 
- wskazuje w utworze toposy: świata-teatru, 
Fortuny – objaśnia je, określa ich znaczenie 
- wyjaśnia, jakie sensy i przeświadczenia 
zawierał w sobie topos Fortuny (np. 
wykorzystując XVI-wieczną ilustrację) 
- rekonstruuje renesansowy wzorzec 

- interpretuje czytany utwór, wykorzystując 
kontekst filozoficzny 
- określa, jak w czytanej pieśni jest opisana 
natura świata; porównuje z Hymnem 
- rozważa, jak twórcy renesansu godzili 
świadomość zmienności losu z ideałem godności 
człowieka  
- wskazuje filozoficzny (przede wszystkim 
stoicki) rodowód ideału mędrca opisanego w 
czytanych utworach 
- komentuje pojęcie cnoty jako wartości, 
wskazując jej źródła filozoficzne 
- wskazując motywy śmierci, przemijania, 
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mędrca, nieczułego na odmiany losu; 
wyjaśnia, jaką rolę pełniło w nim pojęcie 
cnoty (także w kontekście wcześniej 
poznanych utworów) 
- rozróżnia znaczenie podstawowe i 
metaforyczne wskazanych wyrazów (np. 
teatr, gra, fortuna) 
- charakteryzuje poetykę czytanych 
utworów Kochanowskiego: budowę 
stroficzną, wersyfikację, sposób 
kształtowania monologu lirycznego 
(nadawcę i odbiorcę), funkcję zauważonych 
środków stylistycznych itp. 
 

zmienności itp. w poezji i malarstwie renesansu, 
wnioskuje o zmianach zachodzących w 
światopoglądzie epoki 
- analizuje czytane utwory: stawia hipotezy 
interpretacyjne i weryfikuje je na podstawie 
elementów wiersza; *samodzielnie formułuje 
wnioski interpretacyjne 
 

Rozpacz ojca – 
rozpacz filozofa. 
Kryzys 
renesansowego 
optymizmu 

J. Kochanowski, Treny: IX, 
X, XI 
(V, VI, VII –  
przypomnienie z gimnazjum) 
 
*cały cykl  
 
J. Pelc, [Czym są „Treny”?] 
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
malarstwo: 
H.B. Grien, Siedem faz życia 
kobiety 
A. Mantegna, Martwy 
Chrystus 
 
W. Broniewski, Firanka 
 

- interpretuje treny, wykorzystując kontekst 
biograficzny (rozpacz ojca); charakteryzuje 
kreację podmiotu lirycznego 
- opisuje uczucia wyrażone w trenach i 
wskazuje poetyckie środki, jakimi zostały 
one oddane 
- wyjaśnia, jakim gatunkiem jest tren, 
wskazując jego antyczny rodowód  
- wskazuje środki stylistyczne 
charakterystyczne dla poszczególnych 
trenów (np. porównanie w Trenie V, 
kontrast i zdrobnienia w Trenie VII, anafory 
w Trenie IX itp.) 
- wskazuje środki stylistyczne 
charakterystyczne dla dawnej poezji 
lamentacyjnej (np. peryfrazy, 
personifikacje, metonimie itp.) 
- wskazuje pytania filozoficzne (dylematy), 
obecne w czytanych trenach  
- przedstawia polemikę poety z własną 
filozofią życiową w TrenieIX, X i XI 

- charakteryzuje wizję świata zawartą w Trenach 
- w wybranych trenach odnajduje zasady 
renesansowego klasycyzmu  
- analizuje styl Trenów, dostrzegając jego 
odmienność od klasycyzmu wcześniejszych 
utworów poety 
- przedstawia przełom światopoglądowy 
Kochanowskiego, jaki obrazują Treny 
-interpretuje cyklKochanowskiego jako poemat 
filozoficzny 
- w cyklu Trenów rozpoznaje wzorzec 
kompozycyjny gatunku (wychwalenie zalet i 
cnót zmarłego, wyrażenie wielkości straty, 
demonstracja żalu, pomiarkowanie i konsolacja) 
- rozważa, czy Kochanowski pozostał w 
Trenach renesansowym humanistą 
- wyjaśnia termin: humanizm chrześcijański 
- na podstawie znanych utworów 
Kochanowskiego wnioskuje, jak zmieniała się 
filozofia epoki 
- w czytanych opracowaniach znajduje 
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- charakteryzuje mądrość przedstawioną w 
Trenie IX i dostrzega ironiczny charakter jej 
pochwały 
- rozpoznaje wyobrażenia eschatologiczne 
przywołane w Trenie X 
- *określa, jaki charakter ma humanizm 
Trenów, do którego dochodzi poeta  
- analizuje kompozycję Trenów jako cyklu, 
odnajduje rządzącą nią zasadę 
- czyta ze zrozumieniem opracowania 
dotyczące myśli Kochanowskiego; 
wykorzystuje zawarte w nich informacje do 
pogłębienia problemu 
- dostrzega sposób przedstawienia 
niepokojów renesansowych w malarstwie  
- czyta przykładową interpretację Trenu XI 
(z podręcznika); sporządza jej plan 
dekompozycyjny, znajduje tezy i 
argumentację 
- na przykładzie czytanych wierszy 
współczesnych określa znaczenie trenu w 
poezji XX w.  
 

informacje służące pogłębieniu lektury Trenów; 
selekcjonuje je, przetwarza i wykorzystuje we 
własnych wypowiedziach 
-interpretuje dzieła malarstwa, zwracając uwagę 
na sposób przedstawienia w nich człowieka 
(dostrzega zapowiedź nowej epoki) 
 

 

 

 BAROK   
Wprowadzenie do 
epoki baroku 

 - podaje najważniejsze, wstępne informacje 
o epoce baroku, określa ramy czasowe 
epoki 
- wyjaśnia terminy: barok, kontrreformacja 
- wymienia najważniejsze cechy stylu 
barokowego 
- rozpoznaje budowle barokowe 

- szerzej przedstawia kontekst historyczny i 
kulturowy epoki 
- wskazuje wpływ przemian w nauce (np. 
wynalazki lunety i mikroskopu) na filozofię i 
światopogląd epoki 
- wyjaśnia, jaki był wpływ kontrreformacji 
(zwłaszcza zakonu jezuitów) na sztukę; *opisuje 
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- opisuje kościół jezuicki (np. Il Gesù) jako 
przykład architektury barokowej 
- wymienia najwybitniejszych uczonych 
epoki i ich zasługi  
- przedstawia główne nurty filozoficzne 
epoki (Pascal, Kartezjusz) 
- szuka literatury przydatnej do 
opracowania tematu, sporządza opisy 
bibliograficzne 
 

typowy wygląd barokowych kościołów 
jezuickich  
 

 1. Człowiek wobec 
nieskończoności 

  

Człowiek wobec 
nieskończoności. 
Mikołaj Sęp-
Szarzyński i jego 
dramatyczna wizja 
bytu człowieka w 
świecie 

M. Sęp-Szarzyński, Sonet I, 
Sonet II, Sonet IV 
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
Przykłady architektury i 
sztuki barokowej (np. 
wnętrze Bazyliki św. Piotra – 
ilustracje z podręcznika); 
J. de Valdes Leal, Alegoria 
marności świata 
 

- charakteryzuje wizję Boga, świata i 
człowieka przedstawioną w sonetach Sępa-
Szarzyńskiego (znikomość i wielkość 
człowieka; koncepcja bytu ludzkiego jako 
„wiecznej wojny”) 
- w wierszach Sępa-Szarzyńskiego 
odnajduje kryzys typowej dla renesansu 
wiary w człowieka  
- interpretuje czytane wiersze, odnajdując w 
nich świadomość przemijania, nietrwałości, 
zmienności 
- porównuje renesansowy i barokowy obraz 
Boga, świata i człowieka (np. w Hymnie 
Kochanowskiego i sonetach Sępa-
Szarzyńskiego)  
- w wierszach Sępa-Szarzyńskiego 
wskazuje środki stylistyczne typowe dla 
baroku – zwłaszcza na poziomie składni i 
frazeologii oraz ukształtowania 
brzmieniowego; dostrzega ich związek z 
wizją świata zawartą w utworach 
- wyjaśnia terminy, odnosząc je do 
odpowiednich fragmentów czytanych 

- analizuje i interpretuje sonety Sępa-
Szarzyńskiego, odnosząc je do barokowej wizji 
świata  
- przedstawia wizję Boga, człowieka i świata w 
poezji Sępa-Szarzyńskiego; odnajduje jej 
kontekst filozoficzny 
- wyjaśnia, dlaczego Sęp-Szarzyński uważany 
jest za prekursora epoki baroku 
- wskazuje źródła niepokojów religijnych i 
metafizycznych człowieka baroku 
- porównuje przejawy stylu barokowego w 
poezji (na podstawie czytanych wierszy) i sztuce 
(architektura, rzeźba – na podstawie ilustracji z 
podręcznika) 
- wyjaśnia, jaki obraz człowieka i świata oraz 
jaki sposób pojmowania nieskończoności 
wyłania się z filozofii Pascala; *wykorzystuje ją 
jako kontekst interpretacyjny czytanych wierszy 
- na podstawie utworów literackich i 
fragmentów dzieł filozoficznych przedstawia, 
jak zmieniała się na przełomie renesansu i 
baroku wizja człowieka, świata i Boga (redaguje 
dłuższą wypowiedź ustną i pisemną) 
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wierszy: inwersja składniowa, przerzutnia, 
antyteza, oksymoron, peryfraza 
- w poznawanych wierszach oraz dziełach 
sztuki wskazuje cechy stylu barokowego 
(niepokój, nieład, skomplikowanie, 
niejasność, dysharmonia)  
- odnajduje niepokój człowieka baroku w 
cechach poezji i sztuk plastycznych (np. 
architekturze) 
- swoimi słowami przedstawia obraz świata 
i człowieka przedstawiony w czytanych 
tekstach filozoficznych 
 

Smutny rycerz  
z La Manczy. 
Marzyciel? 
Idealista? 
Szaleniec? 

M. de Cervantes 
Przemyślny szlachcic Don 
Kichote z Manczy 
(fragmenty) 
 
Vladimir Nabokov,  
[Rycerskie księgi] 

- prezentuje własne przeżycia wynikające z 
kontaktu z lekturą 
-określa tematykę i problematykę utworu 
- streszcza utwór 
- opowiada wybrane wydarzenia 
- wskazuje i określa elementy świata 
przedstawionego 
- przedstawia tytułowego bohatera i jego 
giermka 
- ocenia efekty szlachetnych czynów Don 
Kichota 
- przedstawia wybranych bohaterów 
- określa sposób prowadzenia narracji 
(wskazuje właściwe formy) 
- określa stosunek narratora do bohatera i 
świata przedstawionego (przytacza 
właściwe cytaty) 
- przytacza oceny narratora dotyczące 
bohatera powieści i jego ulubionych lektur 
- rozpoznaje różne konwencje estetyczne 
obecne w powieści – patos, tragizm, 
komizm 

- dostrzega zasadę zestawienia Don Kichota i 
Sancho Pansy (np. idealista – pragmatyk) 
- charakteryzuje Don Kichota i innych 
bohaterów utworu 
- interpretuje utwór, wykorzystując kontekst 
biografii autora oraz kultury epoki 
- wysnuwa wnioski na temat charakteru świata 
przedstawionego – realizm czy fantastyka? 
(przedstawia różne hipotezy jego odczytania)  
- określa sposób kreowania świata 
przedstawionego 
- określa strategię narracyjną: wskazuje stosunek 
narratora do świata przedstawionego 
- wyjaśnia, jakie cechy Don Kichota pozwalają 
w nim upatrywać początków powieści 
nowożytnej 
- ocenia efekty współwystępowania w powieści 
różnych konwencji estetycznych  
-uczestniczy w klasowej dyskusji na temat roli 
literatury w życiu człowieka (powinna 
wyznaczać ideały czy przedstawiać 
rzeczywistość?) 
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- rozpoznaje motywy znane z romansów 
rycerskich 
- odczytuje utwór jako parodię romansów 
rycerskich i przebrzmiałych ideałów 
średniowiecza 
- odczytuje Don Kichota jako powieść o 
roli literatury (i jej sile w życiu człowieka) 
- wskazuje, na czym polega 
wielowarstwowość i złożoność powieści 
Cervantesa 
- uczestniczy w klasowej dyskusji na temat 
interpretacji postaci Don Kichota i jego 
marzeń; buduje wypowiedzi 
argumentacyjne z odwołaniem do lektury 
- pisze rozprawkę na tematy dotyczące 
lektury i jej złożoności  
- czyta ze zrozumieniem tekst eseistyczny; 
wykorzystuje zawarte w nim informacje do 
pogłębionego odczytania lektury 
 

- wyjaśnia termin: donkiszoteria 
- na podstawie tekstu Nabokova przedstawia i 
ocenia obiegowe opinie o autorze Don Kichota 

 2. W barokowym teatrze 
świata 

  

Dramat ludzkich 
namiętności; 
człowiek w teatrze 
świata 

 
 
W. Szekspir, Makbet  
(dramat czytany w całości) 
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
 
A. Harbage, Posłowie 
do„Makbeta” (fragm.) 
 
 
 

- streszcza (opowiada) przebieg wydarzeń 
ukazanych w czytanym dramacie 
- określa przestrzeń sceniczną, w której 
rozgrywa się akcja dramatu 
- charakteryzuje bohaterów dramatu, ocenia 
ich decyzje, wskazuje motywy 
postępowania; stosuje słownictwo 
oceniające i wartościujące, uzasadnia swoje 
sądy 
- przedstawia i ocenia kreacje bohaterek 
Szekspira 
- dokonuje analizy i interpretacji 
wybranych fragmentów czytanego dramatu, 

- na podstawie poznanych utworów określa, jaka 
wizja człowieka i świata wyłania się z dramatów 
Szekspira; odnosi ją do filozofii baroku 
- interpretuje znany utwór jako dramat władzy i 
namiętności ludzkich 
- opisuje przemiany zachodzące w psychice 
bohaterów (odwołując się do tekstu i określając 
środki literackie, jakimi są ukazane) 
- charakteryzuje porównawczo bohaterów (np. 
Makbeta i Lady Makbet; Hamleta i Horacego) 
- wyjaśnia, dlaczego postacie Hamleta, Makbeta, 
Lady Makbet, Romea i Julii stały się 
ponadczasowymi „znakami” kultury 
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W. Szekspir, Romeo i Julia 
(przypomnienie lektury z 
gimnazjum) 
 

odczytując uczucia, cele i postawy 
bohaterów, a także funkcję danego 
fragmentu w dziele  
- we fragmentach dramatów Szekspira 
odnajduje topos świata-teatru; określa 
wyłaniającą się z nich wizję człowieka; 
odnosi go do ogólnego obrazu człowieka i 
świata w twórczości Szekspira  
- nazywa wartości i antywartości, które 
reprezentują bohaterowie Szekspira 
- wyjaśnia, na czym polega istota 
Szekspirowskiej koncepcji tragizmu  
- przedstawia najważniejsze cechy dramatu 
szekspirowskiego (złamanie zasad trzech 
jedności i decorum, budowa, bohaterowie, 
nowa koncepcja tragizmu itd.), odnosząc je 
do znanego utworu 
- przedstawia postać Szekspira, 
wykorzystując wiadomości z podręcznika, a 
także samodzielnie znalezione dane z 
innych źródeł (sporządza opisy 
bibliograficzne tych źródeł) 
- wygłasza krótki, samodzielnie 
przygotowany referat na temat życia i 
twórczości Szekspira 
- podaje podstawowe wiadomości o teatrze 
elżbietańskim (na podstawie podręcznika  i 
samodzielnie znalezionych źródeł) 
- pracując w zespole, przygotowuje 
inscenizację fragmentu wybranego dramatu 
Szekspira 
- wykorzystuje wiedzę o specyfice 
spektaklu teatralnego jako dzieła sztuki 

europejskiej  
- charakteryzuje język i styl dramatu 
Szekspirowskiego (m.in. wskazuje słownictwo z 
różnych zakresów stylistycznych) 
- w poznanym dramacie wskazuje obecność 
różnych konwencji stylistycznych 
(prowadzących do złamania zasady decorum) 
- porównuje dramat szekspirowski z dramatem 
antycznym 
- na przykładzie znanego dramatu i znalezionych 
informacji na jego temat, określa w jaki sposób 
autor wykorzystał podłoże historyczne  
- wyjaśnia, na czym polega wieloznaczność 
Hamleta lub Makbeta 
- przedstawia dylematy bohaterów 
Szekspirowskich (Hamleta, Makbeta) i określa 
ich motywację 
- wnioskuje, jaka jest rola sił nadprzyrodzonych 
w dramatach Szekspira; zabiera głos w dyskusji 
na ten temat 
- wykorzystuje informacje znalezione w tekstach 
naukowych (interpretacyjnych) do pogłębienia 
odbioru lektury 
- przedstawia prezentację poświęconą teatrowi 
elżbietańskiemu; wykorzystuje pliki 
multimedialne, fotografie, ryciny, filmy, 
nagrania  
 

Komedia ludzkich 
charakterów 

Molier, Świętoszek  i 
Skąpiec 

- przedstawia przebieg wydarzeń 
ukazanych w utworze 

- interpretuje dramat Moliera jako 
demaskowanie iluzji ludzkich postaw 
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(przypomnienie lektury z 
gimnazjum) 
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
Wersal (pałac i ogrody – 
ilustracja) 
 

- charakteryzuje bohaterów znanego 
dramatu Moliera, zwracając uwagę na 
elementy satyry społecznej  
- wskazuje cechy komedii, definiuje 
komizm 
- interpretuje znany utwór Moliera jako 
komedię charakterów, odkrywając 
jednocześnie gorzką wymowę utworu 
- wskazuje środki artystyczne tworzące 
portrety bohaterów (np. karykaturę, 
wyolbrzymienie, środki tworzące komizm) 
- rozróżnia rodzaje komizmu (odnajdując je 
w dramacie): komizm sytuacyjny, 
językowy, postaci 
- wyjaśnia, na czym polega uniwersalna 
wymowa utworu Moliera 
- wyjaśnia znaczenia wyrazów: świętoszek, 
bigot, dewot 
- podaje podstawowe informacje o Molierze 
i klasycyzmie francuskim XVII w. (na 
podstawie podręcznika i samodzielnie 
znalezionych wiadomości z różnych 
źródeł), odnosząc je do konkretnych 
przykładów (np. układ ogrodów w 
Wersalu) 

- w postaciach dramatu odnajduje charaktery 
epoki i jej realia społeczne: obłudny dewot, 
skąpiec, relacje rodzinne, sposób zawierania 
małżeństw itp.  
- dostrzega sztuczność zakończenia i odkrywa 
zawartą w utworze przestrogę 
- pogłębia charakterystykę bohatera znanego 
dramatu, wskazując historyczne i uniwersalne 
uwarunkowania reprezentowanej przez niego 
postawy 
- podaje szersze informacje o Molierze i jego 
czasach na podstawie podręcznika i 
samodzielnie znalezionych wiadomości z 
różnych źródeł; przedstawia je w postaci 
referatu ilustrowanego różnymi materiałami  
- wskazuje w Świętoszku lub Skąpcu cechy 
dramatu klasycystycznego 

 3. Dwie miłości – świat i 
Bóg 

  

Wszystko jest 
iluzją. Jak poezja i 
sztuka ukazują 
zwodnicze piękno 
tego świata 

M. Sęp-Szarzyński, Sonet V 
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
malarstwo: 
G. de La Tour, Maria 
Magdalena,  
A. Pozzo, Kopuła 

- interpretuje sonet, rozpoznając w nim 
charakterystyczne cechy stylu barokowego 
- na podstawie sonetu Sępa-Szarzyńskiego 
przedstawia rozdarcie między pragnieniem 
ziemskich rozkoszy a poczuciem ich 
nietrwałości  
- wskazuje przykłady posługiwania się 
iluzją w przykładowych dziełach sztuki; 

- interpretuje sonet, rozpoznając w nim 
charakterystyczne cechy stylu barokowego 
- na podstawie sonetu Sępa-Szarzyńskiego 
przedstawia rozdarcie między pragnieniem 
ziemskich rozkoszy a poczuciem ich 
nietrwałości  
- wskazuje przykłady posługiwania się iluzją w 
przykładowych dziełach sztuki; określa jej 
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architektura: 
kościół San Carlo 
alleQuattroFontane w 
Rzymie 

określa jej funkcje 
- wnioskuje, jaki obraz świata sugerują 
iluzje barokowe 
- na podstawie sonetu , malarstwa i obrazu 
de La Toura przedstawia napięcia i 
dysonanse sztuki baroku 

funkcje 
- wnioskuje, jaki obraz świata sugerują iluzje 
barokowe 
- na podstawie sonetu , malarstwa i obrazu de La 
Toura przedstawia napięcia i dysonanse sztuki 
baroku 

Szkatuła 
barokowych 
konceptów 

D. Naborowski,  
Na oczy królewny 
angielskiej 
 
J.A. Morsztyn,  
O swej pannie,  
Do trupa 
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
malarstwo: 
P. Rubens, Ogród miłości, 
Porwanie córek Leukipposa; 
G. Arcimboldo, Jesień (i inne 
dostępne obrazy) 
 
D. Gostyńska 
Czym był koncept? 

-  interpretuje czytane utwory, rozpoznając 
w nich charakterystyczne cechy stylu 
barokowego 
- określa tematykę i problematykę 
czytanych utworów 
- przedstawia swoje odczucia i przeżycia 
wewnętrzne związane z lekturą wierszy 
- odwołując się do tekstów, wyjaśnia 
terminy: koncept barokowy, konceptyzm, 
marinizm 
- określa, na czym polegają koncepty 
stanowiące podstawę omawianych 
utworów; odnajduje i interpretuje ich 
puenty 
- wskazuje środki stylistyczne typowe dla 
poezji konceptualnej (np. porównanie, 
przeciwstawienie, paradoks, oksymoron, 
antyteza, gradacja, wyliczenie, 
nagromadzenie, kompozycja łańcuchowa, 
ekwiwokacja, kalambur, figura sumacji) i 
określa ich funkcje 
- komentuje charakterystyczne cechy 
składni, leksyki i frazeologii czytanych 
utworów 
- wskazuje powtarzające się w poezji 
barokowej motywy związane z miłością 
(ogień i lód, czary, służba, wojna, ogród 
itp.), określa związane z nimi znaczenia 
- odnajduje w czytanych tekstach (np. Do 

-czyta głośno utwory, eksponując głosem ich 
budowę i organizację brzmieniową 
- rozważa, w jaki sposób w czytanych tekstach 
zostały ukazane podstawowe problemy 
egzystencjalne: miłość, cierpienie, śmierć 
- określa role, w jakich występuje podmiot 
liryczny wierszy (zakochany) i adresatka 
(kobieta) 
- odczytuje wiersz Naborowskiego jako 
elegancki komplement dworzanina 
- podaje podstawowe wiadomości o 
najwybitniejszych twórcach barokowej poezji 
konceptualnej (J.A. Morsztynie, D. 
Naborowskim)  
- prezentuje postać J.A. Morsztyna jako 
polskiego marinisty (na podstawie wiadomości i 
tekstów z podręcznika ) 
- wskazuje i komentuje koncept w sztukach 
plastycznych (Arcimboldo) 
- wskazuje przykłady wykorzystania konceptu w 
tekstach współczesnych reklam 
 



str. 37 
 

trupa) topos miłości i śmierci, interpretuje 
sposób jego ujęcia 
- na podstawie poznanych utworów opisuje 
konwencję barokowej miłości dworskiej 
- w poezji i malarstwie wskazuje przykłady 
fascynacji miłością zmysłową 
- odwołując się do przykładów poezji i 
malarstwa, przedstawia sposób ukazywania 
kobiety w sztuce baroku 
 

 4. W kręgu sarmatyzmu   
W cieniu naszych 
sarmackich 
przodków 

J.Ch. Pasek, Pamiętniki 
(fragm.) 
 
J. Tazbir, [Na styku kultur i 
systemów politycznych] 
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
malarstwo: 
sarmacki portret trumienny 
 
film – fakultatywnie:  
Potop, reż. J. Hoffmann 
(fragmenty) 
 
*E. Bryll, Portret sarmacki 
 

- czyta fragmenty Pamiętników, odnajdując 
w nich świadectwo rodzimej kultury 
szlacheckiej (jako zapis obyczajów, stylu 
życia, mentalności, wyznawanych wartości 
itp.)  
- określa różne oblicza sarmatyzmu 
wyłaniające się z czytanych fragmentów:  
 od umiłowania wolności – do samowoli 
 od waleczności i tradycji rycerskiej – 

do awanturnictwa i warcholstwa 
 od przywiązania do tradycji – do 

ksenofobii 
 od religijności i katolicyzmu – do 

zabobonności 
- określa, jaką rolę w systemie wartości 
sarmackiej szlachty odgrywała idea 
„przedmurza chrześcijaństwa” 
- wyjaśnia pojęcia: Sarmata, sarmatyzm 
-charakteryzuje sarmacki styl życia, 
wskazując specyficzne dlań formy 
kulturowe (np. strój, ceremonie, wystawne 
uczty) 
- wyjaśnia, na czym polegała teatralizacja 
sarmackiego życia; odnajduje jej ślady w 

- omawia sarmatyzm jako rodzimą formację 
kulturową, przejawiającą się w różnych 
obszarach życia i kultury 
- określa zespół wartości i postaw związanych z 
sarmatyzmem: np. kult rycerskości, demokracja 
szlachecka, wolność, cnoty sarmackie: honor, 
przywiązanie do własnego dziedzictwa  
- wskazuje inne – poza literaturą – zjawiska 
związane z kulturą sarmacką, np. dwór 
szlachecki, strój, ceremoniał (uczty, zaślubiny, 
pogrzeby itp.), portret trumienny itp.; krótko je 
charakteryzuje, odnajdując w nich 
odzwierciedlenie ważnych dla Sarmatów 
wartości  
- czyta ze zrozumieniem fragmenty literatury 
przedmiotu, wykorzystuje znalezione w nich 
informacje we własnych wypowiedziach na 
temat poznanych utworów 
- zbiera wiadomości dotyczące kultury 
sarmackiej z różnych źródeł; selekcjonuje, 
porządkuje i przetwarza znalezione informacje; 
buduje dłuższą wypowiedź (referat)  
- tworzy przedmiotową bazę potrzebnych 
informacji na ten temat 
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czytanych fragmentach Pamiętników 
- wymienia gatunki literackie związane z 
nurtem sarmackim: pamiętniki, diariusze, 
listy, epos barokowy, charakteryzuje je na 
podstawie czytanych utworów 
- wnioskuje, dla kogo były przeznaczone 
pamiętniki Paska i jaki obraz siebie autor 
chciał ukazać potomnym 
- na podstawie stylu Paska wymienia 
najważniejsze cechy polszczyzny 
szlacheckiej 
- w języku czytanych utworów wskazuje 
przykłady makaronizowania; wyjaśnia 
termin i pochodzenie zjawiska (rola łaciny 
w modelu kształcenia w kolegiach 
jezuickich) 
- interpretuje wiersz Brylla; określa 
ukazany w nim stosunek do tradycji 
sarmackiej  
 

- objaśnia etymologię słów: Sarmata, sarmatyzm 
-analizuje sceny batalistyczne w Pamiętnikach 
Paska pod względem słownictwa, frazeologii i 
składni  
- omawia cechy języka i stylu Paska; wskazuje 
barokową składnię zdań, makaronizmy i inne 
językowe wykładniki ozdobności i kwiecistości 
stylu 
- w czytanych utworach zauważa obecność 
retoryki barokowej  
- interpretuje wiersze Brylla jako rozrachunek z 
dziedzictwem sarmatyzmu 

Język naszych 
sarmackich 
przodków. 
Makaronizmy i 
stylizacja 

 - wskazuje wpływy łaciny na język epoki i 
wiąże je z modą językową panującą wśród 
ówczesnej szlachty 
- rozpoznaje makaronizmy i inne cechy 
stylu sarmackiego (np. w tekście 
Pamiętników Paska) 
- wymienia najważniejsze cechy stylu 
barokowego 
- wyjaśnia, czym jest stylizacja językowa; 
podaje jej przykłady  

- wskazuje cechy typowe dla języka XVII-
wiecznej szlachty 
- wyjaśnia pochodzenie terminu: makaronizacja  
- w tekstach z różnych epok wskazuje przykłady 
makaronizmów z różnych języków 

 

 
OŚWIECENIE 

 

  



str. 39 
 

Wprowadzenie do 
epoki oświecenia 

J.L. David, Portret 
małżonków Lavoisier 
 
(przypomnienie i zebranie 
wiadomości zdobytych na 
lekcjach polskiego i historii 
w gimnazjum) 
 
P. Hazard, Kryzys 
świadomości europejskiej 
(fragm.) 

- podaje najważniejsze (wstępne) 
informacje o epoce oświecenia 
- wyjaśnia nazwę epoki 
- wyjaśnia terminy: racjonalizm, empiryzm, 
deizm, ateizm, libertynizm 
- przedstawia krótko najwybitniejszych 
filozofów epoki (Kartezjusz, Locke, Kant) i 
encyklopedystów 
- wskazuje kontekst historyczny epoki  
- wyjaśnia termin oświecenie oraz podaje 
najważniejsze założenia myśli filozoficznej 
epoki: racjonalizmu i empiryzmu 
- określa ramy czasowe i tło historyczne 
epoki – w Europie i w Polsce 
- przedstawia najważniejsze kierunki 
polskich reform i główne osiągnięcia 
kultury polskiego oświecenia 
- wymienia najważniejszych twórców 
czasów stanisławowskich 
- opisuje obraz Davida, odnajdując w nim 
elementy typowe dla epoki oświecenia 
- czyta ze zrozumieniem tekst naukowy 
- wyjaśnia znaczenie wyrazów: 
encyklopedia, encyklopedyści, krytycyzm 
- tworzy hasła encyklopedyczne 
wskazanych pojęć 
- zdobywa i porządkuje informacje z 
różnych źródeł; sporządza przejrzyste, 
czytelne notatki 
- tworzy przedmiotową bazę danych 
zawierającą informacje o kulturze 
oświecenia w Europie i w Polsce 

- określa, jakie zmiany społeczne wpłynęły na 
kształt epoki oświecenia 
- definiuje terminy: racjonalizm, empiryzm, 
deizm, ateizm, libertynizm 
- na podstawie podręcznika określa stosunek 
ludzi oświecenia (encyklopedystów) do władzy, 
religii i Kościoła, ich poglądy na społeczeństwo 
i naturę 
- na podstawie podręcznika krótko prezentuje 
postać Diderota i Woltera oraz ich powiastki 
filozoficzne (podstawowe informacje) 
- interpretuje obraz Davida jako tekst kultury 
sygnujący epokę oświecenia 
- redaguje i wygłasza referat (przygotowuje i 
przedstawia prezentację) na temat wskazanych 
przez nauczyciela zagadnień kultury oświecenia; 
wykorzystuje źródła informacji podane przez 
nauczyciela (w tym podręcznik) oraz znalezione 
samodzielnie 

 1. Czas rozumu   
Patriotyzm czasów I. Krasicki, Hymn do miłości 

ojczyzny 
- interpretuje hymn Krasickiego, 
dostrzegając w nim obraz patriotyzmu 

- przeprowadza pełną analizę i interpretację 
hymnu Krasickiego 
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klęski  
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
grafika: 
J.P. Norblin, Uchwalenie 
Konstytucji 3 maja 
 
malarstwo: 
obrazy Canaletta,  
portrety ludzi epoki (np. 
króla Stanisława Augusta, I. 
Krasickiego),  
obrazy Davida jako 
przykłady klasycyzmu w 
malarstwie 

czasów klęski 
- analizuje budowę utworu, wskazując jego 
klasycystyczny charakter (jasność, 
przejrzystość, ład, proporcja, symetria, 
równowaga) 
- analizuje słownictwo użyte w wierszu, 
wskazując czystość języka jako jedną z 
zasad utworu klasycystycznego 
- charakteryzuje hymn jako gatunek 
klasycystyczny 
- w dziełach oświeceniowego klasycyzmu 
wskazuje nawiązania do antyku (temat, 
motywy, gatunek, zasady estetyczne) 
- odnajduje zasady stylu klasycystycznego 
w malarstwie i architekturze epoki  
- wyjaśnia określenie „klasycyzm 
stanisławowski” 
- na podstawie podręcznika omawia 
działalność państwa w sferze kultury w 
czasach stanisławowskich: reformy 
(zwłaszcza reformę szkolnictwa), instytucje 
kulturalno-oświatowe 
- przedstawia początki polskiej 
publicystyki, wymienia najczęściej 
pojawiające się gatunki piśmiennictwa, 
określa funkcje publicystyki oświeceniowej 
- na podstawie podręcznika omawia rolę 
teatru w oświeceniu, wymienia jego 
najważniejszych twórców i najbardziej 
znaczące utwory 
- na podstawie podręcznika podaje 
najważniejsze informacje o życiu i 
twórczości Krasickiego jako 
najwybitniejszego poety czasów 
stanisławowskich i przedstawiciela 

- dostrzega w omawianym utworze językowe 
wykładniki elegancji stylu 
- przeprowadza interpretację porównawczą 
hymnu Krasickiego oraz wybranego obrazu 
Davida uwzględnia temat, wymowę, 
klasycystyczny charakter obu dzieł  
- odczytuje dzieła Canaletta jako obraz życia 
Warszawy czasów stanisławowskich i jako 
przykłady malarstwa klasycystycznego 
- prezentuje samodzielnie znalezione informacje 
o ważnych instytucjach społeczno-kulturalnych 
powstałych w dobie oświecenia 
- przedstawia (np. w postaci referatu) Stanisława 
Augusta Poniatowskiego i kulturę jego czasów, 
uwzględniając kontekst historyczny  
- wykorzystując wiadomości z historii, określa, 
jakie próby reform podejmowano w Polsce 2. 
połowy XVIII w. w celu ratowania państwa 
- wygłasza referat na temat reform szkolnictwa 
w Polsce w XVIII w.  
- na podstawie podręcznika oraz innych 
samodzielnie znalezionych źródeł prezentuje 
sylwetki najwybitniejszych postaci polskiego 
oświecenia (np. w formie: komentarza, gazetki 
klasowej, prezentacji multimedialnej)  
- przedstawia klasycystyczny ideał języka: 
jasność, czystość, precyzja, doskonałość i 
odnajduje go w znanych utworach Krasickiego 
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polskiego klasycyzmu 
- redaguje noty biograficzne 
najważniejszych postaci polskiego 
oświecenia oraz hasła encyklopedyczne 
pojęć związanych z tą epoką w Polsce, 
instytucji kulturalnych i społecznych 
- przedstawia walkę o czystość języka 
polskiego jako jedno z zadań KEN i 
Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych 

Satyra prawdę 
mówi..., czyli 
realizacja 
oświeceniowej 
zasady „bawiąc – 
uczyć” 

I. Krasicki, Pijaństwo i Do 
króla 
 
PROPONOWANE 
KONTEKSTY 
malarstwo: 
W. Hogarth, Modne 
małżeństwo. Śniadanie 
 
*M. Jastrun, Pijaństwo 
(fragm.) 
 

- relacjonuje treść satyry 
- określa jej tematykę i problematykę 
- wskazuje sposoby portretowania postaci 
- określa, co jest ośmieszone i 
skrytykowane w czytanym utworze 
(przedstawia zawarty w niej obraz życia 
szlachty) 
- omawia sposoby kształtowania formy 
utworu: dialogowość, obrazki obyczajowe, 
retoryczność stylu (przytacza właściwe 
fragmenty) 
- rozpoznaje komizm, sarkazm i ironię 
(cytuje właściwe fragmenty) 
- przedstawia satyrę jako gatunek literacki 
(na konkretnych przykładach) i jako 
konwencję estetyczną  
- wyjaśnia, na czym polega dydaktyczno-
moralizatorski charakter utworu 
- opisuje obraz Hogartha, rozpoznając jego 
satyryczny charakter  
- dostrzega wspólne motywy i idee, które 
przekazują satyra i obraz 
- pisze pracę na temat stosunku ludzi 
oświecenia do dziedzictwa sarmatyzmu 
- w związku z wierszem Jastruna komentuje 
pijaństwo jako dziedzictwo kultury 

- interpretuje satyry Krasickiego, sytuując je w 
kontekście filozoficznym i kulturowym 
(racjonalizm, klasycyzm; niemożność 
racjonalnego uporządkowania świata trawionego 
chorobami ludzkiej głupoty i podłości) 
- na podstawie znanych satyr określa, jaki był 
stosunek poetów oświecenia do dziedzictwa 
sarmatyzmu; wnioskuje, dlaczego taki był 
- charakteryzuje język i styl czytanych satyr 
- wskazuje aforyzmy i sentencje typowe dla 
stylu Krasickiego 
- na obrazie Hogartha wskazuje typowe dla 
malarstwa środki artystyczne służące satyrze 
(deformacja, karykatura) 
- wnioskuje, dlaczego satyra była popularnym 
gatunkiem oświecenia (uwzględnia postulat 
epoki: „bawiąc – uczyć”) 
- w różnych źródłach znajduje wiadomości 
pogłębiające własne interpretacje 
oświeceniowych utworów 
-  w pracy pisemnej cytuje literaturę przedmiotu, 
prawidłowo sporządza przypisy  
- analizuje i interpretuje wiersz współczesny; 
formułuje hipotezę interpretacyjną i weryfikuje 
ją na podstawie analizy 
- przedstawia sylwetkę Krasickiego jako 
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sarmackiej 
- interpretuje wiersz współczesny, 
uwzględniając jego kontekst literacki i 
kulturowy (satyry Krasickiego)  
- w wierszu Jastruna rozpoznaje aluzję 
literacką, wyjaśnia, na czym ona polega 
- syntetycznie przedstawia sylwetkę 
twórczą Krasickiego; wykorzystuje 
informacje uzyskane z różnych źródeł 

najwybitniejszego polskiego poety oświecenia 
 

Jaka wizja świata 
wyłania się z bajek 
Ignacego 
Krasickiego? 

I. Krasicki, Bajki 
(przypomnienie z 
gimnazjum, np.: 
Wstęp do bajek, Jagnię i 
wilcy, Ptaszki w klatce, 
Przyjaciel, Dewotka) 
 

- przedstawia znane bajki Krasickiego, 
określając ich tematykę i problematykę 
- swoimi słowami formułuje przesłania 
dydaktyczno-moralizatorskie bajek (morały 
– wypowiedziane wprost lub „domyślne”) 
- przedstawia bajkę jako gatunek 
oświeceniowy, wskazując m.in. charakter 
dydaktyczny, morał, puentę, alegoryzm, 
lapidarność itp. 
- rozróżnia bajki narracyjne i 
epigramatyczne 
- cytuje aforyzmy i sentencje typowe dla 
stylu Krasickiego zawarte w znanych 
bajkach 
- w dłuższej wypowiedzi (np. w formie 
rozprawki) opisuje pesymistyczną wizję 
świata wyłaniającą się z bajek Krasickiego 

- analizuje i interpretuje bajki Krasickiego, 
uwzględniając ich styl i moralizatorskie 
przesłanie 
- definiuje bajkę jako gatunek klasycystyczny 
- wyjaśnia pojęcia: alegoryzm (alegoryczny), 
aforyzm, sentencja (sentencjonalność stylu) 
- przedstawia sylwetkę Krasickiego jako 
najwybitniejszego polskiego poety oświecenia 
- pisze rozprawkę pt. „Jaka wizja świata wyłania 
się z bajek i satyr I. Krasickiego?”; 
wykorzystuje literaturę przedmiotu, prawidłowo 
sporządza przypisy i zestawienie 
bibliograficzne, przytacza cytaty 
 

Język i styl w 
różnych epokach 

 - wskazuje charakterystyczne cechy języka 
polskiego oraz najważniejsze procesy 
językowe w:  

- średniowieczu 
- renesansie 
- baroku 
-oświeceniu. 

- wskazuje wpływy języków obcych 
(zapożyczenia) w kolejnych okresach 

- wyjaśnia, kiedy i dlaczego polszczyzna zyskała 
status języka narodowego 
- podaje przykłady XVIII-wiecznych 
zapożyczeń francuskich i wyjaśnia ich źródła 
- wskazuje liczne zanieczyszczenia języka i 
zapożyczenia – barokowe makaronizmy oraz 
modę na francuszczyznę jako cechy XVII- i 
XVIII-wiecznej polszczyzny oraz pole pracy 
pisarzy oświecenia 
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historycznych, a zwłaszcza: łaciny, języka 
czeskiego, włoskiego i francuskiego. 
- wskazuje polszczyznę XVI-wieczną jako 
koniec kształtowania się polskiego języka 
literackiego oraz początki stylu 
artystycznego 
- przedstawia najważniejsze cechy stylu 
barokowego i klasycystycznego 
– rozpoznaje styl sentymentalny, 
odróżniając go od klasycystycznego 
 -rozpoznaje cechy języka i stylu różnych 
epok w podanych tekstach 
– odwołując się do utworów 
oświeceniowych, wyjaśnia terminy: styl 
wysoki, styl niski. 
 

- wyjaśnia, jakie wartości przeciwstawiali 
pisarze oświecenia stylowi barokowemu (i 
dlaczego) 
– wyjaśnia terminy: styl barokowy, 
klasycystyczny, sentymentalny, rokokowy 
– przedstawia różnice między stylem 
klasycystycznym a sentymentalnym. 

 

 Romantyzm   
 1. Czas przełomu   
Przełom 
romantyczny 
 

malarstwo romantyczne 
(obrazy 
C.D. Friedricha, 
K.F. Schinkla) 
 
 
R. Wagner, Cwał walkiriiz 
dramatu muzycznego 
Walkiria 
 
 
 
 
 
 

– wyjaśnia dwa znaczenia terminu 
„romantyzm” 
– komentuje wieloznaczność wyrazu 
„romantyczny”, odwołując się do jego 
etymologii 
– na podstawie malarstwa charakteryzuje 
krajobraz romantyczny; wyjaśnia, na czym 
polegało romantyczne piękno Północy 
– wymienia najważniejszych twórców, 
którzy zapoczątkowali modę na 
średniowiecze, i ich dzieła 
– podaje podstawowe informacje o 
literaturze „burzy i naporu”, używa terminu 
„preromantyzm” 
– w malarstwie i utworze muzycznym 

– omawia filozoficzne podłoże romantyzmu 
(J.G. Herder, G. Hegel), przedstawia przyczyny 
kryzysu światopoglądu oświeceniowego 
(„cywilizacji rozumu”) 
– wskazuje źródła romantycznego 
zainteresowania średniowieczem i mitami 
Północy 
– wyjaśnia romantyczne znaczenie mitu 
prometejskiego 
– odnosi nazwy: gotycyzm, osjanizm,  
walterskotyzm do zjawisk kulturowych 
i literackich 
– wyjaśnia, czym był romantyczny mistycyzm  
i określa, do jakich źródeł sięgał 
– szerzej omawia różne kierunki muzyki 
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A.O. Lovejoy, [Ekspresja 
rozmaitości] 

wskazuje cechy sztuki romantycznej 
– wyjaśnia, dlaczego romantycy uważali 
muzykę za najdoskonalszą ze sztuk; 
wymienia wybitnych kompozytorów 
romantycznych 
– wyjaśnia, czym był romantyczny 
historyzm,  
i podaje przykłady „mody na 
średniowiecze” 
 
– znajduje potrzebne informacje w 
podręczniku, słownikach, encyklopediach i 
innych kompendiach drukowanych, a także 
w internecie 
– czyta literaturę naukową, aby zdobyć 
informacje 

romantycznej i jej twórców 
 

 2. Bunt młodych  
Młodość jako 
wartość 

A. Mickiewicz, Oda do 
młodości 
 

– interpretuje Odę... jako manifest młodych 
– odnajduje w utworze hasła i idee 
filomackie 
– odczytuje (recytuje) utwór z właściwą 
dykcją  
i intonacją 
– wskazuje w utworze środki artystyczne  
i określa ich funkcje  
– dostrzega, że budowa wiersza oparta jest 
na antynomii młodości i starości 
– wskazuje cechy romantyczne i klasyczne 
– wyjaśnia, na czym polegała 
rewolucyjność Ody… 
– interpretuje utwór w kontekście 
biograficznym i kulturowym (udział 
Mickiewicza  
w towarzystwach filomatów i filaretów) 

– wskazuje filozoficzne konteksty Ody... 
– interpretuje motywy lotu i skrzydeł, wskazując 
ich tradycje kulturowe 
– szerzej przedstawia atmosferę spotkań  
i idee filomatów wileńskich 
– porównuje odę Mickiewicza z odą Schillera 
pod względem problematyki  
i poetyki 
– w interpretacji wykorzystuje wiadomości  
o konwencji gatunku 
– pisze rozprawkę lub esej na temat różnych 
przedstawień młodości w kulturze (także 
współczesnej) 

Poetycki manifest A. Mickiewicz, – wyjaśnia, dlaczego wiersz ma charakter – wskazuje filozoficzne konteksty Ody... 
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romantyzmu Romantyczność 
 
 
 
F. Chopin, Nokturn Fis-dur 
op. 15 nr 2 
 
 
J.E. Millais, Ofelia 

programowy 
– dostrzega w utworze cechy manifestu 
– wskazuje w balladzie idee i postawy 
romantyczne (np. ludowość, irracjonalizm, 
spirytualizm, indywidualizm, bunt przeciw 
konwencjom) 
– interpretuje polemikę poety ze starcem 
jako starcie się dwóch odmiennych 
światopoglądów 
– określa, na czym polega nowatorstwo 
kreacji bohaterki 
– interpretuje motto, wskazując związki 
romantyków z Szekspirem 
– w dłuższym komentarzu do ballady 
wykorzystuje wiadomości historyczne i 
biograficzne 
– w tekście ballady wskazuje środki 
językowe (leksykalne, słowotwórcze, 
fleksyjne, składniowe) i je klasyfikuje 
– rozróżnia archaizmy i wyrazy przestarzałe 
 

– interpretuje motywy lotu i skrzydeł, wskazując 
ich tradycje kulturowe 
– porównuje odę Mickiewicza z odą Schillera 
pod względem problematyki  
i poetyki 
– w interpretacji wykorzystuje wiadomości o 
konwencji gatunku 
– pisze rozprawkę lub esej na temat różnych 
przedstawień młodości w kulturze (także 
współczesnej) 
– interpretuje utwór w kontekście polemiki 
romantyków z klasykami 
– określa stanowiska innych – poza 
Mickiewiczem – uczestników tej polemiki 
– charakteryzuje i komentuje język i styl ballady 
Romantyczność jako formę romantycznego 
sprzeciwu wobec klasycystycznych konwencji 
– wyjaśnia, w jaki sposób romantycy postrzegali 
szaleństwo 
– wykorzystuje konteksty filozoficzne, 
przedstawiając romantyczne widzenie świata  

Styl naukowy   – wymienia podstawowe odmiany 
stylistyczne polszczyzny 
– wyjaśnia, czym są style funkcjonalne, 
określa ich typy, rozróżniając style 
użytkowe 
– rozpoznaje (w tekście mówionym i 
pisanym) style: potoczny, naukowy, 
urzędowy, artystyczny  
– określa najważniejsze cechy stylu 
naukowego wskazuje je w czytanym tekście 
(np. Lovejoya)  
– wyjaśnia, co jest specyfiką stylu 
naukowego 
– odróżnia styl naukowy i jego 

na przykładzie czytanego tekstu (np. Lovejoya) 
charakteryzuje styl naukowy 
– nazywa środki językowe typowe dla stylu 
naukowego i określa ich funkcje 
 
 
 
– przedstawia zasady opisu bibliograficznego 
książki, artykułu w pracy zbiorowej, artykułu  
w czasopiśmie, źródła internetowego 
– odczytuje najważniejsze skróty  
i sformułowania stosowane w przypisach 
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popularnonaukową odmianę 
– zna zasady zapisu bibliografii sporządza 
krótką bibliografię do wskazanego 
zagadnienia/tematu 
– wie, jak należy sporządzać przypisy 

 3. Tajemnica istnienia i 
miłość 

  

Miłość 
romantyczna. 
Nieszczęśliwi 
kochankowie 

A. Mickiewicz, IV część 
Dziadów 
(powt. II. Cz. Dziadów) 
 
 
 
 
 
 
 
 

– charakteryzuje postać 
Mickiewiczowskiego Gustawa jako 
kochanka 
– określa cechy miłości romantycznej 
– w dyskusji Pustelnika i Księdza wskazuje 
racje wynikające z dwóch różnych 
światopoglądów 
– dostrzega w utworze obecność prądów i 
postaw ważnych dla romantyzmu 
(mistycyzm, spirytualizm, irracjonalizm, 
wiara w obecność świata nadprzyrodzonego 
i przechodzenia ze świata żywych do świata 
umarłych itp.) 
– interpretuje fragment zamieszczony w 
podręczniku 
– wskazuje stylistyczne i językowe 
wykładniki zmieniających się uczuć 
Gustawa 
– wskazuje cechy romantycznego języka 
miłości 
– przedstawia specyfikę gatunkową utworu 
(dramat romantyczny jako odrębny gatunek 
dramatu) 

– interpretuje kreację Gustawa (nieszczęśliwego 
kochanka), wskazując  
w niej cechy romantyczne i sentymentalne 
– w swoich wypowiedziach poprawnie 
posługuje się pojęciami werteryzm, werterowski; 
odnosi je do postaci Gustawa 
– samodzielnie analizuje język i styl monologów 
Gustawa  
– interpretuje IV cz. Dziadów jako utwór o 
dążeniu do poznania natury świata (dostrzega 
płaszczyznę epistemologiczną dzieła) 
– wyjaśnia, jakie miejsce zajmowała miłość  
w romantycznej filozofii życia 
 
 
 

 4. Wędrowcy w świecie 
natury 

  

Romantyczne 
widzenie natury. 
Topos podróży 

A. Mickiewicz, Sonety 
krymskie (wybór, np.:  
Stepy akermańskie, Droga 

– wskazuje przykłady i źródła romantycznej 
fascynacji naturą 
– wymienia najważniejsze krajobrazy 

– omawia filozoficzne podstawy romantycznego 
widzenia natury (np. filozofia Schellinga) 
– w krajobrazach romantycznych dostrzega 
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nad przepaścią 
w Czufut-Kale, Burza) 
 
 
malarstwo:  
L.A. Richter, Małe jezioro 
 
C.D. Friedrich, Kredowe 
skały na Rugii 
 
W. Wańkowicz, Mickiewicz 
na Judahu skale 
 
 
J.N. Głowacki, Widok 
wyjścia 
z Doliny Kościeliskiej 
 
T. Géricault, Tratwa 
„Meduzy” 
 
W. Turner, Statek 
niewolników, Szybkość, para 
i deszcz 
 
I. 
AjwazowskiDwumasztowiec 
„Merkury” itp. 
 
 
 

fascynujące romantyków: Orient (np. 
Krym), góry (np. Alpy wraz z jeziorem 
Leman, góry  
na Krymie), morze ukazane jako żywioł 
– opisuje romantyczne krajobrazy na 
podstawie tekstów, podając ich cechy 
charakterystyczne  
– wskazuje symboliczne sensy i wartości 
związane z ulubionymi krajobrazami 
romantycznymi (egzotyzm, magia, źródło 
wiedzy, wzniosłość, wolność, obecność 
Boga, przeznaczenie, przechodzenie na 
„drugą stronę” itp.), a także z motywami 
takimi, jak: burza, wiatr, zachód słońca, 
gwiazdy itp.  
– analizując wybrane sonety, wskazuje 
sensy symboliczne obrazu stepu, morza, 
góry  
– charakteryzuje podmiot liryczny Sonetów 
krymskich – podróżnika, pielgrzyma, 
tułacza, ale także filozofa i artystę 
– wykorzystuje różne konteksty (w tym 
biograficzny) do interpretacji sonetów 
– w kreacji podmiotu lirycznego Sonetów... 
wskazuje cechy bohatera romantycznego 
– przy pomocy nauczyciela analizuje 
wybrane sonety, uwzględniając ich cechy 
gatunkowe 
– wskazuje charakterystyczne środki 
artystyczne występujące w Sonetach... i 
określa ich funkcje 
– odwołując się do przykładów, wyjaśnia, 
na czym polega istota metafory; odróżnia 
metaforę od synekdochy i metonimii 
– rozpoznaje tropy i figury stylistyczne, w 

filozoficzną jedność ducha i materii, a także 
relacje jednostki i świata 
– na podstawie analizowanych utworów ukazuje 
relacje między artystą a naturą 
 
– *dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji 
wybranego utworu 
– rozpoznaje romantyczny styl czytanych 
utworów; wskazuje jego cechy 
– w sposób pogłębiony odczytuje sensy 
symboliczne i metaforyczne wiersza 
– wykorzystuje różnorodne konteksty 
(biograficzne, filozoficzne, malarskie itp.) do 
odczytania utworu 
– porównuje na konkretnych przykładach, w jaki 
sposób te same idee zostały ukazane w różnych 
tworzywach (np. w literaturze i malarstwie) 
– wyjaśnia, dlaczego podróż jest nieodłącznym 
elementem biografii romantycznej 
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tym: oksymoron, antytezę, hiperbolę, 
elipsę, paralelizm składniowy i określa ich 
funkcje  
w tekście poetyckim 
– komentuje funkcje orientalizmów w 
sonetach 
– wyjaśnia, czym jest orientalizm, podając 
przykłady  
– analizuje zamieszczoną w podręczniku 
przykładową interpretację sonetu Droga 
nad przepaścią w Czufut-Kale; sporządza 
plan odtwórczy, wykorzystuje znalezione 
informacje 
– pisze pracę na temat romantycznego 
motywu podróży zawierającą samodzielne 
wnioski interpretacyjne 
 
– na podstawie utworów literackich i dzieł 
malarskich przytacza różne ujęcia motywu 
podróży i związane z nim obrazy (np. 
pielgrzym, tułacz, żeglarz, kozak pędzący 
na koniu po stepie, podróżnik wspinający 
się na szczyty gór) 
– interpretuje dzieła malarskie, 
uwzględniając specyfikę tworzywa i 
konteksty epoki 

 5. Dramat romantyczny   
Dramat 
romantyczny. 
 
Romantyczna wizja 
historii i roli 
jednostki.  
 
Mistyczny sens 

A. Mickiewicz, 
III część Dziadów 
(utwór czytany  
w całości) 
 
A. Mickiewicz, Literatura 
słowiańska 
 

– charakteryzuje budowę Dziadów 
– określa tematykę poszczególnych części  
i wskazuje ich związek 
– wskazuje w III części Dziadów cechy 
dramatu romantycznego (synkretyzm, 
odrzucenie reguł klasycznych, 
fragmentaryczność, otwarta kompozycja, 
dynamiczny bohater, niejednolitość 

– określa gatunkowe cechy dramatu 
romantycznego, porównując go z dramatem 
antycznym, Szekspirowskim i klasycystycznym 
– interpretuje Dziady w pogłębiony sposób, 
wprowadzając kontekst literacki, filozoficzny, 
kulturowy 
– określa zasady, na których jest oparta budowa 
dramatu romantycznego  
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cierpienia. 
 

A. Mickiewicz, Literatura 
słowiańska (fragment 
Dramat słowiański) 
 
 
 
 
 

konwencji i rozmaitość wersyfikacji; 
odnosi się do nich, interpretując utwór) 
– dokonuje analizy i interpretacji III części 
Dziadów, wykorzystując terminy: 
martyrologia, prometeizm, mistycyzm, 
mesjanizm 
– wskazuje sceny historyczne  
– wykorzystuje kontekst historyczny, 
biograficzny, kulturowy (idee epoki 
romantyzmu) i filozoficzny do interpretacji 
utworu 
– interpretuje Dziady jako dramat o 
przemianie człowieka 
– interpretuje III część Dziadów jako 
dramat historiozoficzny 
– odnajduje w dramacie ocenę narodu 
polskiego 
– interpretuje III część Dziadów jako 
dramat,  
w którym toczy się walka dobra ze złem 
symbolizowanym przez despotyzm carski 
– charakteryzuje Konrada jako bohatera 
romantycznego 
– wyjaśnia, czym była improwizacja w 
życiu romantycznych salonów; wymienia 
postacie słynnych improwizatorów (np. 
Chopin, Paganini, Liszt) 
– charakteryzuje język i styl różnych scen 
dramatu 
– wykazuje zróżnicowanie stylistyczne 
dzieła 
 
– odnajduje aluzje i nawiązania do Dziadów 
w literaturze XX w. 
– wyjaśnia, jakie wartości dostrzegają  

– wskazuje środki rytmizujące tekst i nadające 
poszczególnym scenom wartość meliczną 
– odnajduje w Dziadach elementy romantycznej 
syntezy sztuk i pokrewieństwa z Wagnerowskim 
dramatem muzycznym 
 
– porównuje Konrada z innymi bohaterami 
romantycznymi 
– na przykładach wskazuje, jak się rozwijała 
kreacja bohatera romantycznego 
– charakteryzuje język i styl poszczególnych 
scen utworu 
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w Dziadach współcześni twórcy teatru  
 

Bohater  
w poszukiwaniu 
wartości. 
Etyczny wymiar 
czynu.  
 

J. Słowacki, Kordian 
 

– interpretuje fragment aktu I (początek 
sceny I) ukazujący wewnętrzne rozterki 
Kordiana 
– wyjaśnia, w jaki sposób poeta oddał 
psychologiczną prawdę o młodości  
– w postaci Kordiana wskazuje niektóre 
cechy bohatera romantycznego 
– analizuje polemikę Kordiana z Prezesem, 
wskazując w niej dialog racji 
– wskazuje argumenty przedstawione przez 
każdą z uczestniczących w sporze stron  
– ocenia moralne racje Kordiana i Prezesa 
– określa, jakie oskarżenia padają pod 
adresem Polaków i ustosunkowuje się do 
nich 
– wyjaśnia, dlaczego Kordiana możemy 
uważać za dramat psychologiczny 
– w postaci Kordiana odnajduje cechy 
bohatera romantycznego 
– przedstawia przyczyny klęski Kordiana 
– zabiera głos w dyskusji, czy Kordian jest 
bohaterem przegranym, i uzasadnia swoje 
zdanie 
– określa, jaki obraz narodu polskiego 
rysuje się w Kordianie 
– wyjaśnia, jak Słowacki interpretuje klęskę 
powstania listopadowego  
– interpretuje sceny (dramat), sytuując je 
(go)  
w kontekście historycznym, kulturowym 
(polemika z Mickiewiczem, idee 
romantyczne), biograficznym 
– wskazuje obecne w dramacie siły, które 

– w sposób pogłębiony wyjaśnia romantyczną 
kategorię „trudnej młodości” 
– wie, czym była romantyczna „choroba wieku”  
i odnosi ją do biografii romantycznych 
– interpretuje postać Kordiana w kontekście 
dylematów Hamleta (hamletyzowanie) 
– wskazuje poetyckie wykładniki artystycznego 
stylu J. Słowackiego  
– interpretuje dramat, wykorzystując kontekst 
historyczny, literacki i filozoficzny 
– porównuje postawy Kordiana i Konrada 
Wallenroda 
– wskazuje aksjologiczną płaszczyznę utworu  
i dialog wartości 
 
– charakteryzuje Kordiana, wykorzystując różne 
konteksty (np. porównując go z postacią 
Hamleta) 
– wyjaśnia, na czym polegał tragizm Kordiana 
– wyjaśnia, na czym polega ukazany  
w Kordianie „dramat czynu” 
– na podstawie dramatu określa, jaka była 
romantyczna koncepcja historii 
– wyjaśnia założenia Heglowskiej filozofii 
dziejów  
 
– syntetyzuje wiedzę na temat dramatu 
romantycznego, wprowadza różnorodne 
konteksty 
– uzupełnia wiedzę informacjami samodzielnie 
znalezionymi w różnych kompendiach  
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mają wpływ na rozwój historii 
– wyjaśnia, jakie było romantyczne 
rozumienie tragizmu 
– przygotowuje referat lub inną formę 
prezentacji na temat utworów 
dramatycznych epoki romantyzmu  
 

W przededniu 
końca świata… 

Z. Krasiński, Nie-Boska 
komedia 
 

– rozpoznaje złożoną problematykę 
(rodzina, poezja i poeta, rewolucja, wybitna 
jednostka)  
i kompozycję utworu 
– określa funkcję budowy oraz 
różnorodności językowo-stylistycznej i 
wersyfikacyjnej dramatu 
– interpretuje całość i fragmenty dzieła  
(np. wędrówka Męża przez obóz rewolucji; 
polemika Męża z Pankracym itp.) 
– przedstawia racje Pankracego i Męża, 
ocenia je; dostrzega spór ideologiczny 
toczący się między postaciami 
– charakteryzuje dwóch głównych 
bohaterów dramatu, odnajduje w nich 
cechy bohatera romantycznego  
– formułuje ocenę rewolucji zawartą  
w dramacie Krasińskiego 
– interpretuje Nie-Boską komedię jako 
dramat historiozoficzny 
– charakteryzuje hrabiego Henryka, jego 
dążenia i cele; ocenia je 
– odnajduje w dramacie koncepcję poety  
i poezji  
– wyjaśnia, dlaczego hrabia Henryk był 
„poetą fałszywym”  
– charakteryzuje obóz rewolucji, znajduje 
odniesienia historyczne 

w analizowanych fragmentach odnajduje 
charakterystyczne środki stylistyczne  
i kompozycyjne; określa ich funkcje  
(np. w scenie polemiki Pankracego z Mężem – 
kontrasty, antynomie)  
– zestawia hrabiego Henryka z innymi 
bohaterami romantycznymi (np. z bohaterem 
bajronicznym, Konradem, Kordianem) 
– na podstawie Nie-Boskiej komedii i innych 
utworów określa romantyczną koncepcję poety  
i poezji (dokonuje syntezy) 
– wyjaśnia, na czym polega katastrofizm 
historiozoficzny Krasińskiego  
– przedstawia romantyczną wizję historii; 
porównuje, zestawia informacje i fakty, 
dokonuje syntezy 
– interpretuje dramat, wykorzystując znajomość 
kontekstu biograficznego, historycznego  
i filozoficznego i religijnego 
– wskazuje przyczyny negatywnego stosunku 
poety do rewolucji 
– dostrzega w utworze aluzje i nawiązania 
religijne oraz kulturowe; określa ich funkcje 
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– charakteryzuje arystokrację ukazaną  
w dramacie 
– podaje różne interpretacje zakończenia 
dzieła 
 

 6. Liryka J. Słowackiego   
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Człowiek wobec 
Boga i natury w 
literaturze i sztuce 
romantycznej 

J. Słowacki, Hymn 
 

– interpretuje utwory poetyckie i dzieła 
malarskie, dostrzegając w nich treści 
religijne  
i mistyczne 
– interpretuje Hymn Słowackiego, 
uwzględniając formę podawczą, kreację 
podmiotu i adresata, odnosi się do 
konwencji gatunkowej utworu  
– w Hymnie wyodrębnia obrazy i określa 
ich metaforyczne znaczenie 
– wskazuje poetyckie sposoby budowania 
nastroju 
– w czytanych dziełach odnajduje obraz 
duchowego życia jednostki 
– w wierszach wskazuje językowe i 
stylistyczne wykładniki lirycznej „rozmowy 
z Bogiem” 
– wskazuje charakterystyczne środki 
artystyczne występujące w czytanych 
utworach i określa ich funkcje 
– interpretuje symbolikę motywu wędrowca  
w wierszach Słowackiego  
– charakteryzuje osobę mówiącą w 
wierszach jako kreację bohatera 
romantycznego  
– w czytanych utworach wskazuje 
indywidualizmy językowe Słowackiego  
– poprawnie używa w swoich 
wypowiedziach wyrazów: mistycyzm, 
mistyczny, mistyk, mistyka 
 

– samodzielnie analizuje i interpretuje czytane 
utwory, wykorzystując konteksty (biograficzny, 
filozoficzny, kulturowy) 
– dostrzega różnice między przedstawieniem 
natury w Sonetach krymskich i lirykach 
lozańskich 
– *określa źródła romantycznego poszukiwania 
sfery sacrum 
– *wyjaśnia, dlaczego w różnych środowiskach 
pojawiają się koncepcje mesjanistyczne  
i mistyczne dotyczące narodu lub całej ludzkości 
– wyjaśnia rolę intonacji w lirykach 
romantycznych 
– wyjaśnia, czym jest indywidualizm językowy 
 

Między 
Termopilami a 
Cheroneą, czyli 
polski poeta na 

J. Słowacki, Grób 
Agamemnona 
 

wyjaśnia, dlaczego polskie życie 
intelektualne  
i kulturalne rozwijało się na emigracji  
– wskazuje, w jaki sposób ten fakt 

wyjaśnia, co to znaczy, że literatura 
romantyczna tworzyła kulturową przestrzeń 
wolności 
– wskazuje środki stylistyczne służące 
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grobie 
Agamemnona 

odzwierciedlił się w literaturze (etos 
emigranta, pielgrzyma zmierzającego do 
duchowej ojczyzny) 
– na konkretnych przykładach ukazuje, jak 
twórcy emigracyjni próbowali kształtować 
duchowe oblicze narodu 
– analizując Grób Agamemnona, 
przedstawia ocenę narodu polskiego (a 
także przyczyny klęski powstania 
listopadowego)  
– wskazuje postulatywną funkcję utworów 
romantycznych (apele o przebudowę 
społeczną  
i moralne odrodzenie narodu) 
– wyjaśnia, w jaki sposób literatura i sztuka 
przyczyniły się do przetrwania narodu bez 
państwa  
– dokonuje analizy i interpretacji wierszy 
Słowackiego: wskazuje ich przesłanie, 
określa funkcje środków artystycznych 
– czyta ze zrozumieniem fragment 
rozprawy naukowej nt. utworów 
romantycznych 
 
 

idealizacji obrazu wymarzonej ojczyzny  
– interpretuje motywy symboliczne w Grobie 
Agamemnona 
– wskazuje przykłady inwersji składniowej  
i określa jej funkcję w wierszu romantycznym 
– dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji 
wybranych utworów romantycznych (kierując 
się wskazówką interpretacyjną) 
– pisze wypracowanie (np. rozprawkę) na temat 
sposobów istnienia narodu bez państwa 
 
 

Poezja wieszczów J. Słowacki, Testament mój 
 

– interpretuje wiersz Słowackiego, 
wychodząc od tytułu i formy podawczej 
– wskazuje obecne w nim toposy (łódź, 
sternik, symboliczny pogrzeb poety) 
– określa funkcje apostrof obecnych w 
wierszu 
– interpretuje przesłanie, jakie poeta 
zostawił narodowi 
 

– dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji 
wiersza, wykorzystując różne konteksty 
(biograficzny, kulturowy, tradycji literackiej 
itp.) 
– rozpoznaje charakter wiersza (badając 
wersyfikację)  
– określa funkcję melodyjności utworu 
 

 7. Liryka C. K. Norwida   
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Rola jednostki 
wybitnej  
w historii według 
Norwida 

C. Norwid, Bema pamięci 
żałobny- 
-rapsod 
 
 

– przy pomocy nauczyciela dokonuje 
analizy  
i interpretacji wiersza Norwida 
– określa funkcje odrealnienia pogrzebu 
bohatera  
– rozpoznaje metaforyczny charakter 
konduktu pogrzebowego 
– opisuje kompozycje wiersza i określa jej 
funkcję 
– wyjaśnia, na czym polega symboliczny 
charakter wizji przedstawionej w wierszu 
– wyjaśnia, jak poeta rozumie rolę wybitnej 
jednostki w historii 
– rozpoznaje polską wersję heksametru i 
określa jego funkcję w utworze  

– dokonuje analizy i interpretacji wiersza 
Norwida 
– próbuje samodzielnie interpretować 
zakończenie utworu, przedstawia różne 
propozycje 
– wskazuje charakterystyczne cechy stylu 
Norwidowskiego 
– określa funkcje środków artystycznych  
– opisuje warstwę brzmieniową wiersza  
– wyjaśnia, jak Norwid rozumie naród i czym 
różni się jego koncepcja od koncepcji innych 
wielkich poetów romantycznych  
– wskazuje źródła osamotnienia ideowego poety 
 

Poezja wieszczów C. Norwid,  
Fortepian Szopena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– przy pomocy nauczyciela analizuje  
i interpretuje wiersz Fortepian Szopena 
– charakteryzuje warstwę brzmieniową 
utworu 
– wyjaśnia symbolikę motywów i postaci 
obecnych w utworze  
– na podstawie wiersza charakteryzuje 
najważniejsze założenia Norwidowskiej 
koncepcji sztuki 
– wyjaśnia, dlaczego Chopina nazywano 
„poetą fortepianu” i jakie znaczenia wiązały 
się z tym określeniem (romantyczna 
synteza sztuk) 
– interpretuje sformułowanie: „ideał sięgnął 
bruku”, podkreślając obecną w nim grę 
słów (paradoks) 
– pisze pracę (w formie eseju lub 
rozprawki) na temat uszlachetniającego 
wpływu muzyki na człowieka 

charakteryzuje Norwidowską koncepcję sztuki i 
artysty (opozycyjną do koncepcji wieszczów) 
– wskazuje odrębność społecznej i artystycznej 
postawy Norwida 
– analizuje melodykę wiersza, rozpoznając 
zróżnicowanie rytmiczne utworu 
– interpretuje obraz Kwiatkowskiego, 
wykorzystując kontekst historyczny i kontekst 
muzyki Chopina 
– komentuje stwierdzenie, że „fortepian był 
najbardziej romantycznym instrumentem” 
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Coś ty Atenom zrobił, 
Sokratesie... 
 

 
– wyjaśnia, kim są postacie przywołane  
w wierszu Norwida i co je łączy 
– interpretuje funkcję Norwidowskiego 
przemilczenia (przypomina też o obecności 
tego środka artystycznego we wcześniej 
poznanych utworach) 
– wygłasza komentarz na temat sensu, jaki 
dostrzegał Norwid w pośmiertnych losach 
wielkich ludzi 
 

 
 
 
– dokonuje syntezy: wskazuje Norwidowską 
tendencję „odczytywania znaków” w różnych 
pozornie zwyczajnych wydarzeniach i 
sytuacjach 
– zbiera wnioski z różnych utworów i formułuje 
tezę o Norwidowskiej koncepcji wybitnej 
jednostki i jej roli w postępie ludzkości 
– wykorzystuje informacje znalezione  
w literaturze przedmiotu do interpretacji 
utworów i syntetyzowania wiedzy 

 9. Świat i ludzie w  Panu 
Tadeuszu Adama 
Mickiewicza 

  

Epopeja 
romantyczna? 
 
„Widzę  
i opisuję”, czyli 
ojczyzna duszy 
 
 
Szlachta polska w 
Panu Tadeuszu 

 
Pan Tadeusz Adama 
Mickiewicza 

– streszcza akcję i fabułę utworu, 
uwzględniając kompozycję 
– wymienia i charakteryzuje postacie  
– charakteryzuje Pana Tadeusza jako 
epopeję, ale dostrzega też cechy innych 
gatunków literackich (np. sielanki, poematu 
opisowego, komedii, satyry, poematu 
heroikomicznego, gawędy szlacheckiej, 
baśni) 
– w różnych obszarach dzieła wskazuje 
idealizację utraconej ojczyzny 
– wyjaśnia kluczową rolę powtarzającego 
się przymiotnika „ostatni” 
– odwołując się do konkretnych 
fragmentów, wyjaśnia, na czym polegają 
walory plastyczne dzieła 
– wyjaśnia funkcje trzynastozgłoskowca i 
jego związek z antycznym heksametrem 
– dostrzega opisowość utworu, wskazuje jej 

– wyjaśnia, dlaczego Pan Tadeusz jest „świętą 
księgą” dla Polaków 
– wskazuje w utworze elementy romantyczne  
i nieromantyczne 
– wskazuje obecne w utworze elementy tradycji 
literackiej i kulturowej 
-porównuje cechy gatunkowe Pana Tadeusza 
z tradycją eposu Homeryckiego  
– wskazuje antyczny rodowód opisowości 
utworu i obecność ekfrazy 
– wyjaśnia, jaki wpływ na charakter utworu ma 
kategoria „widzę i opisuję” oraz „przeniesienie 
utęsknionej duszy” do kraju lat dziecinnych 
– wskazuje zróżnicowanie wiersza w zależności 
od sytuacji i bohatera  
– wskazuje pozaliterackie źródła apoteozy 
szlacheckiego dworu – ostoi polskości 
– przygotowuje samodzielnie prezentację na 
temat różnych elementów obyczajowości 
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przykłady, odwołując się do konkretnych 
fragmentów (np. opis dworu i jego 
otoczenia, stroju, broni, serwisu) 
– charakteryzuje obraz szlachty, jej 
mentalność, obyczaje, styl życia itd. 
– wskazuje zróżnicowanie szlachty (magnat 
Horeszko, dwór szlachecki Sopliców, 
zaścianek Dobrzyńskich); formułuje własne 
opinie i oceny na temat tej warstwy 
społecznej 
– wskazuje różne opisy przyrody, 
określając ich funkcję  
– analizuje wybrany opis przyrody, 
wskazując funkcję środków stylistycznych  
– wskazuje obecność onomatopei w języku 
potocznym i określa jej funkcję  
– określa charakter narracji; charakteryzuje 
narratora, dostrzegając jego różne oblicza  
– komentuje osobisty ton pojawiający się  
w wypowiedziach narratora 
– charakteryzuje Jacka Soplicę jako 
bohatera romantycznego – odmiennego od 
Konrada lub Kordiana 
– porównuje ilustracje do Pana Tadeusza 
wykonane przez różnych artystów 
– wygłasza z pamięci wybrane fragmenty 
utworu 
– interpretuje Epilog, wyjaśniając funkcje 
zastosowanego w nim kontrastu; wskazuje 
środki stylistyczne służące idealizacji 
obrazu ojczyzny 

szlacheckiej ukazanej w utworze (tytuły, 
pieniactwo, potrawy, stroje, przywiązanie do 
polskiego obyczaju, koligacje rodzinne, uczty, 
polowania, tradycje rycerskie); wykorzystuje 
własne wiadomości z różnych źródeł oraz 
samodzielnie znalezione materiały i ilustracje 
– wskazuje idealizację obrazu przyrody i 
odejście od wierności realiom na rzecz 
odtworzenia „wyższego ładu świata” 
– wskazuje obecność nadrzędnego rytmu natury 
rządzącego czasem utworu i działaniami 
bohaterów 
– wskazuje relację „dom i świat”, na której 
oparty jest świat przedstawiony utworu  
– odnosi ją do czasu (rytm natury w „cichej wsi 
litewskiej” – czas burzliwej historii w Europie, 
skąd docierają jej odgłosy) 
– interpretuje dzieło, wykorzystując fragmenty 
prac naukowych znanych badaczy 
Mickiewiczowskiego dzieła  
– docieka, dlaczego tytułowym bohaterem 
Mickiewicz uczynił postać „pospolitego” 
młodzieńca, a nie wyjątkowego bohatera 
tragicznego 
– na podstawie Epilogu rekonstruuje obraz 
polskiej emigracji 
– porównuje go z mesjanistyczną koncepcją 
pielgrzymstwa polskiego  
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 POZYTYWIZM   

1. Pozyty- 

wiści wobec 
przeszłoś-ci i teraź-
niejszości 

Adam Asnyk Daremne żale 

Eliza Orzeszkowa 
[Powstańcza mogiła] (fragm. 
Nad Niemnem) 

powieści historyczne 
Henryka Sienkiewicza 
(przypomnienie lektury 
z gimnazjum) 

 

Jerzy W. Borejsza Noc 
postyczniowa (fragm.) 

 

Anna Kamieńska Niemowa 

 

Maksymilian Gierymski 
Patrol powstańczy 

Artur Grottger 
Na pobojowisku 

 

„Do matury krok po kroku” – 
informacje dotyczące 

– wyjaśnia termin pozytywizm, 
uwzględniając jej różne odniesienia 

– wyjaśnia, jakie były historyczne 
i polityczne źródła polskiego pozytywizmu 

– korzystając z różnych źródeł wiedzy, 
charakteryzuje epokę postyczniową 

– *czyta ze zrozumieniem fragment książki 
Jerzego W. Borejszy, wykorzystuje zawarte 
w nim wiadomości w wypowiedziach 
dotyczących pracy organicznej 

– na podstawie fragmentu Nad Niemnem 
dokonuje analizy i interpretacji opisu 
mogiły powstańczej, zwracając uwagę 
na obecną w nim sakralizację 

– streszcza tekst Jerzego W. Borejszy 
zgodnie ze wskazówkami z rozdziału 
„Do matury krok po kroku” 

– na podstawie fragmentu Nad Niemnem 
analizuje literackie środki ukształtowania 
przestrzeni, w której rozgrywa się akcja 

– interpretuje dzieło malarskie 

– na przykładzie wybranej powieści 
historycznej Henryka Sienkiewicza 

– omawia filozoficzne założenia epoki, 
podkreślając związki i zależności (Auguste 
Comte, John Stuart Mill, Herbert Spencer) 

– wykorzystuje słowniki oraz inne źródła 
do pogłębienia wiedzy na temat założeń 
filozoficznych epoki pozytywizmu 

– wyjaśnia, na czym polegał język ezopowy 

– wyjaśnia, w jaki sposób zostały przełożone na 
polskie realia hasła ewolucjonizmu, 
organicyzmu, scjentyzmu, utylitaryzmu 
(uwzględnia kontekst historyczny i kulturowy) 

– omawia środki stylistyczne należące do języka 
ezopowego 

– wykorzystuje proponowane konteksty, 
porównując sposoby ukazania motywu 
powstania styczniowego w dziele literackim i 
plastycznym 

– wyjaśnia, czym dla Henryka Sienkiewicza jest 
historia, wykorzystuje fragment tekstu O 
powieści historycznej 

– wyjaśnia pojęcie kancelaryzmu 

– przekształca wypowiedzi na tekst urzędowy 
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streszczenia tekstu 
naukowego 

wskazuje cechy gatunkowe 

– charakteryzuje bohaterów wybranej 
powieści historycznej Henryka 
Sienkiewicza 

– prezentuje sylwetkę ulubionego bohatera 
powieści historycznej Henryka 
Sienkiewicza 

– opisuje wybraną scenę z powieści 
Henryka Sienkiewicza 

– interpretuje wiersz Adama Asnyka, 
określa postawy, o których mówi osoba 
mówiąca w wierszu 

– *z pomocą nauczyciela interpretuje 
wiersz Anny Kamieńskiej Niemowa 

– bierze udział w projekcie na temat „wieku 
pary i elektryczności”, zwraca szczególną 
uwagę na architekturę tego okresu 

– wymienia cechy tekstów urzędowych 

– omawia typy tekstów w stylu urzędowym 
(np. podanie, życiorys, CV, list 
motywacyjny, sprawozdanie, protokół) 

– korzysta ze słowników języka polskiego, 
wyrazów obcych, skrótów i skrótowców 

– pisze list motywacyjny, CV, pismo 

– rozróżnia odmiany stylu urzędowego 
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w stylu urzędowym 

2. Polscy pozyty-
wiści i palące 
tematy 

Eliza Orzeszkowa [Żniwa 
w Bohatyrowiczach] (fragm. 
Nad Niemnem), 
Kilka słów o kobietach 
(fragm.) 

Bolesław Prus Kamizelka 
(przypomnienie lektury 
z gimnazjum), 

Wieża paryska 

 

„Do matury krok po kroku” – 
informacje dotyczące 
streszczenia utworu 
literackiego 

– wymienia główne punkty programu 
polskich pozytywistów, zwracając uwagę 
na problematykę wsi, emancypację kobiet 
oraz asymilację Żydów (tzw. kwestia 
żydowska) 

– wyjaśnia, czym były praca organiczna 
i praca u podstaw 

– we fragmencie Nad Niemnem przedstawia 
wygląd wsi w porze żniw, zwracając uwagę 
na rytualny charakter pracy 
Bohatyrowiczów, wskazuje zabiegi 
podkreślające wartość pracy jako źródła 
nadającego sens życiu człowieka 
– czyta ze zrozumieniem artykuł Elizy 
Orzeszkowej 
– odnajduje w nim informacje o sytuacji 
kobiet w XIX w. 
– wyjaśnia pojęcia: emancypantka, 
feministka (wskazuje różne zakresy użycia, 
różnice stylistyczne i chronologiczne) 
– dyskutuje na temat ról społecznych 
kobiety, zawodów kobiecych itp. – dawniej 
i współcześnie, zwraca uwagę na znaczenie 
stereotypu 

– wykazuje, że tekst Elizy Orzeszkowej 

 ma charakter tekstu publicystycznego 

– pisze felieton na temat emancypacji kobiet 
oraz feminizmu 

– we fragmencie Nad Niemnem wskazuje tekst 
kultury, do którego odwołuje się narrator 
opowiadający o żniwiarzach 

– zabiera głos w dyskusji na temat miejsca 
kobiet we współczesnym życiu politycznym i 
społecznym, w kulturze i sztuce 

– interpretuje Kamizelkę jako przykład noweli z 
sokołem 

– omawia zjawisko potocyzacji języka mediów 

– uczestniczy w dyskusji na temat różnic między 
językiem telewizji i językiem radia 

– na konkretnych przykładach wskazuje różnice 
miedzy stylem dziennikarskim 
i publicystycznym 
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– pisze streszczenie Kamizelki zgodnie 

 z sugestiami z rozdziału „Do matury krok 
po kroku” 

– na podstawie Kamizelki omawia cechy 
noweli jako jednego z głównych gatunków 
pozytywistycznych 

– określa zasadę kompozycyjną i nastrój 
noweli 

– charakteryzuje narratora oraz bohaterów 
noweli Bolesława Prusa 

– wyjaśnia symboliczne znaczenia 
kamizelki 

– określa przesłanie utworu 

– omawia rolę prasy w pozytywizmie 

– charakteryzuje styl dziennikarski 
i publicystyczny 

– wskazuje różnice między stylem 
dziennikarskim i publicystycznym 

– omawia cechy językowe tekstów 
informacyjnych 

– charakteryzuje typowe gatunki 
publicystyczne (esej, reportaż, felieton) 
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– wskazuje cechy felietonu w tekście 
Bolesława Prusa Wieża paryska 

– podaje przykłady szablonów językowych 

– wyjaśnia pojęcie lidu 

3. Poszukiwanie 
prawdy o rzeczy- 

wistości 

*Émile Zola Nana 

Gustave Flaubert Pani 
Bovary 

 

Janina Kulczycka- 

-Saloni [Naturalizm] 

Agnieszka 
DrotkiewiczEmma Bovary 
tańczy na wielu parkietach 

 

przykłady malarstwa 
realistycznego zamieszczone 
w podręczniku 

– tworzy definicję realizmu 

– wymienia cechy powieści realistycznej, 
charakteryzuje jej styl 

– przy pomocy słownika oraz tekstu Janiny 
Kulczyckiej-Saloni omawia założenia 
naturalizmu (wykorzystuje pojęcia, 
np.: determinizm, dziedziczność) 

– określa problematykę utworu 

– *charakteryzuje bohaterów powieści – 
Nanę oraz jej kochanków 

– *wypowiada się na temat systemu 
wartości Nany oraz przedstawicieli 
poszczególnych grup społecznych  

– *przedstawia przyczyny upadku 
kurtyzany 

– *charakteryzuje obraz społeczeństwa 
epoki Drugiego Cesarstwa 

– *wyjaśnia metaforykę „złotej muchy” 

– podaje podstawowe informacje na temat 
powieści tendencyjnej, zwracając uwagę na jej 
schematyzm oraz dydaktyzm 

– porównuje realizm z naturalizmem 

– przygotowuje samodzielną wypowiedź na 
temat wybranego twórcy prozy realistycznej, 
wykorzystuje wiedzę z różnych źródeł 

– twórczo wykorzystuje tekst Agnieszki 
Drotkiewicz, wskazując związek między kreacją 
głównej bohaterki powieści Flauberta a 
dylematami kultury współczesnej 

– interpretuje dzieła sztuki realistycznej, 
dostrzegając związek między malarstwem XIX 
w. i postulatami pozytywizmu  
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– *interpretuje zakończenie powieści 
w kontekście indywidualnych losów Nany 
oraz w odniesieniu do społeczeństwa 
francuskiego 

– *omawia kompozycję Nany w kontekście 
założeń powieści eksperymentalnej 

– na podstawie fragmentu powieści (podr.) 
omawia technikę kilku punktów widzenia 

– *przygotowuje samodzielnie prezentację 
motywu miasta (Paryża) 

– *korzystając z różnych źródeł, 
przygotowuje wypowiedź na temat 
twórczości Émile’a Zoli 

– przedstawia własne odczucia na temat 
Pani Bovary 

– określa problematykę utworu 

– tworzy portret psychologiczny Emmy 
Bovary 

– przedstawia obraz prowincji, 
uwzględniając zachowania różnych 
bohaterów 

– prezentuje różne punkty widzenia 
bohaterów na temat miłości 

– rozumie pojęcie bowaryzmu, tworzy jego 
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słownikową definicję 

– pisze charakterystykę pani Bovary *lub 
Nany  

– wyszukuje w Pani Bovary *oraz Nanie 
wyrazy pochodzące z języka francuskiego, 
korzystając ze słownika etymologicznego, 
wyjaśnia znaczenie wybranych zapożyczeń, 
dostrzega związek między językiem 
i rzeczywistością opisaną w powieściach 

– przygotowuje projekt dotyczący 
zapożyczeń z różnych języków w języku 
polskim, zwraca uwagę na kontekst 
historyczny 

– przygotowuje prezentację na temat 
zapożyczeń w języku polskim (przede 
wszystkim: anglicyzmów, galicyzmów, 
germanizmów, rusycyzmów, latynizmów) 

– prezentuje swoje stanowisko w sprawie 
zapożyczeń w języku polskim, gromadzi 
argumenty na ten temat, bierze udział 
w dyskusji 

4. Labirynty 
realizmu 

Bolesław Prus Lalka 

 

Józef Bachórz [Miłość 

– wyjaśnia, dlaczego powieść (obok noweli 
i krótkich form prozatorskich) stała się 
głównym gatunkiem pozytywizmu 

– na podstawie Lalki omawia cechy 

– analizuje język i styl każdego z narratorów 
(np. wskazuje monolog wewnętrzny, mowę 
pozornie zależną; określa funkcje tych środków) 

– określa artystyczną funkcję zastosowanych w 
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Wokulskiego] 

Henryk Grynberg [Wizerunek 
Żyda w literaturze 
pozytywistycznej] 

Stefan Chwin [Wizyta u 
Hersego] 

 

Aleksander Gierymski 
Powiśle 

 

Lalka w reż. Ryszarda Bera 
i/lub Wojciecha Jerzego 
Hasa 

 

„Do matury krok po kroku” – 
informacje dotyczące 
charakterystyki bohatera 

 

powieści dojrzałego realizmu 

● charakteryzuje świat przedstawiony 
utworu 

● omawia budowę akcji i fabuły  

● przedstawia szeroki i bogaty obraz 
życia społecznego (panoramiczność) 

● zwraca uwagę na bogactwo 
szczegółów  

● wskazuje rolę każdego z narratorów 

● charakteryzuje bohaterów, ich 
motywacje, osobowości, język itp. 

– analizuje sposoby indywidualizacji 
postaci 

– wskazuje cechy typowe 
w zindywidualizowanych postaciach 

– przedstawia krytyczny i pesymistyczny 
obraz polskiego społeczeństwa zawarty 
w Lalce (wielkie rozczarowania epoki 
i kryzys programu pozytywistycznego) 

– interpretuje Lalkę jako powieść o miłości, 
społeczeństwie, rodzącym się kapitalizmie, 
„rozkładzie” społecznym, mieście 

– charakteryzuje Wokulskiego jako złożoną 

powieści retrospekcji 

– w pogłębiony sposób interpretuje tytuł 
powieści, odnosząc go m.in. do toposu 
człowieka-marionetki w rękach losu 

– analizuje językowe sposoby indywidualizacji 
bohaterów 

– wskazuje stylizację środowiskową 
(np. germanizmy w języku Mincla, język 
Żydów, elementy gwarowe 

 w mowie postaci pochodzących ze wsi) 

– *interpretuje Lalkę jako powieść o Warszawie 
drugiej połowy XIX w., przygotowuje na ten 
temat prezentację, w której ukaże różne realia 
społeczne i obyczajowe (ulice, wydarzenia, 
rozrywki, stroje, zajęcia ludzi itp.) 

– w pogłębiony sposób analizuje psychologiczne 
portrety postaci ukazanych w Lalce 

– w pogłębiony sposób 

 i z uwzględnieniem kontekstu kulturowego 
analizuje źródła tragizmu Wokulskiego 

– wykorzystuje literaturę naukową 
do pogłębienia interpretacji utworu 

– dokonuje syntezy zagadnień dotyczących 
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postać o cechach romantycznych 
i pozytywistycznych 

– odczytuje informacje ukryte w języku 
ezopowym, jakim mówi się o powstaniu 
styczniowym i wcześniejszych zrywach 
narodowowyzwoleńczych 

– przywołuje cytaty dotyczące sytuacji 
warszawskich Żydów, komentuje relacje 
Polaków z innymi nacjami 

– czyta literaturę naukową i przetwarza 
zaczerpnięte z niej informacje 

– pisze pracę (rozprawka, esej, opinia) 
na temat swojego odczytania Lalki 
Bolesława Prusa 

– zgodnie ze wskazówkami z rozdziału 
„Do matury krok po kroku” pisze 
charakterystykę Stanisława Wokulskiego, 
prezentując złożoną sylwetkę psychiczną 
bohatera (dodatkowo tworzy konspekt 
własnej pracy) 

– ćwiczy umiejętność pracy z fragmentem 
utworu literackiego – na podstawie 
zamieszczonego w podręczniku fragmentu 
Lalki pisze charakterystykę Szlangbauma 

– wyjaśnia pojęcia: socjolekt, argotyzm, 

powieści pozytywistycznej 

– pisze pracę w dowolnej formie na temat roli 
prozy epickiej w okresie pozytywizmu 

– *pisze recenzję wybranej wersji filmowej 
Lalki 

– interpretuje fragment powieści Stefana Chwina 
Esther 
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profesjolekt 

– wskazuje różnice między socjolektem 
a profesjolektem 

– podaje przykłady argotyzmów 
charakterystycznych dla gwary szkolnej, 
przygotowuje na ten temat dłuższą 
wypowiedź, wykorzystując wiedzę 
z różnych źródeł 

5. Pytania 
o wartości 

Fiodor Dostojewski Zbrodnia 
i kara 

 

Lew Szestow 

[Wybory Raskolnikowa] 

 

Bolesław Prus Z legend 
dawnego Egiptu 

 

Ilja Repin Nie oczekiwali 

 

– określa problematykę Zbrodni i kary 

– wyraża własną opinię na temat dzieła 
Fiodora Dostojewskiego 

– charakteryzuje miasto (Petersburg) 
przedstawione w powieści, wskazując 
zagrożenia, jakie niesie 

– *w obrazie Petersburga odnajduje topos 
wielkiej wszetecznicy, współczesnej 
Sodomy 

– analizuje obraz inteligencji rosyjskiej 

– tworzy portret psychologiczny 
Raskolnikowa, zwracając uwagę na 
motywy postępowania bohatera, jego 
stosunek do zbrodni 

– przedstawia relację: Raskolnikow–sędzia 
Porfiry 

– dokonuje syntezy: obraz miasta w powieści 
XIX w. 

– wykorzystuje topos labiryntu do opisania 
przestrzeni miasta, w której porusza się 
Raskolnikow 

– zestawia teorię Raskolnikowa z filozofią 
Nietzschego, wyciąga wnioski 

– rekonstruuje proces nawrócenia 
Raskolnikowa, podkreślając obecność 
pierwiastka mistycznego 

– interpretuje wybrane sny Raskolnikowa 

– interpretuje Zbrodnię i karę jako powieść o 
konflikcie rozumu i natury, wiary 

– porównuje obraz Syberii w Zbrodni i karze z 
obrazem znanym z literatury romantycznej oraz 
obrazem Repina Nie oczekiwali 
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– charakteryzuje Sonię, określa jej relacje 
z rodziną, stosunek do Raskolnikowa 

– charakteryzuje wybraną postać, 
np. Razumichina, Dunię, Marmieładowa 

– wypowiada własne opinie na temat 
wybranych bohaterów, np. Swidrygajłowa 

– interpretuje Zbrodnię i karę jako powieść 
psychologiczną 

– bierze udział w dyskusji na temat 
zagrożeń związanych ze zbytnim zaufaniem 
rozumowi 

– czyta ze zrozumieniem tekst Lwa 
Szestowa 

– charakteryzuje język polski w czasach 
pozytywizmu, zwracając uwagę na wpływ 
języka zaborców na polszczyznę XIX w. 

– w noweli Z legend dawnego Egiptu 
odnajduje cechy typowe dla języka 
pozytywizmu oraz stylu Bolesława Prusa 

– omawia zjawisko archaizacji w literaturze 
pozytywistycznej na przykładzie wybranej 
powieści Henryka Sienkiewicza 

– *wyjaśnia termin powieść polifoniczna 
i odnosi go do Zbrodni i kary 

– wykorzystuje tekst Lwa Szestowa 
do interpretacji Zbrodni i kary 

– analizuje język wybranych fragmentów Lalki 
oraz Zbrodni i kary (podręcznik), zwracając 
uwagę na słownictwo, składnię i sposób 
obrazowania 

– przygotowuje prezentację na temat języka 
wybranych bohaterów powieści 
pozytywistycznej 

 

Synteza wiado-
mości o litera- 

Zagadnienia: 

utylitaryzm w literaturze 

– na podstawie znanych utworów 
przedstawia główne postawy, prądy 

– przedstawia filozoficzne podstawy epoki  

– na przykładach wybranych dzieł sztuki 
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turze i sztuce 
pozytywizmu 

i sztuce; 

optymistyczne 
i pesymistyczne oblicze 
polskiego pozytywizmu; 

wiara w postęp 
i agnostycyzm; 

realizm i naturalizm w 
literaturze i sztuce; 

powieść dojrzałego realizmu; 

problem zła. 

filozoficzne i kierunki w literaturze 
pozytywistycznej 

– na wybranych przykładach charakteryzuje 
główne gatunki pozytywistyczne: powieść, 
nowelę, powieść historyczną 

– określa rolę publicystyki  

– charakteryzuje program polskich 
pozytywistów 

 

omawia założenia realizmu i naturalizmu XIX-
wiecznego 

– *wygłasza samodzielnie przygotowane 
referaty, prezentując różne zagadnienia 
dotyczące literatury pozytywistycznej 
(wiadomości zdobyte w szkole uzupełnia 
samodzielnie znalezionymi w bibliotekach, 
internecie itp.) 

Praca klasowa 
obejmująca 
poznane utwory 
pozyty- 

wistyczne 

Wypracowanie, poprawa – wie, czym jest estetyka wypowiedzi 
– dba o estetykę własnych wypowiedzi – 
pisemnych i ustnych 
– dostrzega w wypowiedziach własnych 
i cudzych błędy językowe, poprawia je  
– określa podstawowe typy błędów 
językowych  
– wyjaśnia, jaka jest norma składniowa 
współczesnej polszczyzny i kiedy następuje 
jej naruszenie (na przykładzie konkretnych 
wypowiedzi) 
– wyjaśnia, jaka jest norma fleksyjna 
współczesnej polszczyzny i kiedy następuje 
jej naruszenie (na przykładzie konkretnych 
wypowiedzi) 

– analizuje przyczyny błędów językowych 
pojawiających się w pracach uczniowskich 

– interpretuje błąd językowy jako naruszenie 
normy 

– wyjaśnia, czym jest norma językowa, a czym 
uzus 

 MŁODA POLSKA   

1. Nastro-je epoki, Kazimierz Przerwa- -
Tetmajer Koniec wieku XIX, 

– czyta wiersze młodopolskie z właściwą – określa filozoficzne źródła postawy 
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nowe pytania Lubię, kiedy kobieta,Hymn 
do nirwany, Anioł Pański 

Antoni Lange Rozmyślania 
(wybór wg podręcznika) 

Stanisław Korab Brzozowski 
O przyjdź! 

Leopold Staff Deszcz 
jesienny, Kowal 

 

przykłady malarstwa 
secesyjnego, w tym 
Pocałunek Gustava Klimta 

 

przykłady dzieł sztuki 
o inspiracjach orientalnych 

 

Teresa Walas, Ku otchłani 
(fragm.) 

 

Czesław Miłosz, Traktat 
poetycki (fragm.) 

wiersze poetów 

dykcją i intonacją 

– określa nastrój i uczucia podmiotu 
lirycznego 

– odnajduje w wierszach typowe dla 
schyłku wieku postawy dekadentyzmu, 
znużenia, przesytu 

– wskazuje środki stylistyczne tworzące 
nastrój melancholii, smutku, przygnębienia, 
nieokreślonej tęsknoty 

– na podstawie utworów wskazuje różne 
drogi ucieczki od „bólu istnienia”, takie jak 
nirwana, miłość zmysłowa, sztuka 

– *wyjaśnia, na czym polega psychizacja 
krajobrazu 

– wskazuje charakterystyczne symbole 
i motywy młodopolskie (np. „osmętnica”, 
sen, droga, rzeka, dym), interpretuje je 

– charakteryzuje warstwę brzmieniową 
czytanych utworów 

– wyjaśnia przyczyny nagromadzenia 
motywów eschatologicznych i związanych 
z młodopolską duchowością 

– wymienia i wyjaśnia nazwy epoki: Młoda 
Polska, modernizm, fin de siècle, 

dekadenckiej (Arthur Schopenhauer) 

– czyta ze zrozumieniem tekst Teresy Walas, 
twórczo wykorzystując go w dyskusji na temat 
dekadentyzmu 

– określa charakter modernistycznej liryki 
miłosnej 

– interpretuje Pocałunek Gustava Klimta 
wkontekście młodopolskich erotyków 

– wyjaśnia, na czym polegał katastrofizm 
schyłku wieku; odnajduje jego przejawy w 
czytanych utworach 

– charakteryzuje poetykę czytanych wierszy, 
wskazując typowe i specyficzne środki 
stylistyczne 

– wskazuje filozoficzne konteksty „snów o 
potędze” (Friedrich Nietzsche) 

– *przygotowuje krótkie wystąpienie na temat 
filozoficznych podstaw epoki (Arhur 
Schopenhauer i Friedrich Nietzsche) 

– *samodzielnie interpretuje czytane utwory, 
wykorzystując konteksty filozoficzne i 
biograficzne  

– * wskazuje przykłady stylizacji 
(np. modlitewnej) i określa ich funkcję 
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współczesnych, np.Marcina 
Świetlickiego 

 

neoromantyzm 

– *z pomocą nauczyciela analizuje poetykę 
wiersza 

– na podstawie przykładowej interpretacji 
wiersza Kowal przygotowuje własną 
(pisemną lub ustną) interpretację tego 
utworu  

– wskazuje reminiscencje młodopolskie 
w wierszach poetów współczesnych 

– porównuje postawy schyłku wieków XIX 
i XX 

– określa sposoby wykorzystania przez literaturę 
i sztukę młodopolską inspiracji orientalnych  

– wskazuje w dziełach różnych sztuk (plastyki i 
muzyki) przykłady motywów związanych z 
młodopolską duchowością  

– komentuje różne nazwy epoki, wykorzystując 
różnorodne konteksty (np. sięgając do 
publicystyki epoki) 

– *samodzielnie interpretuje wiersze, 
charakteryzując ich poetykę i problematykę 

– wyjaśnia, dlaczego Czesław Miłosz wskazuje 
modernizm jako początek sztuki współczesnej 

– porównuje obraz kultury schyłku wieków XIX 
i XX 

– komentuje zestawienie nazw: modernizm i 
postmodernizm 

2. Być artystą Kaziemirz Przerwa--
Tetmajer Evvival’arte 

*Stanisław Przybyszewski 
Confiteor (fragm.) 

Charles Baudelaire Padlina 

 

Bożena Sadkowska Homo 

– na podstawie wiersza Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera określa młodopolską 
koncepcję artysty i sztuki 

– wyjaśnia, na czym polegał konflikt 
artysty z filistrem 

– określa rolę, jaką przypisywano sztuce 
i wyjaśnia przyczyny młodopolskiego kultu 
sztuki i artysty 

–* na podstawie fragmentu Confiteora wskazuje 
cechy sztuki młodopolskiej, wyjaśnia znaczenie 
hasła „sztuka dla sztuki”, określa rolę artysty 

– w omawianych tekstach Stanisława 
Przybyszewskiego, Kazimierza Przerwy-
Tetmajera, Charles’a Baudelaie’a wskazuje 
cechy manifestu poetyckiego 

– *dokonuje syntezy: porównuje koncepcje 
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dandys (fragm.) 

 

Wybrane dzieła malarskie 
podejmujące tematykę 
artysty i sztuki; 

Jacek Malczewski Artysta i 
chimera, Wojciech Weiss 
Autoportret z maskami,  

James EnsorEnsor 
z maskami,  

Witold Wojtkiewicz 
Cyganeria 

 

Andrzej Bursa Ja chciałbym 
być poetą 

– wyjaśnia, dlaczego prawdziwa sztuka 
musiała być, zdaniem twórców 
młodopolskich, elitarna 

– charakteryzuje styl życia cyganerii 
(bohemy) artystycznej, wymienia znanych 
twórców (np. związanych z Krakowem), 
kawiarnie, przytacza anegdoty itd. 

– czyta ze zrozumieniem tekst Bożeny 
Sadkowskiej na temat dandyzmu, 
charakteryzuje postawę młodopolskiego 
dandyzmu 

– porównuje młodopolską koncepcję 
artysty z wizją romantyczną (kreacja poety; 
jego powinności wobec narodu) 

– interpretuje dzieła sztuki podejmujące 
temat artysty i jego dzieła 

– na podstawie poznanych tekstów 
literackich i malarskich przedstawia własne 
refleksje na temat roli artysty i sztuki  

– na podstawie poznanych tekstów 
literackich i malarskich pisze dłuższą pracę 
na temat artysty i jego dzieła, korzysta 
z różnych źródeł wiedzy  

– na podstawie informacji z podręcznika 
oraz innych źródeł wiedzy przygotowuje 
dłuższą wypowiedź na temat zapożyczeń 

artysty i sztuki w różnych epokach, sytuując je 
w różnorodnych kontekstach i wskazując ich 
kulturowe źródła 

– *wskazuje niezbędność motywów skandalu, 
prowokacji, bulwersowania opinii publicznej, 
poszukiwania nowych doznań i podniet, 
uznawania sztuki jako wartości najwyższej 

– wskazuje środki literackie charakterystyczne 
dla poetyki wierszy Baudelaire’a, określa ich 
funkcję, uwzględnia elementy prowokacji 
i naruszania dobrego smaku, formułuje sądy 
interpretacyjne 

– *wyjaśnia termin poeta przeklęty, odnosząc go 
do słynnych skandalistów epoki 

– wygłasza referat na temat „poetów 
przeklętych” (Charles’a Baudelaire’a, Arthura 
Rimbauda, Paula Verlaine’a) 

– na podstawie wiersza Andrzeja Bursy określa 
stosunek współczesnego poety do koncepcji 
bycia poetą modernistycznym 

.– *zestawia różne koncepcje artysty poznane w 
pierwszej i drugiej klasie (np. poeta doctus, 
poeta wieszcz, poeta cygan, poeta kapłan przed 
ołtarzem sztuki, poeta przeklęty) i odnosi je do 
konkretnych sylwetek twórców oraz kreacji 
literackich 
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we współczesnym języku polskim 

– podaje przykłady różnych typów 
zapożyczeń 

– wypowiada się na temat stosunku purystów 
językowych do zapożyczeń 

– bierze udział w dyskusji na temat potrzeby 
istnienia zapożyczeń w języku polskim, 
odwołuje się do wywiadu z profesorem Janem 
Miodkiem Jestem za ekstraodlotem 

3. Poeci w poszu- 

kiwaniu istoty 
świata i nowego 
języka 

Kazimierz Przerwa--
Tetmajer Melodia mgieł 
nocnych (Nad Czarnym 
Stawem Gąsienicowym) 

Arhur Rimbaud Statek pijany 

Jan Kasprowicz Krzak dzikiej 
róży w Ciemnych 
Smreczynach 

 

Maria Podraza- 

-Kwiatkowska Symbolizm 
i symbolika w poezji Młodej 
Polski (fragm.) 

 

Przykłady malarstwa 
impresjonistyczne-go, 
symbolistyczne-go, 
ekspresjonisty-cznego 

– przedstawia własne wrażenia związane 
z omawianymi tekstami 

– w czytanych wierszach rozpoznaje 
charakterystyczne dla Młodej Polski style 
i poetyki: impresjonizm, symbolizm, 
ekspresjonizm, klasycyzm 

– na podstawie wybranych utworów określa 
charakterystyczne cechy stylu 
impresjonistycznego 

– wyjaśnia terminy: synestezja, psychizacji 
pejzażu 

– na podstawie konkretnych utworów 
określa charakterystyczne cechy stylu 
ekspresjonistycznego 

– wyjaśnia młodopolską koncepcję 
symbolu (na konkretnych przykładach); 
dostrzega różnicę między symbolem a 
alegorią, wyjaśnia ją 

– interpretuje symbole zawarte w czytanych 

– wskazuje środki artystyczne charakterystyczne 
dla omawianych stylów; odnosi je do literatury 
i malarstwa 

– wyjaśnia, czym były i jakie miejsce 
zajmowały w panoramie epoki: impresjonizm, 
symbolizm, secesja, ekspresjonizm 

– interpretuje wiersz Arthura Rimbauda jako 
poetycki manifest wolności wyobraźni 

– interpretuje wiersz Jonasza Kofty jako 
przykład dialogu z tradycją modernistyczną 

– *porównuje różne sposoby wykorzystania 
formy gatunkowej sonetu 

– wskazuje filozoficzne źródła postaw 
odnalezionych w czytanych utworach (np. 
katastrofizmu i prometejskiego wadzenia się z 
Bogiem w Hymnach Jana Kasprowicza, 
stoickiego dystansu 

i klasycyzmu, a także postawy franciszkańskiej 
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Jan Kasprowicz, Diesirae 
(fragm.), [Witajcie kochane 
góry…]; [Rozmiłowała się 
ma dusza…] 

Leopold Staff Przedśpiew 

Jonasz Kofta Rimbaud, 
Aniele, stróżu mój 

utworach oraz w malarstwie 

– korzystając z różnych źródeł, omawia 
przykłady stylów w malarstwie i muzyce; 
podaje nazwiska najsłynniejszych twórców 

– charakteryzuje gatunki liryki 
młodopolskiej: sonet, liryk 

– *wyjaśnia, czym była młodopolska 
synteza sztuk 

– *interpretuje obrazy impresjonistyczne, 
symbolistyczne, ekspresjonistyczne  

– charakteryzuje rolę konwencji 
hymnicznej w Diesirae 

– pisze pracę na temat wybranego wiersza, 
kierując się wskazówką interpretacyjną 
podaną w temacie 

– *dostrzega przemiany postaw twórczych 
Jana Kasprowicza i Leopolda Staffa, w tym 
inspiracje franciszkanizmem w poezji Jana 
Kasprowicza  

– czyta ze zrozumieniem tekst Marii 
Podrazy-Kwiatkowskiej 

– wyjaśnia termin znak 

– omawia typy znaków – podaje przykłady 

w wierszach Leopolda Staffa) 

– pisze analizę i interpretację wybranego utworu 

– wskazuje środki artystyczne charakterystyczne 
dla omawianych stylów; odnosi je do literatury 
i malarstwa 

– wyjaśnia, czym były i jakie miejsce 
zajmowały w panoramie epoki: impresjonizm, 
symbolizm, ekspresjonizm, klasycyzm, 
franciszkanizm 

– *porównuje dzieła różnych sztuk będące 
przykładami tych samych kierunków 
artystycznych 

– *wygłasza samodzielnie przygotowany referat, 
prezentując znalezione materiały (w albumach, 
internecie itp.) na temat kierunków sztuki 
młodopolskiej 

– *pisze interpretację porównawczą dwóch 
utworów (lub różnych dzieł sztuki) 

– porównuje definicje znaku pochodzące z 
dwóch różnych źródeł 
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wybranych typów znaków 

 

4. Nowa proza – 
Żeromski, Conrad 

Stefan Żeromski Wierna 
rzeka 

Joseph Conrad Jądro 
ciemności 

 

Zdzisław Najder Sztuka i 
wierność. Szkice o twórczości 
Josepha Conrada (fragm.) 

 

Czas Apokalipsy, reż. Francis 
Coppola 

– streszcza, parafrazuje, opowiada różne 
wątki utworu Stefana Żeromskiego 

– charakteryzuje bohaterkę Wiernej rzeki, 
uwzględniając jej punkt widzenia oraz 
punkt widzenia innych bohaterów 

– bierze udział w dyskusji na temat 
stosunku Stefana Żeromskiego do 
powstania styczniowego; zwraca uwagę na 
ocenę polityczną oraz moralną; przedstawia 
różne postawy wobec zrywu narodowego, 
w tym stosunek chłopów  

– interpretuje symbolikę scen i obrazów 

– odnajduje w powieści odbicie problemów 
społecznych, narodowych 
i egzystencjalnych 

– na podstawie czytanych utworów i ich 
fragmentów określa charakterystyczne 
cechy powieści młodopolskiej (*deformacje 
kompozycyjne, *współwystępowanie 
różnych poetyk, perspektywa narratora, 
*liryzacja prozy itp.) 

– określa perspektywę, z jakiej prowadzona 

– wyjaśnia, w jaki sposób sytuacja zewnętrzna 
(np. niewola narodowa, ograniczenia społeczne) 
determinuje stan ducha jednostki  

 – pisze pracę na temat idei i problemów 
obecnych w prozie Stefana Żeromskiego (w 
formie przemyślanej, funkcjonalnej wobec 
tematu) 

 – *opisuje rozwój form powieściowych od XIX-
wiecznego realizmu do prozy młodopolskiej 

 – we fragmentach utworów wskazuje 
stylistyczne wyznaczniki różnych poetyk i 
stylów obecnych w prozie 

 – nazywa stylistyczne sposoby oddawania 
stanów i przeżyć wewnętrznych bohaterów  

 – na podstawie czytanych utworów określa 
charakterystyczne cechy naturalizmu 
młodopolskiego 

 – analizuje budowę składniową prozy Stefana 
Żeromskiego oraz określa funkcję i efekt 
artystyczny zastosowanych środków 
– tworzy pogłębiony portret psychologiczny 
bohatera Jądra ciemności, odwołując się do 
treści utworu i opinii różnych postaci 
powieściowych  

– określa Conradowską wizję świata i losu 
(przeciwieństwo człowieka i natury, konflikt 
wartości, dramat wyborów) 
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jest narracja w czytanych utworach 

– wskazuje charakterystyczne cechy stylu 
prozy Stefana Żeromskiego 

– opisuje świat przedstawiony w powieści 
Josepha Conrada 

– wskazuje główne cechy poetyki utworu 
(impresjonizm i symbolizm, różne style, 
jakimi posługuje się narrator, kompozycja, 
psychologizm, powieści) 

– określa perspektywę narracji i jej związek 
z kreowaniem sylwetki bohatera 

– analizuje motywy decyzji bohatera, 
ustosunkowuje się do nich 

– rozpatruje problem, z którym boryka się 
Marlow: czy zbrodnia i szaleństwo są 
wytworem warunków zewnętrznych czy 
stałymi elementami natury ludzkiej 

– pisze pracę na temat: Jakie tajemnice 
ludzkiej psychiki pokazują Żeromski 
i Conrad? 

– na podstawie tekstu Zdzisława Najdera 
oraz znajomości Jądra ciemności 
przygotowuje wypowiedź na temat: Czy dla 
czytelnika z początku XXI w. Joseph 

– *wskazuje cechy powieści Conradowskiej, 
które oddziałały na powieść XX w. (np. 
swobodne posługiwanie się czasem, optyka 
zmiennych punktów widzenia, wprowadzanie 
elementów różnych gatunków literackich, 
angażowanie czytelnika w dramat 
psychologiczno- 

-moralny bohatera) 

– wypowiada się na temat Czasu Apokalipsy – 
adaptacji Jądra ciemności: omawia koncepcję 
reżyserską, kreacje aktorskie, określa motywy 
postępowania filmowego Kurtza, określa rolę 
muzyki, pisze recenzję z filmu 
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Conrad pozostaje pisarzem nowoczesnym? 

5. Młodo-polskie 
poszukiwania 
pierwotności 

Władysław Stanisław 
Reymont 

Chłopi (tom I)  

 

Kazimierz Wyka Reymont, 
czyli ucieczka do życia 
(fragm.) 

 

Malarstwo przedstawiające 
tematy wiejskie (np. Leon 
Wyczółkowski, Teodor 
Axentowicz, Ferdynand 
Ruszczyc i inni) 

 

Tadeusz Nowak A jak 
królem, a jak katem 
będziesz… (fragm.) 

 

– charakteryzuje bohaterów 
indywidualnych i zbiorowych 

– opisuje przestrzeń wsi jako zamkniętą 
enklawę i przestrzeń mityczną 

– wskazuje w powieści różne porządki 
czasowe („rytmy i toki”) 

– interpretuje fakt, iż życie w Lipcach toczy 
się poza konkretnym czasem 

– *wskazuje fundamenty ładu, na którym 
jest oparte życie wsi 

– charakteryzuje moralność, wierzenia 
i obyczajowość mieszkańców Lipiec – 
wskazuje ich chrześcijańskie 
i pozachrześcijańskie korzenie 

– charakteryzuje różnorodne związki 
człowieka z naturą ukazane w Chłopach 

– wskazuje różne oblicza narratora 
i interpretuje ten fakt 

– określa charakter i funkcję stylizacji 
gwarowej 

– na przykładzie wybranych dzieł sztuki 
porównuje sposób ukazania tematów 

– *wyjaśnia, dlaczego powieść Chłopi określa 
się mianem „chłopskiej epopei” – podaje 
argumenty, odwołując się do treści i budowy 
utworu 

– charakteryzuje bohaterów, wskazując m.in. 
biologiczną (naturalistyczną) motywację ich 
postępowania 

– dostrzega konflikty wewnętrzne bohaterów 
wynikające z działania sprzecznych sił i 
bodźców 

– *określa symbolikę postaci kobiecych 
(wyrzucenie ze wsi Jagny i wzrost pozycji 
Hanki) 

– charakteryzuje gromadę chłopską jako 
bohatera zbiorowego powieści 

– rekonstruuje powszechnie przyjęty system 
wartości i prawa, jakimi się rządzi zbiorowość 

– analizuje język i styl każdego z narratorów, 
wskazując środki charakterystyczne dla różnych 
stylów: impresjonistycznego, realistycznego, 
naturalistycznego 

– analizuje stylizację gwarową, wskazując różne 
rodzaje dialektyzmów 
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wiejskich w literaturze i malarstwie  

– przygotowuje wypowiedź na temat: Praca 
w życiu bohaterów powieści Reymonta 
Chłopi 

– omawia najważniejsze dialekty, 
wskazując najważniejsze cechy każdego 

z nich 

– wymienia typy regionalizmów 

– bierze udział w dyskusji na temat 
przyczyn zaniku gwar i dialektów 
we współczesnej polszczyźnie 

– *wskazuje elementy heroizacji i symbolizmu 
(np. śmierć Boryny) 

– *w interesujący sposób prezentuje życie i 
twórczość Władysława Stanisława Reymonta 

– przygotowuje prezentację na temat: Młoda 
Polska tatrzańska, korzysta z różnych źródeł 
wiedzy 

– odczytuje symbole i obrazy we fragmencie 
prozy Tadeusza Nowaka 

– odróżnia słownictwo wspólnoodmianowe od 
wyrazów nacechowanych stylistycznie 

– rozpoznaje teksty pisane w określonym 
dialekcie, tłumaczy je na język ogólnopolski 

Stanisław Wyspiań-
ski i teatr 
modernistyczny 

Stanisław Wyspiański 
Wesele, [Niech nikt nad 
grobem mi nie płacze…] 

 

Tadeusz Żeleński- 

-Boy Plotka o „Weselu” 
(fragm.) 

 

Franciszek Ziejka Magia 

– interpretuje Wesele wskazując jego 
dwupłaszczyznowość 

– na podstawie Plotki... przedstawia 
historyczne realia Wesela, ukazane 
postacie, sytuacje, anegdoty itp. 

– charakteryzuje postacie z Wesela, 
zwracając uwagę na ich portrety 
psychologiczne i indywidualizację języka 

– wskazuje elementy symboliczne: osoby 
dramatu, przedmioty, sceny – interpretuje 
je, wykorzystując konteksty historyczne, 

– wygłasza referat na temat przemian w teatrze 
końca XIX w., podkreślając wpływ Richarda 
Wagnera i dramaturgów skandynawskich 

– na podstawie wywiadu z Grzegorzem Jarzyną i 
Krzysztofem Warlikowskim wyjaśnia, co łączy 
koncepcje współczesnych ludzi teatru z wizjami 
twórców Młodej Polski 

– wskazuje w Weselu cechy dramatu 
realistycznego i symbolicznego (uwzględniając 
różne płaszczyzny dzieła) 

– *interpretuje Wesele jako rozrachunek z 
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„Wesela” 

 

Wesele w reż. Andrzeja 
Wajdy 

 

Przykłady malarstwa 
modernistycznego, w tym 
obrazy Stanisława 
Wyspiańskiego, Taniec 
Wojciecha Weissa, Błędne 
koło Jacka Malczewskiego 

 

Ponadto teksty, na podstawie 
których uczeń bada język 
okresu Młodej Polski: Jan 
Kasprowicz SonetXV, 
Kazimierz Przerwa-Tetmajer 
Wszystko umiera z smutkiem 
i żałobą…, O sonecie, Mów 
do mnie jeszcze…, Bez co się 
święci dostali na kępę, 
Tadeusz Miciński Bądź 
zdrowa! 

 

Teatralny cyrograf– wywiad 

literackie i artystyczne  

– wyjaśnia, czym była młodopolska 
chłopomania i w jaki sposób 
odzwierciedliła się w dramacie 

– na podstawie dramatu ukazuje złożone 
relacje między chłopami a inteligencją, 
demaskując mit solidaryzmu narodowego 

– *interpretuje chocholi taniec, wskazując 
różne możliwe odczytania tej sceny 

– tworzy spójną interpretację Wesela jako 
dramatu o polskich sprawach, pisze pracę 
na ten temat 

– *sięga do albumów malarstwa, szukając 
analogii dla ukazanych w Weselu postaci 

– *zwraca uwagę na inspiracje malarstwem 
Matejki  

– wyjaśnia, na czym polegała młodopolska 
synteza sztuk 

– wypowiada się na temat twórczości 
dramatycznej Wyspiańskiego, odnosząc się 
do terminu neoromantyzm 

– interpretuje autobiograficzny wiersz 
Wyspiańskiego, podkreślając symboliczny 
związek artysty z Krakowem i Wawelem – 

polskimi mitami chłopskimi, takimi jak: wieś 
„bajecznie kolorowa”, „racławicka kosa”, 
„chłop-król Piast”, „pawie pióra”, „krwawe 
zapusty” rabacji galicyjskiej itp.  

– na podstawie Wesela tworzy zbiorowy portret 
chłopów i inteligencji 

– analizuje sposób zastosowania dialektyzacji, 
zwraca uwagę na indywidualizację języka 
postaci 

– określa mistrzostwo języka Wesela 

– wskazuje aforyzmy i sformułowania, które się 
utrwaliły w języku potocznym 

– zabiera głos w dyskusji na temat „problemów 
polskich” 

– *prezentuje w interesujący sposób postać 
Stanisława Wyspiańskiego jako „renesansową 
osobowość Młodej Polski” 

– *wykorzystuje materiały samodzielnie 
znalezione w internecie 

– *charakteryzuje koncepcję „teatru 
ogromnego”, wskazując jego związek 
z młodopolską syntezą sztuk 

– *omawia działalność Stanisława 
Wyspiańskiego jako człowieka teatru, malarza, 
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z Grzegorzem Jarzyną 
i Krzysztofem Warlikowskim 
(fragm.) 

świętym miejscem polskości 

– analizuje środki filmowe wykorzystane 
w Weselu Wajdy 

– określa rolę warstwy dźwiękowej 
i wizualnej w filmie 

– posługuje się terminami: metafora 
filmowa, symbol filmowy 

– charakteryzuje język okresu Młodej 
Polski, podaje przykłady typowe dla języka 
poezji, prozy i dramatu  

– porównuje język wybranych tekstów 
literackich okresu Młodej Polski, zwracając 
uwagę na dobór słownictwa, styl, składnię, 
obrazowanie 

 

artysty plastyka, twórcy polichromii i witraży 
oraz sztuki użytkowej 

– zabiera głos w dyskusji na temat artystycznych 
i ideowych walorów filmu Andrzeja Wajdy 

– pisze recenzję filmu Wesele w reżyserii 
Andrzeja Wajdy 

– wyjaśnia, na czym polega i w czym się 
przejawia stylizacja językowa we fragmencie Na 
Skalnym Podhalu – Bez co się święci dostali na 
kępę 

– wyjaśnia, na czym polega autotematyzm w 
wierszu O sonecie Kazimierza Przerwy-
Tetmajera 

Synteza wiado-
mości o litera-turze 
i sztuce Młodej 
Polski 

Zagadnienia: 

dekadencki katastrofizm 
i modernistyczne cierpienie; 

rola artysty i sztuki; 

artysta i tłum; 

sztuka Młodej Polski: 
impresjonizm, 
ekspresjonizm, symbolizm, 

– wskazuje najważniejsze wątki i tematy 
literatury i sztuki Młodej Polski 

– charakteryzuje główne prądy i kierunki 
artystyczne epoki – na podstawie 
wskazanych utworów 

– charakteryzuje dramat symboliczny 

– określa kierunki rozwoju powieści 
młodopolskiej (eksperymenty, inspiracje 

– charakteryzuje filozoficzne założenia epoki 
(Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, 
Henri Bergson) 

– *wskazuje źródła młodopolskiego estetyzmu 

– * w pogłębiony sposób interpretuje archetypy, 
toposy i symbole obecne w sztuce Młodej Polski 

– *wyjaśnia, na czym polegała wewnętrzna 
antynomiczność epoki (współwystępowanie 
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naturalizm; 

neoromantyzm. 

naturalistyczne, liryzacja, psychologizm) 

– w poznanych utworach wskazuje 
obecność toposów, archetypów i symboli: 

różnych prądów i kierunków) 

Praca klasowa 

obejmująca utwory 
literackie 

i sztukę 
młodopolską 

Wypracowanie, poprawa – wie, czym jest estetyka wypowiedzi 

– dba o estetykę własnych wypowiedzi – 
pisemnych i ustnych 

– dostrzega w wypowiedziach własnych 
i cudzych błędy językowe, poprawia je  

– określa podstawowe typy błędów 
językowych 

– analizuje przyczyny błędów językowych 
pojawiających się w pracach uczniowskich 
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 XX LECIE 
MIĘDZYWOJENNE 

  

1. Na progu XX 
wieku 

„Do matury krok 
po kroku” – 

Filippo Tommaso 
Marinetti, Manifest 
futuryzmu (fragmenty) 

 

 

przykłady obrazów, 
filmów i innych dzieł 
sztuki pochodzących 
z początku XX w. 

– wskazuje główne źródła zmian świadomości 
społecznej i artystycznej po I wojnie światowej 
(np. zmiany polityczne, rozwój techniki, nowe 
idee społeczne) 

– czyta manifest Marinettiego; dostrzega 
prowokacyjność tekstu i postawę buntu 

– pisze wypowiedź, w której polemizuje 
z argumentami zawartymi w manifeście 
Matinettiego (przygotowuje kontrargumenty) 

– w manifeście Marinettiego wskazuje 
charakterystyczne cechy futuryzmu jako 
kierunku sztuki początków XXw. (pochwała 
męskiej energii, witalizmu, nowoczesności, 
bunt przeciw tradycji) 

– wymienia główne tendencje i hasła związane 
z nowymi kierunkami wsztuce (np. aktywizm, 
zmiana, bunt, szybkość, rozwój cywilizacyjny, 
masowość, zwrot ku przyszłości, odejście od 
naśladowczego opisu rzeczywistości – 
antymimetyzm, deformacja, karykatura i 
groteska), krótko je komentuje i ilustruje 
przykładami dzieł sztuki awangardowej, 
wskazuje charakterystyczne cechy tych dzieł 

– ogólnie wyjaśnia terminy: awangarda, 
modernizm i nowoczesność 

– *przedstawia związki, jakie między nimi 

– wskazuje filozoficzne podstawy nowej sztuki 
(Nietzsche, Bergson, psychoanaliza Freuda) 

– omawia główne tezy Freuda 

– na podstawie tekstu Marinettiego prezentuje 
program futurystów 

– pisze artykuł polemiczny na temat futurystycznych 
eksperymentów z ortografią 

– wyjaśnia, czym jest kultura masowa, i wskazuje jej 
podstawowe obszary (np. tania książka, prasa, komedie 
slapstickowe) 

– dostrzega związki między kierunkami 
awangardowymi w poezji i w innych dziedzinach 
sztuki (np. interpretuje technikę kolażu, fotomontaż, 
*wie, czym był nurt ekspresjonistyczny w kinie i w 
teatrze) 

– *określa chronologiczne granice modernizmu i 
postmodernizmu 

– krótko przedstawia początki filmu jako nowej 
dziedziny sztuki, wskazuje najważniejszych twórców, 
wymienia niektóre tytuły, główne terminy itp. 
(np. Chaplin, Eisenstein, film ekspresjonistyczny, 
plany filmowe, montaż filmowy) 

– pisze manifest artystyczny zawierający najważniejsze 
poglądy takich ugrupowań jak: futuryści, 
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zachodzą 

– *określa postawę twórczą reprezentowaną 
przez artystę awangardowego – wymienia 
ikrótko charakteryzuje kierunki artystyczne 
początków XXw.: futuryzm, ekspresjonizm, 
surrealizm, dadaizm, kubizm, abstrakcjonizm 

– przygotowuje prezentację na temat 
kierunków artystycznych początków XX w. 

ekspresjoniści, surrealiści 

2. Poezja Polski 
niepod- 

ległej: energia 
nowo- 

czesności 

Julian Tuwim 
Chrystus miasta, Do 
krytyków 

Maria Pawlikowska- 

-Jasnorzewska Płyty 
Carusa (fragmenty 
cyklu) 

Bruno Jasieński But w 
butonierce 

Julian Przyboś 
Na kołach, Wieczór 

Tadeusz Peiper Miasto. 
Masa. 
Maszyna(fragment) 

wiersze Marii 
Pawlikowskiej- 

-Jasnorzewskiej 
(przypomnienie lektury 
z gimnazjum) 

– podaje przyczyny nowego podejścia 
do twórczości poetyckiej poezji w polskiej 
poezji dwudziestolecia międzywojennego 
(nastawienie na nowoczesność – mit 
nowoczesności, nowa tematyka, nowy 
bohater, nowy podmiot, język potoczny, 
kontekst historyczny, proces demokratyzacji 
poezji) 

– wyjaśnia termin: dwudziestolecie 
międzywojenne 

– wymienia najważniejsze składniki mitu 
nowoczesności 

– interpretuje czytane utwory: wskazuje 
na codzienność isprawy „zwyczajne” jako 
tematy poetyckie, na nowego bohatera (szary 
człowiek i tłum), fascynację techniką 
i przestrzenią wielkomiejską, witalność, 
dynamizm, odrzucenie tradycji ipochwałę 
cywilizacji, zachwyt nad nowymi wynalazkami 
idziedzinami sztuki (np. gramofon, film) itp. 

– opisuje postawy podmiotów lirycznych 

– w czytanych wierszach wskazuje różnorodne środki 
stylistyczne iokreśla ich funkcje (*dostrzega w nich 
wykładniki nowatorstwa i awangardowości) 

– *na podstawie czytanych utworów omawia 
przemiany ibogactwo postaw twórczych poetów (np. 
Juliana Tuwima – od „barbarzyńcy wmieście” do poety 
„słowiarza”; Juliana Przybosia – od fascynacji miastem 
do fascynacji pejzażami wiejskimi) 

– *wskazuje na związek eksperymentów poetyckich 
Juliana Tuwima ipozarozumowym językiem futurystów 
rosyjskich 

– *przedstawia różne koncepcje poety (artysty) ipoezji 
obecne wprogramach i utworach dwudziestolecia 
(np. „barbarzyńca”, „kabaretowy prześmiewca”, 
„poszukiwacz słowa”, „eksperymentator wlaboratorium 
sztuki”) 

– wskazuje podobieństwa iróżnice między 
ugrupowaniami poetyckimi dwudziestolecia 
międzywojennego 

– wyjaśnia terminy: deprecjatywność 
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Michał Głowiński, 
Janusz Sławiński, 
[Miasto w poezji] 

 

BélaBartókAllegro 
barbaro 

Enrico Caruso Mamma 
mia,chevo’sape 

Ewa Demarczyk 
Pocałunki, słowa 
Maria Pawlikowska- 

-Jasnorzewska, 
muzyka Zygmunt 
Konieczny 

czytanych utworów 

– *określa funkcje nawiązania 
ewangelicznego w wierszu Juliana Tuwima 

– opisuje poetykę czytanych utworów, 
wskazuje nowatorstwo formalne (np. język 
potoczny wwierszach skamandrytów, 
„spiętrzoną” metaforę ielipsę wwierszach 
Juliana Przybosia, odejście od rygorów 
wersyfikacyjno-składniowych itp.); 
charakteryzuje warstwę brzmieniową (rytm) 
wierszy itp. 

– wskazuje językowe formy deprecjatywne 
i określa ich funkcję 

– w czytanych utworach wskazuje 
indywidualne, specyficzne dla poszczególnych 
twórców dwudziestolecia cechy i tematy (np. 
fascynację słowem ijego brzmieniem u Juliana 
Tuwima; motyw miłości iśmierci oraz 
kobiecości wpoezji Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej; nowe wymiary przestrzeni 
miejskiej w wierszach Tadeusza Peipera i 
Juliana Przybosia) 

– wymienia ikrótko omawia utwory Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej poznane 
w gimnazjum 

– wyjaśnia krótko, jaką rolę w życiu 
literackim dwudziestolecia odgrywała 
kawiarnia literacka 

– na podstawie czytanych wierszy 
i wiadomości zpodręcznika, *atakże 

języka (formy deprecjatywne), 

potocyzmy 

– wymienia ikrótko opisuje postacie 

poetów zkręgu „Skamandra”, 

a także *futurystów (Brunona Jasieńskiego) i 
przedstawicieli *Awangardy Krakowskiej 

(Juliana Przybosia), wymienia ich utwory, podaje 
najważniejsze wiadomości biograficzne, 
charakterystyczne cechy twórczości 

– przygotowuje prezentację na temat miasta, 
uwzględnia tekst [Miasto w poezji], fragment manifestu 
Tadeusza Peipera, wybrane utwory poetyckie oraz 
konteksty, korzysta zróżnych źródeł 

– charakteryzuje sytuację komunikacyjną publiczną 
iprywatną 

– wyjaśnia, na czym polega zjawisko stylizacji na 
język potoczny 

– omawia funkcję kolokwializacji w wierszach Juliana 
Tuwima 

– omawia składnię oraz leksykę języka potocznego 
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samodzielnie wyszukanych informacji 
w różnych źródłach, prezentuje Skamandrytów 
iAwangardę Krakowską 

jako grupy poetyckie 

– przygotowuje prezentację na temat 
twórczości Marii Pawlikowskiej- 

-Jasnorzewskiej, korzystając zróżnych źródeł 

– pisze pracę porównawczą na temat poezji 
romantyków, skamandrytów i poetów 
Awangardy Krakowskiej 

– omawia różne sposoby rozumienia języka 
potocznego, podaje przykłady 

– na wybranych przykładach omawia cechy 
stylu potocznego 

– rozpoznaje teksty w stylu potocznym 

– rozpoznaje związki frazeologiczne 
nacechowane emocjonalnie 

– przygotowuje argumenty do dyskusji 
na temat skutków posługiwania się 
wulgaryzmami 

– korzysta ze słownika wyrazów 
bliskoznacznych 

3. Poezja po I 
wojnie świato- 

wej. W kręgu 

Leopold Staff Wysokie 
drzewa, Bonaccia, 
Harmonia 

Julian Tuwim Sitowie, 

– analizuje iinterpretuje czytane wiersze 

– określa ich nastrój i wskazuje tworzące go 
środki poetyckie 

– przedstawia Leopolda Staffa jako odnowiciela 
nurtu klasycznego iklasyka poezji polskiej (przypomina 
utwory poznane wcześniej, wskazuje trwałe cechy 
postawy poetyckiej Leopolda Staffa) 
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tradycji Zmęczenie 

Jarosław 
Iwaszkiewicz, Lipiec, 
Źródło Aretuzy 

 

Eugeniusz ZakRomans 
pasterski 

źródło Aretuzy 
w Syrakuzach 
na Sycylii (fotografia 
z 1910 r.) 

– analizuje budowę wersyfikacyjno- 

-składniową utworów, słownictwo, środki 
stylistyczne, wskazuje ich związek 
z klasycznym wzorcem poezji 

– wskazuje funkcjonowanie motywu harmonii 
w wierszach Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, 

– wskazuje iinterpretuje nawiązania kulturowe 
obecne wczytanych utworach (np. topos otium 
– negotium, motywy powrotu, topos sielanki) 

– określa postawę poety ikoncepcję poezji 
wyłaniające się zwierszy 

– określa dziedzictwo kulturowe obecne 
w czytanych wierszach (nawiązania 
„śródziemnomorskie”, przywoływane dzieła 
sztuki, „rzecz czarnoleska” itp.) 

– *analizuje budowę wierszy Jarosława 
Iwaszkiewicza (Lipiec, Źródło Aretuzy), 
podkreślając ich formalną doskonałość 

– *wwierszach Jarosława Iwaszkiewicza 
wskazuje przywołane dzieła sztuki (motywy 
związane ze sztuką), lokalizuje je, określa ich 
znaczenia metaforyczne i symboliczne 

– interpretuje obraz Romans pasterski, 
zwracając uwagę na motyw sielanki  

– na podstawie znanych utworów (dzieł 
sztuki) wyjaśnia symbolikę źródła *i jej 
znaczenie wkulturze europejskiej 

– wskazuje trwałość dziedzictwa poezji Jana 
Kochanowskiego, przywołuje wiersze Cypriana 
Norwida (powtórzenie) i Juliana Tuwima 

– tłumaczy termin topos, podając przykłady, 
przedstawia rolę obecności toposów wpoezji klasyków 

– przygotowuje prezentację na temat trwałej obecności 
nurtu klasycznego w kulturze europejskiej (dokonuje 
syntezy materiału), wykorzystuje utwory poznane na 
lekcjach polskiego wliceum i *własne lektury, korzysta 
zinnych źródeł wiedzy 

– porównuje postawę wobec współczesności XX-
wiecznych poetów nurtu klasycznego zpostawą 
artystów awangardowych 
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– wyjaśnia terminy: klasycyzm, klasyczny, 
wskazując różne ich znaczenia 

– pisze interpretację porównawczą Pieśni IX 
Jana Kochanowskiego i wiersza Harmonia 
Leopolda Staffa 

4. Polity- 

ka i psycho- 

logia. Proza 
realis- 

tyczna w dwu- 

dziesto- 

leciu między- 

wojen- 

nym 

Stefan Żeromski 
Przedwiośnie  

Zofia Nałkowska 
Granica 

Maria Kuncewiczowa 
Cudzoziemka 

Jarosław 
Iwaszkiewicz, Panny 
z Wilka 

 

„Do matury krok po 
kroku” – polemika 

 

Paul DelvauxKobieta 
siedząca przed lustrem 

– streszcza iopowiada fragmenty (wybrane 
wątki) Przedwiośnia, relacjonuje (opisuje) 
świat przedstawiony wpowieści 

– charakteryzuje przestrzeń powieściową 
ukazującą polską rzeczywistość; *dostrzega jej 
symboliczny wymiar (np.: przygraniczna wieś, 
do której przyjeżdża Cezary, Nawłoć, Chłodek, 
dzielnice Warszawy, marsz na Belweder) 

– opisuje kreację głównego bohatera: 
przedstawia etapy jego dojrzewania i edukacji, 
określa jego przynależność pokoleniową, 
rewolucyjny rodowód, sposób widzenia 
polskiej rzeczywistości (konfrontacja marzeń z 
rzeczywistością), wydany przez niego sąd 
oPolsce itp. 

– przedstawia poglądy różnych bohaterów 
na temat rewolucji 

– dostrzega i komentuje dialogową 
konstrukcję III części utworu (zderzenie 
równorzędnych racji w polemice Cezarego, 
Gajowca iAntoniego Lulka) 

– *interpretuje otwarte zakończenie losów 
bohatera  

– wskazuje dwa typy narracji obecne 

– określa, w jakich warunkach narodziła się polska 
powieść polityczna dwudziestolecia (np. zagrożenie 
kraju, bieda, zbyt wolno przeprowadzane reformy, 
rozczarowanie elitą polityczną, zagubiony etos patrioty-
społecznika), wskazuje głównych jej twórców 

– porównuje Nawłoć i Soplicowo(ew. inne znane 
sobie obrazy dworu 

ziemiańskiego) 

– *analizuje język i styl, jakim pisarz przedstawia 
opisy polskiej rzeczywistości 

– wyjaśnia termin powieść polifoniczna i odnosi go do 
III części Przedwiośnia 

– na podstawie powieści (postać Gajowca i jego 
nauczycieli) wnioskuje, jak Stefan Żeromski 
wyobrażał sobie etos polskiej inteligencji 

– charakteryzuje poglądy polityczne i społeczne 
pisarza (np. konieczność zachowania niepodległości, 
likwidacja nędzy, potępienie komunizmu i rewolucji)  

– *wie, jakie kontrowersje wzbudzało Przedwiośnie i 
jakie oskarżenia wysuwano pod adresem autora; 
polemizuje z nimi, wykorzystując interpretację 
powieści i wiadomości z podręcznika 
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w powieści (narrację auktorialną i personalną) 
i określa ich funkcje 

– wyjaśnia metaforyczny sens tytułu powieści 
i tytułów jej części  

– interpretuje Przedwiośnie jako powieść 
wyrastającą z rozczarowania pierwszymi 
latami niepodległości (wskazuje i komentuje 
właściwe fragmenty utworu) 

– na podstawie tekstu Zdzisława Adamczyka 
wyjaśnia znaczenie opowieści o szklanych 
domach 

– odczytuje wymowę opowieści o szklanych 
domach wkontekście całej powieści 

– opracowuje wypowiedź polemiczną 
w stosunku do Cezarego Baryki (wykorzystuje 
wskazówki zawarte w rozdziale „Do matury 
krok po kroku”)  

– rozpoznaje zasadę kompozycyjną Granicy 
(inwersja czasowa) i określa jej funkcję 
(przedstawienie motywów działania oraz 
złożoności prawdy oczłowieku)  

– *wyjaśnia, na czym polega nowatorstwo 
kompozycji utworu (wykorzystuje wiadomości 
z ramki Wielka proza światowa) 

– przedstawia charakterystykę głównego 
bohatera powieści; zwraca uwagę na różne 
źródła informacji i relatywność oceny tej 
postaci, próbuje dociec o niej prawdy  

– pisze rozprawkę na temat: Soplicowo i Nawłoć – 
podobne czy odmienne światy? 

– porównuje utwór Stefana Żeromskiego z ekranizacją 
filmową w reżyserii Filipa Bajona, przygotowuje na 
ten temat prezentację 

– wskazuje różne płaszczyzny interpretacji Granicy 
(psychologiczno- 

-moralną, polityczno-społeczną, filozoficzną), omawia 
je, odwołując się do treści utworu  

– przedstawia wydarzenia ukazane w powieści z 
punktu widzenia różnych postaci (Zenona, Elżbiety, 
Justyny, pani Kolichowskiej); wyciąga wnioski  

– zabiera głos wdyskusji na temat prawdy w życiu 
człowieka, relatywizmu ocen, istnienia obiektywnych 
norm moralnych (odnosi swoje sądy do Granicy 
iinnych utworów)  

– wyjaśnia, czym jest egocentryzm ijak przejawia się 
on w ocenach wydawanych przez postaci powieściowe 

– komentując postępowanie postaci powieściowych, 
wypowiada swój sąd na temat „wdrukowanego 
schematu postępowania” 

– wskazuje i*interpretuje obecność motywu maski 
w powieści 

– *przedstawia ogólne założenia W poszukiwaniu 
straconego czasu Marcela Prousta 

– *wskazuje podobieństwo formalne powieści Marii 
Kuncewiczowej i powieści Marcela Prousta 
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– określa punkt widzenia narratora powieści  

– formułuje własną ocenę postaci Zenona i ją 
uzasadnia; dostrzega tragizm bohatera oraz 
*wskazuje na jego społeczne i psychologiczne 
źródła  

– relacjonuje ikomentuje refleksje narratora 
Granicy na temat ludzkiego życia  

– interpretuje tytuł powieści, dostrzegając 
jego wieloznaczność (płaszczyzna 
psychologiczno-moralna, społeczno- 

-polityczna, filozoficzna itp.) 

– pisze charakterystykę wybranej postaci 
kobiecej 

– *streszcza (opowiada) historię Róży 
z Cudzoziemki, zwracając uwagę na sposób, 
w jaki autorka zapoznaje z nią czytelnika  

– *wyjaśnia, czym jest czas psychologiczny 
i jak jego odkrycie wpłynęło na rozwój 
powieści (wykorzystuje wiadomości 
z podręcznika, m.in. z ramki Wielka proza 
światowa);odnosi to pojęcie do powieści Marii 
Kuncewiczowej 

– *dostrzega ikomentuje zróżnicowanie 
narracji: w tekście powieści rozróżnia 
fragmenty zawierające subiektywny punkt 
widzenia bohaterki (bądź perspektywę 
Władysia) oraz obiektywną relację narratora 

– opisuje język bohaterki, wskazując formy 

– *określa iinterpretuje różne techniki narracyjne 
obecne w Cudzoziemce  

– *wskazuje i komentuje związki narracji 
powieściowej z psychoanalizą Freuda (konstrukcja 
utworu jako „seans psychoanalityczny”); próbuje 
„postawić diagnozę” Róży iWładysiowi 

– *wskazuje w powieści na motyw muzyczny, określa 
jego funkcję 

– *dokonuje porównania dwojga bohaterów: 
Cezarego Baryki i Róży Żabczyńskiej, zwracając 
uwagę na funkcję, jaką pełni motyw przyjazdu do 
Polski w konstrukcji ich losów 

– *wyjaśnia, czym są skrypty kulturowe obecne w 
języku, podaje przykłady 

– interpretuje obraz Kobieta siedząca przed lustrem 

– rozpoznaje technikę narracyjną obecną w Pannach 
z Wilka 

– wskazuje źródła problemów egzystencjalnych 
bohatera (rozpoznane przez niego samego i 
wywnioskowane na podstawie opisu) 

– określa strategię narracji (narrator podąża za 
pogłębiającą się samoświadomością Rubena) 

– podaje podstawowe informacje o Prouście i 
założeniach jego powieści 

– w opowiadaniu Iwaszkiewicza dostrzega i 
interpretuje topos miłości i śmierci 

– porównuje utwór Iwaszkiewicza z ekranizacją Panien 
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świadczące o jej językowej obcości; określa 
ich funkcję  

– *określa funkcję różnych czasów narracji 
(teraźniejszego i przeszłego) – *wskazuje na 
retrospekcję jako zasadę kompozycyjną 
powieści  

– *wyjaśnia określenie „powieść 
psychoanalityczna”, odnosząc je do 
konstrukcji utworu i postaci bohaterki  

– *wyjaśnia tytuł, wskazując źródła 
„cudzoziemskości” Róży 

– rekonstruuje portret psychologiczny 
Rubena 

– opisuje sposób prowadzenia narracji 
w Pannach zWilka, zwracając uwagę 
na zmianę czasów (przeszły, teraźniejszy); 
wskazuje na nakładanie się planów czasowych 

– określa, co jest głównym przedmiotem 
obserwacji narratora (myśli, wspomnienia 
bohatera, jego wnętrze) 

– przygotowuje charakterystykę porównawczą 
trzech bohaterek: z pozytywizmu, Młodej 
Polski, dwudziestolecia międzywojennego 

zWilka wreżyserii Andrzeja Wajdy 

– przygotowuje recenzję wybranej filmowej adaptacji 
omawianych utworów prozy powieściowej 
z dwudziestolecia międzywojennego 

5. Grotes- 

ka. Wobec 
tajemnicy 
istnienia 

karnawał i groteska 
w sztuce europejskiej, 
np.: Pieter Bruegel 
Walka karnawału 
z postem 

– na podstawie utworów Bolesława Leśmiana, 
Brunona Schulza iwybranych dzieł sztuki 
wyjaśnia, czym jest groteska i jakie są jej cechy 

– interpretuje wiersze Bolesława Leśmiana, 
wnioskując na podstawie analizy (dokonanej 

– samodzielnie analizuje iinterpretuje czytane wiersze 
Bolesława Leśmiana 

– *interpretuje czytane wiersze jako opowieści 
filozoficzne: obycie, poznaniu, trudzie istnienia, 
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Hieronimus Bosch 
Kuszenie św. Antoniego 

karykatura starej 
kobiety Leonarda 

da Vinci 

Francisco GoyaNiech 
wiedzą, 
jacyśmydostojni 

Stanisław Ignacy 
Witkiewicz Portret 
Stefana Glassa 

James EnsorWjazd 
Chrystusa do Brukseli 

 

Bolesław Leśmian 
Topielec, Dusiołek, 
Szewczyk, Poeta, 
Dziewczyna 

 

Ewa Demarczyk 
Garbus, słowa 
Bolesław Leśmian, 
muzyka Zygmunt 
Konieczny 

 

Bruno Schulz Sierpień, 

pod kierunkiem nauczyciela) 

– opisuje charakter świata wykreowanego 
w wierszach, dostrzega jego symboliczny 
charakter ifilozoficzne przesłanie 

– *przedstawia sposób, wjaki poeta widzi 
naturę oraz relacje między nią a człowiekiem 

– wskazuje specyfikę języka artystycznego 
Bolesława Leśmiana (rodzaje neologizmów 
iich funkcje, rytm) 

– wskazuje w poznanych wierszach inspiracje 
ludowe (np. ballada, meliczność, postacie 
rodem zbaśni ludowych, antropomorficzne 
widzenie sił natury) i *wyjaśnia, wjaki sposób 
poeta je przetwarza, włączając wswoją wizję 
świata 

– wczytanych wierszach wskazuje elementy 
humoru iludowej groteski, określa ich funkcje 

– przedstawia własne odczucia iwrażenia 
związane zomawianymi opowiadaniami 
Brunona Schulza 

– podaje podstawowe informacje na temat 
Brunona Schulza i Drohobycza 

– interpretuje fragment prozy, odnajdując 
w nim elementy autobiograficzne 
i wyjaśniając, w jaki sposób zostały one 
przetworzone 

– śledzi iinterpretuje inicjacje 
(wtajemniczenia), których doświadcza bohater 

dochodzeniu prawdy oświecie 

– wyjaśnia ogólnie, na czym polega związek poezji 
Bolesława Leśmiana z filozofią Bergsona (intuicja, pęd 
życiowy, natura tworząca, jaźń itp.) 

– *na podstawie czytanych wierszy określa 
Leśmianowską koncepcję poety („poeta jako człowiek 
pierwotny”) 

– *wskazuje związki poezji Bolesława Leśmiana 
zmitycznym pojmowaniem świata 

– określa stylistyczną i znaczeniową wartość 
neologizmów Leśmianowskich 

– rozpoznaje słowotwórczą budowę neologizmów 
Bolesława Leśmiana, dzieli je na kategorie (np. według 
części mowy),*wyciąga wnioski na temat poglądów 
poety na język 

– wskazuje podobieństwa iróżnice w sposobie ujęcia 
natury w balladach Adama Mickiewicza i Bolesława 
Leśmiana 

– przygotowuje pisemną interpretację wybranego 
wiersza Bolesława Leśmiana 

– przedstawia relacje między 

mikrokosmosem (dom, Drohobycz) i makrokosmosem 
(wszechświat, mit) w świecie przedstawionym 
w opowiadaniach Brunona Schulza 

– wyjaśnia, jak Bruno Schulz pojmuje „dojrzewanie 
do dzieciństwa” 

– określa sposób pojmowania czasu w prozie Brunona 
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Wiosna (fragmenty) 

 

rycina Brunona 
Schulza 

Marc Chagall Zielony 
skrzypek 

kadr z Sanatorium pod 
klepsydrą w reżyserii 
Wojciecha Jerzego 
Hasa 

 

Franz Kafka Proces  

Sierpnia i Wiosny 

– *wskazuje wopisie iinterpretuje motywy 
symboliczne imityczne 

– przedstawia groteskowy opis człowieka na 
podstawie opowiadania Sierpień 

– wyjaśnia, dlaczego Bruno Schulz uważa 
dzieciństwo za „genialną epokę” i czas święty 

– analizuje icharakteryzuje język poetycki 
Brunona Schulza (części mowy iich funkcje, 
odwołanie się do wrażeń zmysłowych, 
dynamizacja opisu, metafory i ich charakter, 
animizacje i antropomorfizacje itp.) 

– *wskazuje wopisie metafory sugerujące 
metamorfozę elementów rzeczywistości, 
wyjaśnia, jakie mają znaczenie dla obrazu 
wykreowanego świata 

– *streszcza (opowiada) fragmenty Procesu 
Franza Kafki (np. aresztowanie, opis sądu, jego 
procedury ifunkcjonowanie, role adwokatów 
iinnych pracowników), wskazuje elementy 
odbiegające od rzeczywistości (odrealniające 
obraz) 

– *przedstawia drogę Józefa K., m.in. jego 
relacje ze spotkanymi ludźmi, nadzieje, jakie w 
nich pokłada, stosunek do procesu i przemiany 
zachodzące w samym bohaterze  

– *interpretuje wskazane fragmenty utworu 
(np. przypowieść o odźwiernym) 

Schulza (odwołuje się do czytanych tekstów, przytacza 
właściwe cytaty) 

– *wyjaśnia, na czym polega mityzacja rzeczywistości 
wprozie Brunona Schulza, m.in. przywołuje mit 
Początku i Księgi 

– *wskazuje związki między prozą Brunona Schulza i 
malarstwem, np. Marca Chagalla 

– *określa, jaka wizja świata i egzystencji ludzkiej 
wyłania się z Procesu Franza Kafki 

– *opisuje poetykę utworu, zwracając uwagę na 
gatunek powieści i jego cechy, wymieszanie 
elementów realistycznych w taki sposób, iż tworzą 
fantastyczny świat przedstawiony, wskazuje na 
paraboliczność utworu  

– *komentuje psychologiczną interpretację Procesu 
autorstwa Ericha Fromma 

– *zestawia ze sobą iporównuje dwa wykreowane 
światy: Brunona Schulza i Franza Kafki 

– *podaje informacje biograficzne na temat Kafki (na 
podstawie wiadomości z podręcznika) 
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– *rozpoznaje iinterpretuje paraboliczny sens 
procesu 

– *wyjaśnia, co wpowieści oznacza „bycie 
oskarżonym” 

– *wyjaśnia termin „powieść paraboliczna”, 
odnosząc go do Procesu i innych znanych 
sobie utworów 

– prezentuje w dyskusji swoją interpretację 
Procesu, wykorzystuje interpretacje znajdujące 
się w podręczniku 

– zbiera materiały do prezentacji: Dzieciństwo 
i młodość w literaturze i sztuce dwóch 
wybranych epok; pisze wstęp do tej 
prezentacji; sporządza bibliografię 

6. Grotes- 

ka. Wobec społe-
czeństwa 
i historii 

Witold Gombrowicz 
Ferdydurke 

 

Zdzisław Łapiński Ja, 
Ferdydurke (fragment) 

 

okładka pierwszego 
wydania Ferdydurke 
z rysunkiem Brunona 
Schulza 

okładka hiszpańskiego 
wydania Ferdydurke 
z2001r. 

– *streszcza (opowiada, relacjonuje) utwór – 
interpretuje znane sobie fragmenty utworu, 
np. przebudzenie bohatera, zaprowadzenie go 
do szkoły, pojedynek Syfona z Miętusem 

– przedstawia bohatera, wskazując różne jego 
„ja” oraz określając role (formy), jakie zostają 
mu narzucone 

– ocenia wpływ, jaki na bohatera mają inni 
ludzie (a więc: w jaki sposób człowiek jest 
określany przez relacje międzyludzkie) 

– wyjaśnia symboliczny sens kolejnych 
ucieczek Józia (ocenia, czy możliwe jest 
uwolnienie się człowieka od narzucanej mu 
formy) 

– podaje podstawowe informacje biograficzne o 
Witoldzie Gombrowiczu 

– na podstawie sytuacji Józia ocenia sytuację 
człowieka uwikłanego wformę 

– wyjaśnia, jak można rozumieć Gombrowiczowską 
formę (w zakresie wskazanym w podręczniku) 

– określa gatunek utworu, zwracając uwagę na 
związki z powieścią łotrzykowską ipowiastką 
filozoficzną 

– ocenia stylistyczną wartość elementów nonsensu, 
absurdu, deformacji 

– *wskazuje na związek groteski (w języku istylu 
powieści) zobrazem deformacji osobowości człowieka 
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z wykorzystaniem 
grafiki Rolanda Topora 

 

Stanisław Ignacy 
Witkiewicz Szewcy 
Michaił Bułhakow 
Mistrz i Małgorzata  

– *wyjaśnia, jak Witold Gombrowicz rozumie 
dojrzałość (iniedojrzałość) człowieka 

– wczytanych fragmentach wskazuje elementy 
parodii, groteski, karykatury, aluzje literackie i 
kulturowe; określa ich funkcje (np. 
kompromitacja określonych środowisk 
społecznych, zachowań, postaw) 

– ocenia obraz środowisk społecznych 
ukazanych wpowieści: szkoła, dom (rodzina 
mieszczańska), dwór ziemiański, *zwracając 
uwagę na rolę tradycji, która je ukształtowała 

– interpretuje groteskową symbolikę części 
ciała (np. twarz-gęba, głowa walcząca z łydką) 

– wskazuje sformułowania charakterystyczne 
dla groteskowego kodu Witolda Gombrowicza 
iwyjaśnia ich sens (np. pupa, gęba, łydka, 
patrzeć belfrem) 

– *przedstawia przestrzeń sceniczną, postacie 
iprzebieg wydarzeń ukazanych w Szewcach 

– *charakteryzuje trzy fazy rewolucji 
przedstawione wdramacie 

– *określa, wjaki sposób została 
przedstawiona wdramacie walka klas 

– *dostrzega wSzewcach elementy 
nadrealizmu iekspresjonizmu (np. przestrzeń 
sceniczna, konstrukcja postaci, fabuła) 

– interpretuje przedstawioną wizję świata 

powstałej wskutek interakcji z innymi ludźmi 
wcodziennych sytuacjach (np. w rodzinie Młodziaków) 

– *wskazuje przykłady stylistycznego dysonansu 
stosowanego przez autora, wyjaśnia jego mechanizm 
ifunkcje 

– interpretuje reprodukcje okładek Ferdydurke 
wkontekście powieści 

– *szerzej charakteryzuje świat wykreowany w 
dramacie Witkacego Szewcy (czas, miejsce, postacie 
iich język, zdarzenia), wskazując jego absurdalność, 
nielogiczność 

– *porównuje język, jakim mówią różne postacie 
sceniczne; wyciąga wnioski 

– *na konkretnych przykładach wskazuje wymieszanie 
konwencji estetycznych (patosu itrywialności, grozy 
ikomizmu itp.) *w różnych elementach dramatu 

– rozpoznaje iinterpretuje aluzje i nawiązania 
kulturowe (np. nawiązania do twórczości Stanisława 
Wyspiańskiego, motyw maski) 

– *wdramacie odnajduje cechy groteski politycznej 

– wskazuje elementy groteski w języku (wymieszanie 
różnych stylów, nieadekwatnych form językowych itp.) 

– interpretuje język utworu (kompromitacja jałowości 

XX-wiecznych intelektualistów, parodia stylu 
modernistycznego, wprowadzenie komizmu itp.) 

– prezentuje podstawowe wiadomości o życiu 
itwórczości Witkacego, m.in. o jego twórczości 
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(chaos) 

– *przedstawia katastroficzne przeczucia 
Witkacego (odczłowieczenie, 
wielkoprzemysłowa uniformizacja życia, zanik 
indywidualności itp.) 

– czyta iinterpretuje wskazane fragmenty 
dramatu (np. zpodręcznika) 

– charakteryzuje język istyl dramatu, 
wskazując wymieszanie stylów, neologizmy, 
hybrydy, aluzje iprzytoczenia, ocenia ich 
funkcje iogólny efekt 

– wyjaśnia, czym jest hybryda językowa, 
podając przykłady 

– wczytanym fragmencie wskazuje cechy 
groteski, określa jej funkcje 

– porównuje Szewców z innymi rodzajami 
dramatu, np. antycznym, klasycznym, 
szekspirowskim, romantycznym (dokonuje 
syntezy 

materiału) 

– *wskazuje różne plany narracyjne powieści 
Mistrz iMałgorzata Michaiła Bułhakowa, 
określa zasadę kompozycyjną utworu 

– *dostrzega iinterpretuje powiązanie 
elementów realistycznych i fantastycznych  

– *charakteryzuje obraz Moskwy lat 30. 
(różne aspekty życia w komunistycznej Rosji) 

literackiej imalarskiej, firmie portretowej, 
poszukiwaniach artystycznych, wtym informacje 
*o teorii Czystej Formy (zakres wiadomości 
zpodręcznika) 

– *podaje informacje orecepcji dramatów Witkacego 
– ich renesansie po roku 1956, m.in. przywołuje teatr 
Tadeusza Kantora (zakres wiadomości z podręcznika) 

– *na przykładzie Szewców określa, na czym polega 
nowatorstwo artystyczne dramatów Witkacego 

– *określa funkcje wprowadzenia w Mistrzu 
iMałgorzacie Michaiła Bułhakowa motywów i 
elementów fantastycznych (metafizycznych) 

– *określa rolę Poncjusza Piłata w historii Jeszui i w 
powieści Michaiła Bułhakowa, porównuje tę postać 
z Piłatem z Ewangelii 

– *wskazuje i interpretuje motywy symboliczne (np. 
ogień, burza, woda, lot, światło słońca i światło 
księżyca, noc)  

– *przedstawia funkcjonowanie w powieści motywu 
mistrza i ucznia, wprowadza kontekst innych znanych 
sobie tekstów kultury 

– *rozpoznaje wpowieści motywy faustowskie 

– *interpretuje motto powieści 

– *pisze interpretacje porównawczą na temat 
sposobu groteskowej deformacji wMistrzu 
iMałgorzacie oraz w Szewcach 

– porównuje pod względem językowym dialogi 
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– *przedstawia działalność Wolanda i jego 
świty; określa sposób potraktowania i funkcję 
motywu satanistycznego w powieści 

– *ocenia, jaka jest prawda o mieszkańcach 
Moskwy ujawniona przez Wolanda (obraz 
społeczeństwa w państwie totalitarnym) 

– *interpretuje sposób icel wykorzystania 
motywów biblijnych  

– *odczytuje moralistyczne przesłanie 
powieści (np. dotyczące prawdy, winy i kary, 
wierności sobie, dobra i zła) 

– pisze pracę nawiązującą do Ferdydurke 
(odpowiada na pytanie, czy możliwa jest 
ucieczka od formy, czy jest do pomyślenia 
autentyczność) 

– omawia język dwudziestolecia 
międzywojennego (rozróżnia i charakteryzuje 
modele stylistyczne języka poetyckiego – 
epigoński styl młodopolski, styl skamandrycki, 
styl awangardowy, styl futurystyczny – oraz 
prozy artystycznej – styl prozy realistycznej, 
styl prozy nowatorskiej) 

– analizuje język wybranych tekstów 
artystycznych z dwudziestolecia 
międzywojennego, zwraca uwagę na cechy 
składniowe, leksykę, nacechowanie 
stylistyczne, figury, tropy, elementy stylizacji, 
obrazowanie 

– przygotowuje prezentację na temat języka 

Cezarego z Gajowcem oraz Róży z Martą 

– analizuje pod względem językowym wybrany 
utwór Bolesława Leśmiana  

– analizuje iomawia formę językową oraz graficzną 
wiersza Tytusa Czyżewskiego Hymn do maszyny 
mego ciała 
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dwudziestolecia międzywojennego 

 

Formy pracy ucznia podlegające ocenie to: 

a) prace klasowe dwugodzinne (rozprawki) - waga 3 

b) sprawdziany wiadomości z wiedzy o epoce ,   z treści oraz problematyki lektur – waga 3 

c) kartkówki z trzech ostatnich tematów – waga 2 

d) prace domowe krótkie – waga 1, prace domowe rozprawki – waga 2 

e) recytacja utworów – waga 3 

f)  sprawdziany czytania tekstu ze zrozumieniem – waga 2 

g) odpowiedzi ustne – waga 2 

i) aktywność podczas lekcji – waga 1 

j) udział w życiu kulturalnym szkolnym i pozaszkolnym  - waga 2 
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Sposoby kontroli wiadomości: odpowiedź z bieżącego materiału, aktywność, zadanie domowe, zadanie klasowe, sprawdziany wiadomości ,prace 
klasowe i  czytanie tekstu ze zrozumieniem.  Uczniowie są zobowiązani do zaliczenia ważnych sprawdzianów pisemnych (wskazanych przez 
nauczyciela) w terminie wyznaczonym przez polonistę.  Zaliczenie tego materiału może mieć również formę ustnej odpowiedzi. Uczniowie raz w 
semestrze mogą zgłosić na początku lekcji swoje nieprzygotowanie lub  brak zadania (szczegółowe zasady podaje każdy nauczyciel na początku roku 
szkolnego). Sprawdziany z treści lektur oraz z wiedzy  o epoce, które zawierają wymagania wyłącznie z poziomu podstawowego są oceniane w 
następujący sposób:0-49% punktów niedostateczny, 50 - 64%  – dopuszczający, 65%- 79% - dostateczny, 80%  - 89%- dobry, 90 - 100% - bardzo 
dobry. 

 

Uzyskanie wyższej niż przewidziana rocznej oceny klasyfikacyjnej: 

Uczeń może podwyższyć sobie ocenę roczną z przedmiotu o jeden stopień od tej, którą zaproponował nauczyciel na miesiąc przed konferencją 
klasyfikacyjną jeżeli: 

1. poprawi sprawdziany, z których otrzymał niskie oceny (sprawdziany wskazuje nauczyciel) 
2. w przypadku braku oceny ze sprawdzianu napisze ten sprawdzian (zakres materiału podaje nauczyciel) 
3. wykona dodatkowe prace ( np. referaty, zadania, prezentacje) wskazane przez nauczyciela 
4. osiągnie znaczące sukcesy (lokaty 1-3) w konkursach przedmiotowych szkolnych i międzyszkolnych 
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Kryteria oceny osiągnięć ucznia – wiadomości i umiejętności 
odpowiadające poszczególnym ocenom 

 
NIEDOSTATECZNY – nie spełnia kryteriów na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ 
 
DOPUSZCZAJĄCY: 
• ma niepełną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie programowej 
• zna i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu nauki o języku, historii i teorii 
literatury 
• zna treść omawianych tekstów kultury, streszcza utwory fabularne,charakteryzuje bohaterów 
• określa tematykę i problematykę omawianego utworu 
• umie zaprezentować podstawowe wiadomości o epokach literackich (ramy czasowe, 
światopogląd epoki, najważniejsze hasła i ideały, kierunki artystyczne, typowe gatunki) 
• podejmuje próby publicznego zabierania głosu 
• mówi i pisze na zadany temat w sposób komunikatywny, przestrzegając podstawowych zasad 
poprawności i kompozycji 
• sporządza notatki z lekcji zawierające główne omawiane treści 
 
DOSTATECZNY – to, co na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ, a ponadto: 
• zna podstawowe zasady poprawności językowej 
• rozróżnia odmiany stylowe polszczyzny oraz rodzaje stylizacji 
• zna podstawowe funkcje tekstów językowych 
• rozróżnia językowe środki perswazji i manipulacji) 
• podejmuje próby analizy i interpretacji tekstu, wskazuje główne wątki w utworze 
• odczytuje sens utworu, uwzględniając kompozycję i słowa-klucze 
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• dostrzega związki między literaturą a innymi dziełami sztuki 
• zna style w sztuce i rozpoznaje ich cechy 
• umieszcza interpretowany tekst w kontekście historycznoliterackim 
• przyporządkowuje wcześniej poznany tekst kultury (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju, 
obrazu kultury materialnej) określonej epoce literackiej 
• zabiera głos na temat, formułuje opinie, stosuje zasady etykiety językowej 
• pisze dłuższe wypowiedzi, zachowując zasady poprawności językowej i kompozycji 
• zna reguły gatunkowe zadanej formy wypowiedzi, potrafi je stosować 
• słucha ze zrozumieniem, notuje selektywnie i funkcjonalnie 
 
DOBRY – to, co na ocenę DOSTATECZNĄ, a ponadto: 
• ma podstawową wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się 
nimi w sytuacjach typowych 
• dobrze zna treść i problematykę omawianych lektur i innych tekstów kultury 
• zna i respektuje zasady poprawności i normy językowej 
• rozpoznaje środki stylistyczne, określa ich funkcje w utworze oraz stosuje je w sposób 
świadomy we własnych wypowiedziach 
• dokonuje pogłębionej analizy i interpretacji tekstu 
• rozpoznaje typ nadawcy i adresata utworu 
• umieszcza interpretowany tekst w kontekście biograficznym, filozoficznym, religijnym, itp. 
• charakteryzuje elementy świata przedstawionego utworu 
• rozpoznaje wykładniki ironii, groteski, komizmu, patosu 
• rozpoznaje konwencje stylistyczne 
• rozpoznaje motywy, symbole, toposy, aluzje literackie 
• krytycznie i samodzielnie zbiera materiały na wybrany temat, korzystając z różnych źródeł 
• syntetyzuje i porządkuje zgromadzone informacje 
• planuje swoją wypowiedź, sporządzając plan, konspekt, notatkę 
• dostosowuje formę wypowiedzi do okoliczności, tematu i osoby adresata 
• tworzy w pełni samodzielnie i ze świadomością wyznaczników gatunkowych takie 
wypowiedzi pisemne, jak referat, rozprawka, recenzja, esej, felieton, esej interpretacyjny 
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BARDZO DOBRY – to, co na ocenę DOBRĄ, a ponadto: 
• ma pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się nimi 
w sytuacjach problemowych 
• szczegółowo zna treść i problematykę omawianych lektur 
• zna zasady retoryczne dotyczące kompozycji tekstu 
• rozpoznaje cechy stylu i języka w poznawanych utworach 
• dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji tekstu 
• umieszcza interpretowany tekst w różnych kontekstach 
• analizuje kreację i elementy świata przedstawionego utworu 
• porównuje aspekty analizowanego/analizowanych dzieła/dzieł 
• ocenia i wartościuje postawy wyrażane w poszczególnych dziełach literackich 
• rozpoznaje nawiązania intertekstualne 
• rozpoznaje związki między tekstem literackim a rzeczywistością pozaliteracką (językiem 
i historią poszczególnych epok) 
• rozpoznaje i ocenia procesy zachodzące w kulturze i wzajemne wpływy poszczególnych 
stylów, prądów i epok 
• pisze tekst w określonym stylu 
• gromadzi i selekcjonuje literaturę przedmiotu wg określonych kryteriów 
 
CELUJĄCY– to, co na ocenę BARDZO DOBRĄ, a ponadto: 
• ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową, posługuje się nimi 
w różnych trudnych sytuacjach problemowych 
• zna teksty z poziomu podstawowego i rozszerzonego oraz inne – poznane w trakcie własnej 
lektury 
• krytycznie analizuje i interpretuje tekst 
• zna przemiany zachodzące w obrębie poszczególnych gatunków literackich 
• funkcjonalnie wykorzystuje różne konteksty w interpretacji utworu 
• rozpoznaje znaki tradycji 
• redaguje własną wypowiedź zgodnie z regułami gatunkowymi i funkcją 
• świadomie dobiera środki językowe w wypowiedzi ustnej i pisemnej 
 


