Kornelia Sztengiert
JĘZYK POLSKI – po gimnazjum

KONTRAKT
Zasady oceniania ucznia:
1. O śródrocznej i końcowej ocenie pracy ucznia decyduje średnia ważona otrzymanych przez niego ocen w danym semestrze.
Wyznaczanie oceny ważonej:
- największą wagę (50%) mają: prace klasowe, sprawdziany
-następnie wagę (30%) stanowią: kartkówki, prace domowe, odpowiedzi ustne, czytanie ze zrozumieniem.
- kolejno (20%) uzyskują: aktywność, praca na lekcji
2. Oceny semestralne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych wg następującego schematu :







celujący – średnia ważona 5,51
bardzo dobry – średnia ważona 4,7 – 5,5
dobry – średnia ważona 3,7 – 4,69
dostateczny – średnia ważona 2,7 – 3,69
dopuszczający – średnia ważona 1,7 – 2,69
niedostateczny – średnia ważona do 1,69
3. Dopuszczalne jest stosowanie znaków „+” i „-” jako odrębnych znaków w skali ocen. Pięć uzyskanych „+” stanowi równowartość oceny bardzo
dobrej
4. Procentowy przelicznik punktów na ocenę (dotyczy sprawdzianów, kartkówek, prac domowych):
0 – 39% - niedostateczny
40 – 54% - dopuszczający
55 – 74% - dostateczny
75 – 90% - dobry
91 – 100 – bardzo dobry
5. Jeżeli uczeń otrzymał na I semestr ocenę niedostateczną to powinien poprawić zaległy materiał nauczania w II semestrze.
6. Uczeń biorący udział w konkursach uzyskuje podwyższenie oceny o jeden
stopień.
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7. Prace klasowe (wypracowania), sprawdziany są obowiązkowe i zapowiedziane tydzień wcześniej. Kartkówki również są obowiązkowe, ale nie
muszą być zapowiedziane.
8. Prace pisemne (wypracowania) mogą być niezapowiedziane, a oceniane są jako praca na lekcji.
Tryb uzupełniania zaległości:
1. Jeżeli uczeń opuści pracę klasową, sprawdzian z przyczyn losowych powinien napisać ją w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od powrotu
do szkoły, natomiast kartkówkę na najbliższej lekcji.
2. Po powrocie do szkoły uczeń ma obowiązek porozumieć sie z nauczycielem w sprawie terminu zaległej pracy (sprawdzianu, testu, pracy klasowej,
czytania ze zrozumieniem, kartkówki).
Warunki poprawy:
1. Poprawić można wyniki: pracy klasowej, sprawdzianu, sprawdzianu ortograficznego, pracy domowej (za zgodą nauczyciela w wyznaczonym
terminie). Do dziennika zostają wówczas wpisane dwie oceny, natomiast przy ustalaniu oceny końcowej bierze się pod uwagę ocenę poprawioną.
2. Uczeń ma obowiązek ustalić termin poprawy z nauczycielem, przy czym poprawa musi nastąpić w ciągu dwóch tygodni.
3. Uczeń może daną formę pisemną poprawić dwa razy.
4. Zarówno pierwsza ocena, jak i ocena z poprawy zostają wpisane do dziennika.
5. Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzonej pracy.
Inne postanowienia:
1. Brak zadań obowiązkowych oznacza wpisanie oceny niedostatecznej do dziennika.
2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych tylko w przypadku gdy
co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa. Warunkiem ubiegania się o
wyższą ocenę klasyfikacyjną jest skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.
3. Uczeń ma prawo do jasnej i rzetelnej oceny. Na jego prośbę lub rodziców nauczyciel szczegółowo winien ocenę wyjaśnić.
4. Prace klasowe są archiwizowane i są do wglądu ucznia lub rodzica.
5. Uczeń zobowiązany jest prowadzić zeszyt przedmiotowy, sporządzać notatki z każdej lekcji, a na żądanie nauczyciela okazywać go do kontroli.
6. Nauczyciel stosuje się do zaleceń poradni w sprawie dysleksji, dysortografii
i dysgrafii, ale z myślą o przyszłości ucznia proponuje:
stosowanie się ucznia do wytężonej pracy nad samym sobą wg zaleceń poradni i nauczyciela; zaświadczenie nie uprawnia do notorycznego robienia
błędów; uczeń winien robić widoczne postępy
w eliminowaniu błędów pisowni; prace wskazane przez nauczyciela, pisane w domu będą
oceniane z pominięciem zaświadczenia.
7. W razie nieprzestrzegania kontraktu, nauczyciel powiadamia wychowawcę lub rodziców.
8. W ciągu semestru można jeden raz zgłosić nieprzygotowanie. Nie uczynienie tego jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
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9. Przestrzeganie poleceń, terminów związanych z maturą. Nie uczyninie tego jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej, a także nie
dopuszczeniem do matury

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski
w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej
Tematy przeznaczone dla poziomu rozszerzonego oznaczone są gwiazdką*
Temat (rozumiany
jako lekcja)

Wymagania konieczne
(ocena
dopuszczająca)

Wymagania
podstawowe
(ocena dostateczne)

Wymagania
rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania
dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania
wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń:
zna pochodzenie nazwy
renesans;
zna czas trwania epoki;
zna fragmenty dzieła
Mirandoli;
wie, jakie znaczenie
miał wynalazek druku;
czyta ze zrozumieniem
tekst współczesnego
uczonego o kulturze
renesansu;
rozpoznaje wyrazy
pokrewne;
gromadzi i selekcjonuje
informacje dotyczące
wskazanej postaci
renesansowej;
przygotowuje w zespole
prezentację o
wskazanej postaci
renesansowej

Uczeń:
omawia zmiany, jakie
nastąpiły w stosunku
ludzi do starożytności,
człowieka, świata;
zna znaczenie kultury
antycznej jako źródła
inspiracji epoki;
opisuje przyczyny i
skutki odkryć
geograficznych;
definiuje reformację i
humanizm;
rozumie łacińską
sentencję: Homo sum
et nihil humanum a me
alienum esse put;
charakteryzuje
renesansowy wzorzec
idealnego człowieka;
definiuje mecenat;
opisuje kulturę polską w
XVI wieku: szkolnictwo,
drukarnie, ożywienie
kulturalne;

Uczeń:
omawia wydarzenia,
które miały wpływ na
powstanie renesansu;
wie, czym były wyprawy
krzyżowe i jakie
przyniosły skutki;
analizuje znaczenie
krucjat, odkryć
geograficznych i
wynalezienia druku dla
zmian w
światopoglądzie epoki;
ocenia skutki
reformacji;
porównuje stosunek
średniowiecza
i renesansu do
starożytności,
człowieka i świata;
formułuje argumenty
uzasadniające, że czas
renesansu to złoty wiek
kultury polskiej, czas
ożywienia kulturalnego;

Uczeń:
opisuje znaczenie
kultury włoskiej dla
rozwoju nowej epoki;
określa skutki rozwoju
szkolnictwa i drukarń w
Polsce;
objaśnia związek
wzorca idealnego
człowieka renesansu z
humanizmem;
samodzielnie ocenia
wartości
humanistyczne, takie
jak: poszanowanie
godności człowieka,
wolność, tolerancja,
sprawiedliwość

Uczeń:
zna działalność Martina
Lutra;
ocenia światopogląd
renesansowy odwołując
się do doświadczeń
człowieka XXI wieku;

RENESANS

Skąd renesans?
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Wybitni ludzie
renesansu

Sztuka renesansu

zna najwybitniejszych
przedstawicieli kultury
renesansowej i
przedstawia na
przykładach ich
dorobek;
definiuje wyrażenie
człowiek renesansu;
stosuje je poprawnie w
swoich wypowiedziach;

zna cele sztuki
renesansowej;
wymienia przykłady
renesansowych dzieł
malarstwa, rzeźby,
architektury;
dostrzega pochwałę
humanizmu, wielkość
człowieka i jego
możliwości w sztuce
renesansowej;

stosuje poprawnie w
swoich wypowiedziach
słownictwo: humanizm,
humanitaryzm itp.;
rozumie znaczenie
Włoch jako kolebki
renesansu;
czyta ze zrozumieniem
tekst renesansowego
filozofa
opisuje wszechstronny
rozwój i różnorodne
uzdolnienia twórców;
porównuje ideał
człowieka renesansu
z działalnością i
osiągnięciami
wskazanych twórców i
myślicieli;
rozumie związek
między światopoglądem
epoki a
wszechstronnym
rozwojem twórców
renesansu;
czyta ze zrozumieniem
krótki tekst filozoficzny
wymienia cechy
renesansowej sztuki;
rozpoznaje dzieła
renesansowe, wybór
uzasadnia;
wskazuje źródła
inspiracji
renesansowych
twórców

omawia działalność
wybranych artystów
i uczonych renesansu;
charakteryzuje ich
dorobek;
rozpoznaje dzieła
wybranych artystów;

definiuje irenizm,
stosuje poprawnie
w swoich
wypowiedziach;

ocenia wpływ epoki na
rozwój indywidualizmu
jednostki w renesansie
i współcześnie

analizuje wpływ
światopoglądu epoki na
sztukę renesansu;
porównuje dzieła
renesansowe ze
średniowiecznymi i
starożytnymi;
porównuje tematykę
dzieł i jej ujęcie na
podstawie prac
wybranych twórców
renesansowych;

ocenia wpływ różnych
tradycji kulturowych
(np. antyk i
chrześcijaństwo) na
sztukę;

charakteryzuje, na
przykładzie Zamościa,
miasto idealne;
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Petrarka – piewca
miłości

Boccaccio – mistrz
noweli*

Radosne życie
poczciwego

zna wybrane Sonety do
Laury;
analizuje i interpretuje
wybrane Sonety do
Laury, a zwłaszcza
charakteryzuje podmiot
liryczny, jego uczucia i
emocje, sposób
przeżywania miłości
oraz adresata;
opisuje wykreowany
portret ukochanej;
wie, czym
charakteryzuje się
sonet

zna treść wybranej
noweli Boccaccia;
charakteryzuje
bohaterów noweli,
ocenia ich motywy
postępowania;
definiuje nowelę;
wymienia typowe cechy
noweli w omawianym
utworze;

czyta ze zrozumieniem
tekst renesansowy

omawia działalność
Petrarki;
ocenia postawę
podmiotu lirycznego;
definiuje erotyk i
literaturę miłosną;
definiuje paradoks i
antytezę, rozpoznaje
je w tekście poetyckim;
stosuje poprawnie
pojęcia: erotyk, liryka
miłosna, paradoks,
antyteza, sonet;
odróżnia wykreowany
obraz miłości od
uczucia prawdziwego;
rozpoznaje sonet wśród
innych gatunków
poetyckich
zna postać Boccaccia;
analizuje, jakie prawdy
o człowieku odsłania
omawiana nowela;
stosuje poprawnie
terminy: punkt
kulminacyjny, centralny
motyw, „teoria sokoła”,
pointa;
definiuje pojęcie
archaizm;
zastępuje wyrażenia
archaiczne obecne
w tłumaczeniu ich
współczesnymi
odpowiednikami
zna dorobek Mikołaja
Reja i miejsce jego

ocenia samodzielnie
sztukę XVI wieku
charakteryzuje obraz
miłości zawarty
w Sonetach do Laury;
objaśnia funkcję
różnych środków
artystycznego wyrazu,
w tym antytez
i paradoksów;
określa, jakie miejsce
zajmuje miłość
w renesansowej
koncepcji człowieka;
porównuje miłość
bohatera utworów
Petrarki ze
współczesnym obrazem
miłości zawartym np. w
filmach

porównuje różne
tłumaczenia tego
samego sonetu;
definiuje i stosuje
poprawnie pojęcie
petrarkizm;

rozpoznaje i omawia
wpływ Petrarki
w liryce miłosnej epok
późniejszych

opisuje kompozycję
Dekameron;
objaśnia wpływ na
tematykę utworu
i sposób przedstawienia
bohaterów
renesansowego hasła
„człowiekiem jestem…”;

wie, skąd pochodzi tytuł
zbioru;
porównuje i ocenia
funkcje literatury
średniowiecznej
(funkcja parenetyczna)
i literatury
renesansowej (literatura
zawiera prawdę o
człowieku, nawet tę
bolesną)

porównuje sposób
przedstawienia
bohatera w utworach
średniowiecznych
i renesansowych;

rozpoznaje relacje
między narratorem

opisuje źródła
renesansowego

ocenia renesansowy
optymizm
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ziemianina

Jan Kochanowski –
poeta doctus

wykorzystując przypisy;
omawia wskazane
fragmenty Żywota
człowieka poczciwego;
wie, jak renesansowy
człowiek postrzegał
świat i swoje w nim
miejsce;

zna dorobek poety i
miejsce jego twórczości
w polskiej literaturze;
zna wybrane pieśni
Jana Kochanowskiego,
analizuje je;
charakteryzuje podmiot
liryczny pieśni
Kochanowskiego; zna
świat wartości obecny
w omawianych
utworach;
omawia renesansową
receptę na dobre życie
w wybranych pieśniach;

twórczości w polskiej
literaturze;
przedstawia na
przykładach życie
szlachcica ziemianina w
harmonii z naturą i jej
prawami;
charakteryzuje model
życia zawarty
w utworze;
formułuje argumenty
potwierdzające
obecność w utworze
renesansowego
optymizmu;
stosuje poprawnie
termin: literatura
parenetyczna;
objaśnia wizerunek
świata i życia człowieka
zaprezentowany w
utworze literackim
i dziele malarskim
zna najważniejsze fakty
z biografii Jana
Kochanowskiego;
wie, dlaczego Jana
Kochanowskiego
nazwano poeta doctus;
dostrzega wpływ
starożytnych filozofii na
pieśni Jana
Kochanowskiego;
charakteryzuje i ocenia
postawy i wartości
typowe dla omawianych
pieśni;
rozpoznaje hymn,
sielankę, pieśń i

a odbiorcą w utworze
Reja;
wymienia cechy stylu
Mikołaja Reja;
charakteryzuje styl
Mikołaja Reja na
konkretnym
przykładzie;
analizuje zastosowane
środki językowe –
określa ich typ i funkcję,

optymizmu;
porównuje poglądy
ludzi średniowiecza
i renesansu na życie
doczesne
wykorzystując poznane
utwory;

z perspektywy
współczesnego
człowieka, doświadczeń
XX i początków XXI
wieku;

opisuje wpływ
starożytnych filozofii na
pieśni Jana
Kochanowskiego;
przedstawia na
przykładach wpływ
starożytnych filozofii na
twórczość Jana
Kochanowskiego;
rozumie istotę parafrazy
poetyckiej;
definiuje styl klasyczny i
horacjanizm;
rozpoznaje je w
utworach
stosuje poprawnie

omawia renesansową
koncepcję sławy
poetyckiej;
porównuje pieśni Jana
Kochanowskiego
z poznanymi pieśniami
Horacego;

udowadnia polskość i
europejskość
twórczości Jana
Kochanowskiego
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Sielanka czy nie? –
Żeńcy Szymona
Szymonowica*

Patriotyczna i
obywatelska troska
Mistrza z Czarnolasu

zna treść omawianych
fragmentów; opisuje
sytuację przedstawioną
we fragmencie;
charakteryzuje
zachowania bohaterów;
odnajduje zdania
mające charakter
sentencji lub
przysłowia;

zna i analizuje utwory
Jana Kochanowskiego
o tematyce
patriotycznej ocenia
postawę podmiotu
lirycznego;
określa skutki braku
postawy patriotycznej;

wymienia ich cechy;
wie, czym jest
przerzutnia i parafraza;
wskazuje w pieśni
przerzutnie
kierując się
wskazówkami i
poleceniami
pomocniczymi
podejmuje próbę
samodzielnej analizy
renesansowego tekstu
poetyckiego;
posługuje się
słownictwem
wartościującym i
nacechowanym
emocjonalnie;
przedstawia zarzuty
formułowane przez
bohaterów;
charakteryzuje relację
między bohaterami,
opisuje ich emocje;
dostrzega realizm w
utworze; analizuje
słownictwo
zastosowane w
sielance; analizuje
system wersyfikacyjny
utworu;
charakteryzuje polskie
społeczeństwo,
idealnego władcę i
patriotę na podstawie
wskazanych pieśni;
formułuje argumenty
wynikające z utworów;
rozpoznaje funkcje

terminy: styl klasyczny,
horacjanizm;
określa funkcje
przerzutni w utworze;

dostrzega analogie
pomiędzy światem ludzi
a światem przyrody,
uzasadnia funkcję tego
zabiegu; określa
funkcję zastosowanego
systemu
wersyfikacyjnego;
wskazuje elementy
utworu, które ujawniają
stosunek autora do
bohaterów i opisanej
sytuacji;

wskazuje w utworze
elementy
konwencjonalne
sielanki; porównuje
obraz wsi wyłaniający
się z utworów Reja,
Kochanowskiego i
Szymonowica;
wykorzystuje w
porównaniu wiedzę o
renesansowym
optymizmie

formułuje i uzasadnia
swoją opinię dotyczącą
wzorców językowych w
utworze;

określa funkcję
elementów mowy
w Pieśni V;
określa funkcję figur
retorycznych
w utworach

omawia związek
tematyki patriotycznej
z wydarzeniami
historycznymi;

omawia zadania
retoryki;
wymienia rodzaje mów;
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odróżnia patriotyzm od
nacjonalizmu
i szowinizmu

Prorocze wizje
księdza Skargi

czyta ze zrozumieniem
tekst renesansowy;
omawia tematykę
kazania O miłości ku
ojczyźnie;
wymienia cechy
charakterystyczne
kazania;
opisuje obraz Jana
Matejki Kazanie Skargi;
definiuje stylizację
językową;
objaśnia topos
ojczyzny-okrętu; ocenia
postępowanie
współczesnych
obywateli
Rzeczypospolitej

językowe realizowane
w utworach;
opisuje kompozycję
mowy;
wskazuje w Pieśni V
elementy mowy;
wymienia figury
retoryczne;
rozpoznaje figury
retoryczne w pieśniach
Jana Kochanowskiego;
definiuje wiersz
sylabiczny;
rozpoznaje wiersz
sylabiczny wśród
innych systemów
wersyfikacyjnych;
stosuje poprawnie
pojęcia: retoryka, figury
retoryczne, wiersz
sylabiczny;
rozumie cel kazania O
miłości ku ojczyźnie;
ocenia poglądy P.
Skargi dotyczące
zjawisk zagrażających
bezpieczeństwu
państwa;
hierarchizuje wskazane
przez pisarza „choroby
zagrażające ojczyźnie”;
zna najważniejsze
figury retoryczne,
wskazuje zastosowane
figury retoryczne;
stosuje poprawnie
pojęcia: stylizacja,
kazanie;

wymienia cechy stylu
Skargi i stylizacji
biblijnej;
przedstawia na
przykładach sposoby
uzasadniania przez
pisarza konieczności
miłości ku ojczyźnie;
określa funkcję figur
retorycznych;
rozpoznaje stylizację
biblijną w Kazaniach
sejmowych oraz we
fragmentach innych
utworów;
poprawnie stosuje
pojęcie stylizacja
biblijna;

zna dorobek Piotra
Skargi ze szczególnym
uwzględnieniem genezy
Kazań sejmowych;
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Jak poprawić
Rzeczpospolitą?*

Poetycka parafraza
biblijnych psalmów –
Psałterz Dawidów
Jana
Kochanowskiego

„Żaden ociec
podobno barziej nie
miłował…”

czyta ze zrozumieniem
tekst renesansowy;
omawia treść
wskazanych
fragmentów utworu
Modrzewskiego;
wie, czym zajmuje się
publicystyka;
rozpoznaje literaturę
publicystyczną;
stosuje poprawnie
wyraz reforma

rozumie główną ideę
tekstu Modrzewskiego;
wymienia zarzuty
pisarza wobec
istniejącego stanu
państwa;
formułuje postulaty
reform, których domaga
się Modrzewski;
opisuje idealny model
państwa stworzony
przez pisarza;
ocenia poglądy autora
dotyczące reform
w państwie;

analizuje omawiane
psalmy; charakteryzuje
człowieka i jego miejsce
w świecie

analizuje budowę
psalmów,
kierując się
wskazówkami i
poleceniami
pomocniczymi
podejmuje próbę
samodzielnej analizy i
porównania tekstów
poetyckich,
ocenia zaprezentowaną
w Trenach postawę
wobec cierpienia;
wie, na czym polegał
kryzys renesansowego
światopoglądu w
Trenach Jana
Kochanowskiego;
przedstawia na
przykładach
zanegowane w Trenach

zna genezę Trenów
Jana Kochanowskiego;
omawia tematykę
poznanych Trenów;
analizuje omawiane
treny;
charakteryzuje podmiot
liryczny i bohaterkę
Trenów; nazywa stany
emocjonalne
pogrążonego w bólu

analizuje obraz Jana
Matejki Kazanie Skargi
zna działalność i
dorobek Andrzeja
Frycza Modrzewskiego;
objaśnia argumenty
przytaczane przez
pisarza w utworze O
poprawie…;

charakteryzuje autora
tekstu na podstawie
jego poglądów;
uzasadnia, na czym
polegało nowatorstwo
poglądów
Modrzewskiego i
dlaczego, darzono go
uznaniem
w renesansowej
Europie

zna fragmenty Utopii
Thomasa Morusa;
analizuje fragmenty
Utopii Thomasa
Morusa;
definiuje utopię

stosuje poprawnie
termin: parafraza,
porównuje tłumaczenia
psalmów

wskazuje funkcję
nawiązania do psalmów
i parafraz Jana
Kochanowskiego w
wierszu współczesnego
poety,

odnajduje dominantę
kompozycyjną w
analizowanym utworze
J. Twardowskiego

określa skutki wpływu
doświadczeń na
filozofię życiową;
określa skutki kryzysu
światopoglądowego;
rozumie ewolucję
światopoglądu poety;
określa funkcję
dominujących
w poszczególnych
trenach środków

formułuje argumenty
uzasadniające powrót
poety do
renesansowych
wartości w Trenie XIX;
opisuje kompozycję
trenów antycznych
i Trenów Jana
Kochanowskiego;

porównuje kompozycję
trenu antycznego
z kompozycją cyklu
Jana Kochanowskiego,
wskazuje podobieństwa
układu;
zna wiersz Jana
Kochanowskiego
Epitafium Hannie
Kochanowskiej;
analizuje Epitafium
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ojca;
podejmuje próbę
samodzielnej analizy
porównawczej tekstu
renesansowego
i dwudziestowiecznego,
kierując się
wskazówkami i
poleceniami
pomocniczymi

Człowiek – reżyser
czy marionetka?

zna i analizuje
wskazane fraszki Jana
Kochanowskiego;
rozpoznaje postawę
podmiotu lirycznego
wobec wartości
szczególnie cenionych
przez ludzi (O żywocie
ludzkim) i możliwości
ludzkiego poznania
(O mądrości);

przez autora wartości i
postawy
światopoglądowe;
definiuje tren;
definiuje topos ubi sunt;
objaśnia
funkcjonowanie w
Trenie X toposu ubi
sunt;
rozpoznaje dominujące
w poszczególnych
trenach środki
stylistyczne;
stosuje poprawnie
pojęcia: tren, topos ubi
sunt;
analizuje kompozycję
działa malarskiego oraz
jego kolorystykę
określa, w jaki sposób
wyrażone zostały przez
malarza emocje
postaci;
objaśnia tytuły fraszek;
opisuje topos theatrum
mundi;
wyjaśnia, dlaczego
człowiek został
nazwany „bożym
igrzyskiem”;
wymienia cechy fraszki

Hannie Kochanowskiej;
zna utwory, w których
widoczne są
nawiązania do Trenów
Jana Kochanowskiego;

stylistycznych;
porównuje sposób
wyrażania emocji
w tekście literackim i
dziele malarskim

charakteryzuje
koncepcję losu
człowieka zawartą we
fraszkach;
omawia
późnorenesansowy
sceptycyzm;
określa funkcję toposu
świata-teatru we
fraszce O żywocie
ludzkim;
ocenia, czy postawa
podmiotu lirycznego
fraszek bliższa jest tej
w Trenach czy
w Pieśniach;

określa wpływ
późnorenesansowego
sceptycyzmu na
koncepcję świata
i człowieka, relacje
między człowiekiem
a Bogiem;

formułuje argumenty
uzasadniające
wyrażoną opinię
dotyczącą relacji
między Bogiem a
człowiekiem
zaprezentowanych we
fraszkach i w pieśniach;
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Szekspir – genialny
znawca duszy ludzkiej

zna treść Makbeta;
analizuje dramat
Szekspira;
charakteryzuje
bohaterów;
określa motywy ich
postępowania;
rozumie i opisuje rolę
Lady Makbet;
omawia cechy dramatu
szekspirowskiego;
definiuje perswazję;
czyta ze zrozumieniem
tekst
popularnonaukowy
dotyczący teatru
elżbietańskiego;

zna dorobek Szekspira i
miejsce jego twórczości
w literaturze;
rozpoznaje i nazywa
wartości cenione przez
bohaterów;
ocenia postępowanie
bohaterów, ich wybory;
wymienia środki
perswazji;
rozpoznaje charakter
perswazyjny
wskazanych scen;
wskazuje w tekście
środki perswazji;
przedstawia na
przykładach cechy
dramatu
szekspirowskiego;
zna przykładowe
utwory, w których
obecne są nawiązania
do twórczości
Szekspira;
ocenia współczesne
koncepcje inscenizacji
Makbeta

zna pochodzenie nazwy
epoki;
zna czas trwania epoki;
definiuje
kontrreformację;

omawia wydarzenia,
które miały wpływ na
powstanie baroku;
wie, czym wyróżniała
się barokowa koncepcja

porównuje koncepcję
Boga zawartą we
fraszkach z
wyobrażeniami Stwórcy
w innych utworach Jana
Kochanowskiego
omawia genezę
Makbeta;
opisuje teatr za czasów
Szekspira;
analizuje wizję świata i
człowieka wyłaniającą
się z utworu;
objaśnia Szekspirowską
koncepcję natury
ludzkiej;
objaśnia funkcję świata
nadprzyrodzonego w
utworze;
uzasadnia uniwersalizm
i ponadczasowość
dramatu;

zna Appendix
Stanisława Barańczaka;
porównuje dramat
szekspirowski
z dramatem antycznym
(szczególnie kreację
bohaterów, ich wpływ
na własne życie);

określa funkcję
nawiązań do twórczości
Szekspira w literaturze
polskiej

opisuje działalność
Towarzystwa
Jezusowego;
ma świadomość
związków religii, kultury

ocenia światopogląd
barokowy odwołując się
do doświadczeń
człowieka XXI wieku,
rozumie pojęcie

BAROK
Barok – epoka
oryginalna

zna czas trwania
wewnętrznych faz
epoki;
analizuje znaczenie
kryzysu religijnego,
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stosuje poprawnie
pojęcie kontrreformacja;
czyta ze zrozumieniem
tekst historyka literatury
o epoce

świata i człowieka;
wskazuje skutki
kontrreformacji;

zna fragmenty Myśli
Pascala

czyta ze zrozumieniem
tekst filozoficzny;
charakteryzuje obraz
człowieka;

zna cele sztuki
barokowej;
zna najwybitniejszych
twórców sztuki baroku i
ich dzieła;
przygotowuje w zespole
projekt dotyczący
twórcy barokowego

wymienia cechy
charakterystyczne dzieł
barokowych;
rozpoznaje dzieła
barokowe, wybór
uzasadnia;
charakteryzuje – na
konkretnych
przykładach –
malarstwo, rzeźbę
i architekturę barokową;
czyta ze zrozumieniem
tekst historyka sztuki
dotyczący sztuki
baroku;
gromadzi i selekcjonuje
wiadomości dotyczące
barokowych twórców i

Pascal – genialny
matematyk i filozof

Sztuka baroku

soboru w Trydencie i
działalności jezuitów dla
zmian w
światopoglądzie epoki;
rozumie przyczyny
ukształtowania się
odmiennych postaw
ludzi baroku wobec
życia;
ocenia skutki
kontrreformacji;
porównuje stosunek
baroku i renesansu do
człowieka i świata;
opisuje koncepcję
człowieka i świata
zawartą w Myślach
Pascala;
omawia dorobek
Pascala

i światopoglądu itp.

gongoryzm

analizuje samodzielnie
tekst filozoficzny;
porównuje poglądy
Pascala z poglądami
myślicieli renesansu

ocenia poglądy
barokowego filozofa,
przywołując zasadne
argumenty

omawia źródła i
inspiracje sztuki
barokowej;
rozumie i analizuje
wpływ światopoglądu
epoki na sztukę baroku;
porównuje sztukę
barokową ze sztuką
renesansu i
średniowiecza

określa wpływ odkryć
naukowych na sposób
przedstawiania
człowieka i świata
w sztuce baroku;
ocenia samodzielnie
sztukę XVII wieku

ma świadomość
związków sztuki
z czynnikami
pozaartystycznymi
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zna i analizuje wybrane
sonety Mikołaja SępaSzarzyńskiego;
charakteryzuje podmiot
i adresata omawianych
sonetów;
wymienia cechy sonetu

Vanitas vanitatum et
omnia vanitas

ich dorobku;
rozumie, że piękno to
wartość względna
określa relacje między
podmiotem i adresatem
w omawianych
sonetach;
wyjaśnia, jaką rolę w
życiu człowieka
odgrywa Bóg;
przedstawia na
przykładach
przeciwników, wobec
których został
postawiony człowiek
(Sonet IIII);
charakteryzuje obraz
człowieka i świata
wyłaniający się z
sonetów;
definiuje peryfrazę i
inwersję składniową;
rozpoznaje peryfrazy;
wskazuje inwersję
składniową;
formułuje argumenty
uzasadniające, że
analizowany utwór jest
sonetem;
rozpoznaje poezję
religijną
zna treść poznanych
utworów;
wyjaśnia pochodzenie
motywu vanitas;
rozumie barokową
koncepcję życia;
analizuje i interpretuje
wiersze Daniela

określa funkcję swoistej
konstrukcji podmiotu
lirycznego (my – ja);
objaśnia poetyckie
peryfrazy;
określa funkcję
zastosowanych
środków językowych w
kreowaniu obrazu
świata i człowieka

przywołuje właściwe
konteksty filozoficzne;
dostrzega związek
między wybranym
gatunkiem utworu a
charakterem
wypowiedzi;
porównuje wyłaniający
się z sonetów obraz
człowieka i świata z
wizerunkiem tegoż
w Pieśniach Jana
Kochanowskiego;
gromadzi i selekcjonuje
cechy poezji SępaSzarzyńskiego, które
łączą ją z twórczością
renesansową i te, które
różnią
opisuje związek
motywu vanitas
z barokową koncepcją
życia;
omawia związek
motywu przemijania ze
średniowieczną
koncepcją życia oraz
filozofią B. Pascala

analizuje i interpretuje
wiersze Józefa Baki;
porównuje sposoby
ukazania tego samego
motywu w dziełach
różnych sztuk;
samodzielnie analizuje
dzieła malarskie
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zna przedstawicieli
polskiego nurtu
dworskiego;
wymienia cechy baroku
dworskiego
i marinizmu;
zna treść
analizowanych tekstów
Morsztyna i
Naborowskiego

Barokowe ogrody
miłości

Naborowskiego;
analizuje dzieła
malarskie
wykorzystując
wskazówki;
rozpoznaje barokowe
środki stylistyczne;
rozpoznaje motyw
vanitas w sztuce epok
późniejszych;
analizuje i interpretuje
utwory nawiązujące do
motywu vanitas
formułuje hipotezy
interpretacyjne
dotyczące tematyki
omawianych wierszy
barokowych;
charakteryzuje podmiot
liryczny i adresata;
określa relacje między
nimi;
nazywa uczucia
ujawniane w wierszach;
charakteryzuje obraz
kobiet i miłości
wyłaniający się z
wierszy barokowych;
ocenia podstawowy cel
poezji marinistycznej:
zadziwienie czytelnika;
czyta ze zrozumieniem
tekst badacza literatury
dotyczący barokowego
konceptu;
definiuje pojęcia:
hiperbola, koncept,
kontrast, anafora,
inwersja składniowa,

charakteryzuje barok
dworski;
rozpoznaje utwory
należące do baroku
dworskiego;
wie, jaki był wpływ
poezji marinistycznej na
polską poezję dworską;
analizuje kompozycję
wierszy barokowych;
określa funkcję
barokowych środków
stylistycznych w
utworze;
analizuje barokowy
obraz przedstawiający
kobiety, uwzględniając
pytania pomocnicze;
opisuje kanony piękna
w różnych epokach

wskazuje różnice
między wierszami
renesansowymi i
barokowymi;
formułuje argumenty
potwierdzające, ze
poezja Morsztyna jest
jednocześnie zmysłowa
i intelektualna;
przedstawia na
przykładach
podobieństwa między
wierszami Morsztyna
i Naborowskiego;
charakteryzuje
współczesne kanony
piękna

zna współczesne
nawiązania do baroku;
analizuje współczesny
wiersz nawiązujący do
baroku
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zna treść Świętoszka;
streszcza Świętoszka;
charakteryzuje
bohaterów komedii

Molier – mistrz
komedii klasycznej

Błędny rycerz Don
Kichote*

zna treść utworu
Cervantesa (lub jego
fragm.);

gradacja, sumacja;
rozpoznaje w
wierszach: hiperbolę,
koncept, kontrast,
anaforę, inwersję
składniową, gradację,
sumację;
rozpoznaje sonet,
wskazuje jego cechy
w utworze
wyjaśnia znaczenie
pojęcia komizm;
omawia różne rodzaje
komizmu;
charakteryzuje komedię
jako gatunek literacki;
przedstawia na
przykładach różne
rodzaje komizmu;
analizuje komedię
Moliera;
określa motywy
postępowania
bohaterów;
rozpoznaje i nazywa
wartości cenione przez
bohaterów;
rozumie i opisuje
zjawisko ośmieszane
w utworze Moliera;
definiuje pojęcia:
obłuda i hipokryzja;
czyta ze zrozumieniem
współczesny tekst
dotyczący dramatu
Moliera
określa motywy
postępowania
bohaterów;

stosuje poprawnie
pojęcia: obłuda,
hipokryzja;
rozróżnia znaczenie
słów: świętoszek,
święty, świątobliwy;
stosuje je we
właściwym znaczeniu

dostrzega artyzm
Świętoszka

opisuje teatr barokowy

wskazuje tradycyjne
motywy wędrowne,
wyjaśnia, na czym

wyjaśnia, czemu służy
wyolbrzymienie cech
postaci,

wyjaśnia etymologię
archaizmu
znaczeniowego „błędny
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Fenomen sarmatyzmu

Wacław Potocki –
oświecony Sarmata*

Pisane na użytek
własny

streszcza utwór;
charakteryzuje
bohaterów

rozpoznaje i nazywa
wartości cenione przez
bohaterów;
porównuje postawy
bohaterów

polega etos rycerski;
wyjaśnia, na czym
polega wyolbrzymienie
cech postaci,
wyjaśnia, na czym
polega karykaturalność
i parodia w utworze

wyjaśnia, czemu służy
karykaturalność
i parodia w utworze

charakteryzuje
szlachcica Sarmatę
oraz szlacheckie
obyczaje;
opisuje strój szlachecki
oraz szlachecką
ceremonię pogrzebową;
rozpoznaje portret
trumienny;
wskazuje cechy
charakterystyczne dla
ubioru szlachcica

charakteryzuje zjawisko
sarmatyzmu;
wskazuje zjawiska
charakterystyczne dla
kultury polskiej szlachty
żyjącej w XVII wieku;
odróżnia zalety szlachty
od jej wad,
analizuje współczesne
teksty poświęcone
obyczajowości
sarmackiej, np. strojom
szlacheckim oraz
ceremonii pogrzebowej,
analizuje dzieła
malarskie
analizuje i interpretuje
wiersze Wacława
Potockiego;
charakteryzuje postawę
polskiej szlachty
opisaną w wierszach
Potockiego
analizuje i interpretuje
fragmenty dzieła Jana
Chryzostoma Paska;
charakteryzuje
szlachcica Sarmatę;
analizuje tekst
współczesny dotyczący
barokowych

objaśnia etymologię
słów: Sarmata,
sarmatyzm, sarmacki;
określa, jakie zmiany
zaszły w sposobie
pojmowania
szlacheckich wartości;
wyjaśnia genezę
portretów trumiennych;
określa ich cechy
charakterystyczne;

syntetyzuje wiedzę z
różnych źródeł;
przetwarza informacje,
formułuje wnioski;
ma świadomość
ewolucji wizerunku
Sarmaty

rozpoznaje w wierszach
Potockiego cechy
charakterystyczne dla
nurtu ziemiańskiego;

charakteryzuje
stosunek Potockiego do
sarmatyzmu

wymienia cechy
charakterystyczne dla
barokowego
pamiętnikarstwa

rozpoznaje cechy
charakterystyczne stylu
J. Ch. Paska;
rozpoznaje cechy stylu
barokowego

przedstawia biografię
poety;
zna treść wierszy
Wacława Potockiego;
definiuje pojęcie: nurt
ziemiański
zna treść Pamiętników
(fragm.) Jana
Chryzostoma Paska;
przedstawia
problematykę utworu
Paska;
omawia biografię
twórcy

rycerz”; dostrzega
stereotyp rycerza
utrwalony w związkach
frazeologicznych, na
przykładzie znaczeń
związanych z wyrazem
„rycerz” wyjaśnia, czym
jest stereotyp językowy
uczestniczy w dyskusji
na temat kultury
szlacheckiej, którą
potrafi ocenić,
uzasadnia swoje sądy

porównuje wizerunek
królowej Marysieńki
przedstawiony przez
malarza i wyłaniający
się z listu króla
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zna treść utworów
późniejszych epok
nawiązujących do
tradycji sarmackich
Kontynuacje,
nawiązania…

pamiętników;
zna treść wybranych
listów Jana III
Sobieskiego
definiuje pojęcie:
epistolografia, rokosz;
analizuje listy Jana III
Sobieskiego;
charakteryzuje portret
Sarmaty przedstawiony
w dziełach epok
późniejszych,
wskazuje cechy
negatywne i pozytywne
szlachcica Sarmaty

interpretuje utwory epok
późniejszych
dokonujące
rozrachunku z tradycją
polskiej szlachty
sarmackiej

ocenia postawę
szlachcica Sarmaty;
rozpoznaje nawiązanie
do sarmackiej kultury
szlacheckiej we
współczesnych
tekstach kultury

porównuje sposób
przedstawiania Sarmaty
w różnych tekstach

wyznacza fazy
oświecenia w Polsce i
łączy je z wydarzeniami
historycznymi;
porównuje oświecenie
na zachodzie Europy
do oświecenia w Polsce

analizuje obrazy
przedstawiające ważne
wydarzenia doby
oświecenia;
docenia wagę rozwoju
życia kulturalnego
w oświeceniowej
Polsce

ocenia wpływ idei
oświecenia na
kształtowanie się
systemu wartości
i światopogląd
współczesnego
człowieka

rozpoznaje poglądy
poszczególnych
filozofów oświecenia;
wyjaśnia Kartezjańskie
Cogito ergo sum;
charakteryzuje
koncepcję człowieka
według Locke’a;
opisuje koncepcję

opisuje, na czym
polega istota
oświecenia według
Kanta;
analizuje i interpretuje
wiersz Zbigniewa
Herberta

analizuje fragmenty
powiastki filozoficznej
Denisa Diderot,
wskazuje cechy
charakterystyczne
powiastki filozoficznej
na przykładzie Kubusia
Fatalisty…

OŚWIECENIE
zna ramy czasowe
oświecenia;
wyjaśnia znaczenie
nazwy epoki,
wskazuje najważniejsze
wydarzenia epoki
Nadejście oświecenia

Dzieło filozofów
oświecenia

wymienia nazwiska
najwybitniejszych
filozofów oświecenia;
wymienia najważniejsze
poglądy myślicieli
oświecenia

omawia genezę epoki;
wymienia fazy
polskiego oświecenia;
dostrzega różnice
między oświeceniem
zachodnioeuropejskim
a polskim;
zna najważniejsze
inicjatywy kulturalne
doby oświecenia w
Polsce;
opisuje inicjatywy
kulturalne doby
oświecenia w Polsce
definiuje pojęcia:
racjonalizm, imperatyw
moralny, empiryzm,
sensualizm, tabula
rasa, deizm, ateizm,
tolerancja;
rozumie myśl: Cogito
ergo sum;
zna treść wiersza
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zna treść wybranych
wierszy;
wymienia style sztuki
oświecenia;
wskazuje
najwybitniejszych
twórców;

Jedna epoka – trzy
style

Ignacy Krasicki –

wymienia najważniejsze

Zbigniewa Herbarta
Pan Cogito a ruch
myśli,
omawia genezę imienia
bohatera wiersza –
Pana Cogito;
analizuje fragmenty
tekstów filozoficznych;
charakteryzuje poglądy
myślicieli oświecenia
określa cechy
charakterystyczne
klasycyzmu,
sentymentalizmu i
rokoko;
definiuje pojęcia:
klasyczny, parodia;
wskazuje cechy
charakterystyczne ody
jako gatunku
literackiego;
rozpoznaje style
oświeceniowej sztuki:
klasycyzm,
sentymentalizm,
rokoko;
charakteryzuje
klasycyzm, rokoko,
sentymentalizm;
analizuje i interpretuje
poznane wiersze;
charakteryzuje
bohatera poezji
sentymentalnej;
charakteryzuje stan
uczuć Julii, bohaterki
Nowej Heloizy Jana
Jakuba Rousseau
charakteryzuje

świata oraz człowieka
i jego życia według
Rousseau

rozpoznaje ogród w
stylu francuskim
i angielskim;
zna genezę nazw:
klasycyzm,
sentymentalizm,
rokoko;
porównuje tematykę i
cel poezji
sentymentalnej,
rokokowej
i klasycystycznej;
rozpoznaje parodię;
określa, na czym
polega parodia;

rozpoznaje nawiązania
do sielanki Franciszka
Karpińskiego w
utworach epok
późniejszych;
charakteryzuje
francuski i angielski styl
ogrodowy

ocenia różne sposoby
przedstawiania świata
w poezji

analizuje i interpretuje
wiersze Marii
PawlikowskiejJasnorzewskiej
i Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego;
charakteryzuje
konwencję
sentymentalną

charakteryzuje poglądy

rozumie znaczenie
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książę poetów

fakty z życia Ignacego
Krasickiego;
wskazuje najważniejsze
dzieła poety;
wylicza
oświeceniowych
twórców bajek (La
Fontaine, Trembecki,
Krasicki);
omawia różnice
pomiędzy pojęciami:
bajka i baśń;
zna treść poznanych
bajek

W kręgu bajek

rozpoznaje satyrę
monologową i
dialogową;
zna treść poznanych
satyr Ignacego
Krasickiego;
„Satyra prawdę
mówi…”

twórczość Ignacego
Krasickiego

poety;
opisuje jego związek z
obozem królewskim;

twórczości Ignacego
Krasickiego

definiuje morał;
charakteryzuje bajkę
jako gatunek literacki;
rozpoznaje bajkę
narracyjną i
epigramatyczną;
wyjaśnia rolę bajki w
oświeceniu;
analizuje i interpretuje
poznane bajki;
odnajduje i wyjaśnia
morał zawarty
w bajkach;
omawia alegoryczne
znaczenia poznanych
bajek;
określa na czym polega
dydaktyczny charakter
bajek;
dostrzega aktualność
bajek
definiuje pojęcia:
satyra, pointa,
palinodia;
wymienia rodzaje satyr;
charakteryzuje satyrę
jako gatunek literacki;
omawia różnice między
satyrą monologową a
dialogową;
analizuje i interpretuje
satyry Ignacego
Krasickiego;
udowadnia, przywołując
odpowiednie przykłady,

opisuje genezę bajki
jako gatunki
literackiego;
wskazuje cechy bajki
opisane we fragmencie
Sztuki rymotwórczej;
definiuje poetykę
normatywną;
przedstawia obraz
świata i ludzi zawarty
w bajkach;
charakteryzuje bajkę
narracyjną
i epigramatyczną;
rozumie różnice między
pojęciami: bajka i baśń;
rozpoznaje bajki i
baśnie

udowadnia artyzm
bajek;
odróżnia w życiu
codziennym postawy
opisane w bajkach

ocenia dydaktyzm bajek

wyjaśnia rolę satyry w
oświeceniu;
wskazuje sposoby
portretowania postaci;
opisuje obraz świata
zawarty w satyrach;
określa funkcje
komizmu;
omawia działalność
króla jako mecenasa

charakteryzuje postać
króla Stanisław Augusta
Poniatowskiego i jego
działalność,
analizuje i interpretuje
utwór Jana Pietrzaka:
Wolny obywatel;
ocenia dydaktyzm
satyr;
odróżnia w życiu
codziennym postawy
ludzkie ośmieszane w
satyrach Ignacego
Krasickiego

porównuje satyrę
współczesną do satyr
oświeceniowych
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O miłości ojczyzny

zna treść poznanych
utworów;
wskazuje najważniejsze
wydarzenia polskiego
oświecenia;
rozumie, na czym
polega wartość
patriotyzmu

że utwory Krasickiego
Do króla, Świat
zepsuty, Pijaństwo,
Żona modna to satyry;
omawia zarzuty
stawiane królowi w
satyrze Do króla;
wymienia najważniejsze
fakty z życia Stanisława
Augusta
Poniatowskiego;
przedstawia postawy
krytykowane przez
Ignacego Krasickiego;
interpretuje topos
ojczyzny-okrętu z satyry
Świat zepsuty;
określa, na czym
polega dydaktyczny
charakter satyr;
wskazuje przykłady
komizmu w utworach;
rozumie i opisuje
zjawisko
cudzoziemszczyzny,
charakteryzuje
pozytywne wzorce
osobowe zawarte w
satyrach
opisuje Szkołę
Rycerską;
omawia genezę Hymnu
do miłości ojczyzny,
Mazurka Dąbrowskiego
oraz Żalów Sarmaty;
wskazuje cechy
charakterystyczne
hymnu;
recytuje słowa Mazurka

wie, gdzie znajduje się
Muzeum Hymnu
Narodowego;
charakteryzuje rolę
Mazurka Dąbrowskiego
w historii Polski;
przedstawia stosunek
poetów do utraty
niepodległości

porównuje postawy
zaprezentowane
w poznanych wierszach

charakteryzuje
działalność Szkoły
Rycerskiej
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wymienia twórców
sceny narodowej

Scena teatralna*

definiuje pojęcia:
zapożyczenie,
latynizmy
Z językiem za pan brat

Dąbrowskiego;
omawia znaczenie
Legionów Polskich we
Włoszech;
analizuje i interpretuje
poznane utwory;
porównuje słowa Pieśni
legionów polskich we
Włoszech ze słowami
Mazurka
Dąbrowskiego;
opisuje budowę
poznanych utworów
omawia genezę Teatru
Narodowego;
określa tematykę
oświeceniowych sztuk
teatralnych;
docenia wagę życia
kulturalnego w Polsce
czyta ze zrozumieniem
współczesny tekst
poświęcony teatrowi
oświeceniowemu;
analizuje fragm.
Powrotu posła Juliana
Ursyna Niemcewicza
rozpoznaje
zapożyczenia w
tekście,
wskazuje języki, które
stały się źródłem
zapożyczeń w
renesansie, baroku
i oświeceniu;
wymienia przykłady
zapożyczeń z różnych
języków

charakteryzuje polski
teatr oświeceniowy

rozumie i opisuje
znaczenie teatru
w oświeceniu;
akceptuje różnorodność
funkcji pełnionych przez
teatr

ma świadomość roli
współczesnego teatru

charakteryzuje rodzaje
zapożyczeń;

odróżnia uzasadnione
użycie zapożyczenia od
nieuzasadnionego

opisuje konsekwencje
zapożyczeń
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Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej do
podręcznika Katarzyny Budnej i Jolanty Manthey (seria „Odkrywamy na nowo” cz. 4)
Temat (rozumiany
jako lekcja)

Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)
Uczeń potrafi:

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)
Uczeń potrafi to, co na
ocenę dopuszczającą oraz:

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)
Uczeń potrafi to, co na
ocenę dostateczną oraz:

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)
Uczeń potrafi to, co na
ocenę dobrą oraz:

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)
Uczeń potrafi to, co na
ocenę bardzo dobrą oraz:

– określić, na czym polega
społeczny wymiar sztuki
pozytywizmu,
scharakteryzować program
polskich pozytywistów i
odnieść go do utworów
literackich
– analizować i
interpretować wybrane
teksty pozytywistyczne z
wykorzystaniem
właściwych podstawowych
pojęć
teoretycznoliterackich i
kategorii estetycznych
– popierać argumentami
własne sądy
– wypowiadać się w
podstawowych (szkolnych)
formach gatunkowych, jak:
rozprawka, referat,
interpretacja utworu
literackiego
– analizować i
interpretować wybrane
teksty pozytywistyczne z
wykorzystaniem

– wskazać źródła i
znaczenie wybranych
toposów i symboli
– określać wartość użytych
w tekście środków z
różnych poziomów języka
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– posługiwać się cytatami
– uczestniczyć w dyskusji
– rozpoznać stylizacje,
wskazać służące im środki i
określić funkcje
– wykorzystywać w
analizie i interpretacji
tekstu podstawowe
konteksty
– wskazać filozoficzne
podłoże epoki

– porównać utwory
literackie z różnych epok
mające podobne motywy
– dostrzegać w
omawianych utworach
dialog z tradycją
– określa funkcję użytych
w tekstach środków
językowych oraz obecnych
w nich kategorii
estetycznych
– scharakteryzować
stosunek pozytywistów do
tradycji romantycznej

– czytać tekst ze
zrozumieniem jego
różnorodnych sensów,
funkcji, znaczeń
metaforycznych
i symbolicznych,
rozpoznawać konwencje,
style, sytuować tekst w
podstawowych
kontekstach, dostrzegać
obecność archetypów i
toposów
– rozpoznawać w tekstach
charakterystyczne cechy
stylu poznawanych epok
literackich

– charakteryzować związki
literatury z historią
– oceniać pozytywistyczny
wzorzec patriotyzmu
– krytycznie analizować
program polskiego
pozytywizmu

– rozpoznać style w sztuce
– określać wartość użytych
w tekście środków z
różnych poziomów języka

– porównać utwory
literackie z różnych epok
mające podobne motywy
– określać funkcję użytych

– czytać tekst ze
zrozumieniem jego
różnorodnych sensów,
funkcji, znaczeń

– charakteryzować typowe
gatunki literackie w
kontekście przemian
społeczno-politycznych

POZYTYWIZM
1. PRZEŁOM
POZYTYWISTYCZNY

2.ZALETY KRÓTKIEJ
FORMY
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3. POZYTYWIŚCI
WOBEC POWSTANIA
STYCZNIOWEGO

właściwych podstawowych
pojęć
teoretycznoliterackich i
kategorii estetycznych
– scharakteryzować realizm
i naturalizm jako prądy
dominujące w
pozytywizmie, wskazać
nowe obszary
zainteresowań literatury i
preferowane gatunki,
podając przykłady utworów
literackich
– popierać argumentami
własne sądy
– wypowiadać się w
podstawowych (szkolnych)
formach gatunkowych, jak:
rozprawka, referat,
interpretacja utworu
literackiego
– zna treść omawianego
utworu literackiego
– analizować i
interpretować wybrane
teksty pozytywistyczne z
wykorzystaniem
właściwych podstawowych
pojęć
teoretycznoliterackich i
kategorii estetycznych
– popierać argumentami
własne sądy
– wypowiadać się w
podstawowych (szkolnych)
formach gatunkowych, jak:
rozprawka, referat,

– rozpoznać cechy stylu
artystycznego
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– posługiwać się cytatami
– uczestniczyć w dyskusji
– sporządzać notatkę ,
zestawienie
bibliograficzne, bazę
danych z wykorzystaniem
Internetu
– rozpoznać stylizacje,
wskazać służące im środki i
określić funkcje
– wykorzystywać w
analizie i interpretacji
tekstu podstawowe
konteksty
– scharakteryzować
poetykę realizmu

w tekstach środków
językowych oraz obecnych
w nich kategorii
estetycznych

metaforycznych
i symbolicznych,
rozpoznawać konwencje,
style, sytuować tekst w
podstawowych
kontekstach, dostrzegać
obecność archetypów i
toposów
– rozpoznawać w tekstach
charakterystyczne cechy
stylu poznawanych epok
literackich

– dostrzegać
funkcjonalność poetyki
utworu

– wskazać źródła i
znaczenie wybranych
toposów i symboli
– określać wartość użytych
w tekście środków z
różnych poziomów języka
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź,
posługiwać się cytatami
– uczestniczyć w dyskusji
– sporządzać notatkę,
zestawienie
bibliograficzne, bazę
danych z wykorzystaniem

– określa funkcję użytych
w tekstach środków
językowych oraz obecnych
w nich kategorii
estetycznych
– scharakteryzować
stosunek pozytywistów do
tradycji romantycznej

– czytać tekst ze
zrozumieniem jego
różnorodnych sensów,
funkcji, znaczeń
metaforycznych
i symbolicznych,
rozpoznawać konwencje,
style, sytuować tekst w
podstawowych
kontekstach, dostrzegać
obecność archetypów i
toposów

– oceniać pozytywistyczny
wzorzec patriotyzmu
– krytycznie analizować
postawy i poglądy
wyrażane w tekstach
literackich
– dostrzec obecność
tradycji w dyskursie
współczesnym
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interpretacja utworu
literackiego

4. IDEALIŚCI W
KONFRONTACJI Z
RZECZYWISTOŚCIĄ –
LALKA BOLESŁAWA
PRUSA

– analizować i
interpretować wybrane
teksty pozytywistyczne z
wykorzystaniem
właściwych podstawowych
pojęć
teoretycznoliterackich i
kategorii estetycznych
– scharakteryzować realizm
i naturalizm jako prądy
dominujące w
pozytywizmie, wskazać
nowe obszary
zainteresowań literatury i
preferowane gatunki,
podając przykłady utworów
literackich
– popierać argumentami
własne sądy
– wypowiadać się w
podstawowych (szkolnych)
formach gatunkowych, jak:
rozprawka, referat,
interpretacja utworu
literackiego
– zna treść omawianego
utworu literackiego

Internetu
– rozpoznać stylizacje,
wskazać służące im środki i
określić funkcje
– wykorzystywać w
analizie i interpretacji
tekstu podstawowe
konteksty
– wskazać źródła i
znaczenie wybranych
toposów i symboli
– rozpoznać style w sztuce
– określać wartość użytych
w tekście środków z
różnych poziomów języka
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź,
posługiwać się cytatami
– uczestniczyć w dyskusji
– rozpoznawać cechy
adaptacji filmowej
– rozpoznać stylizacje,
wskazać służące im środki i
określić funkcje
– wykorzystywać w
analizie i interpretacji
tekstu podstawowe
konteksty
– scharakteryzować relację
człowiek – społeczeństwo
w utworze
pozytywistycznym
– scharakteryzować
poetykę realizmu

– porównać utwory
literackie z różnych epok
mające podobne motywy
– odczytać i porównać
dzieła różnych sztuk z
uwzględnieniem specyfiki
ich języka
– dostrzegać w
omawianych utworach
dialog z tradycją
– określić funkcję użytych
w tekstach środków
językowych oraz obecnych
w nich kategorii
estetycznych
– skonfrontować
romantyczny
indywidualizm z
pozytywistycznym kultem
nauki, pracy i postępu
– scharakteryzować
stosunek pozytywistów do
tradycji romantycznej

– czytać tekst ze
zrozumieniem jego
różnorodnych sensów,
funkcji, znaczeń
metaforycznych
i symbolicznych,
rozpoznawać konwencje,
style, sytuować tekst w
podstawowych
kontekstach; dostrzegać
obecność archetypów i
toposów
– wskazać obecność
tradycji pozytywistycznej
w kulturze XX i XXI w.
– na wybranych
przykładach pokazywać
przeobrażenia w obrębie
poznanych gatunków
literackich (epos, dramat,
tren, sonet, hymn,
powieść)
– rozpoznawać w tekstach
charakterystyczne cechy
stylu poznawanych epok
literackich

– odnaleźć związki
współczesnych idei
feministycznych z XIXwieczną ideą emancypacji
kobiet
– dostrzec obecność
tradycji w dyskursie
współczesnym
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– analizować i
interpretować wybrane
teksty pozytywistyczne z
wykorzystaniem
właściwych podstawowych
pojęć
teoretycznoliterackich i
kategorii estetycznych
– popierać argumentami
własne sądy
– wypowiadać się w
podstawowych (szkolnych)
formach gatunkowych, jak:
rozprawka, referat,
interpretacja utworu
literackiego

6. STYL, STYLIZACJA

– wskazać normy
poprawności językowej,
wskazywać i oceniać,
stosując właściwe kryteria,
formy niepoprawne, a
nagminnie szerzące się w
języku, przejawy twórczości
językowej
– zna podstawowe pojęcia
z zakresu językoznawstwa

– wskazać źródła i
znaczenie wybranych
toposów i symboli
– określać wartość użytych
w tekście środków z
różnych poziomów języka
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– posługiwać się cytatami
– uczestniczyć w dyskusji
– sporządzać notatkę,
zestawienie
bibliograficzne, bazę
danych z wykorzystaniem
Internetu
– wykorzystywać w
analizie i interpretacji
tekstu podstawowe
konteksty
– rozpoznać cechy stylu
artystycznego
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– oceniać cudze
wypowiedzi pod względem
stosowności i skuteczności
oraz zasad etykiety i
estetyki językowej
– rozpoznawać intencje
komunikacyjne
wypowiedzi
– rozpoznać stylizacje,
wskazać służące im środki i
określić funkcje
– rozpoznawać cechy stylu
epoki

– porównać utwory
literackie z różnych epok
mające podobne motywy
– dostrzegać w
omawianych utworach
dialog z tradycją
– określa funkcję użytych
w tekstach środków
językowych oraz obecnych
w nich kategorii
estetycznych

– czytać tekst ze
zrozumieniem jego
różnorodnych sensów,
funkcji, znaczeń
metaforycznych
i symbolicznych,
rozpoznawać konwencje,
style, sytuować tekst w
podstawowych
kontekstach, dostrzegać
obecność archetypów i
toposów
– wskazać obecność
tradycji romantycznej,
pozytywistycznej i w
kulturze XX i XXI w.

– parafrazować teksty z
użyciem elementów
stylizacji
– rozpoznawać i opisywać
elementy stylizacji na
wszystkich poziomach
języka
– charakteryzować cechy
stylu epoki

– inicjować i wykonywać
samodzielne zadania o
charakterze literackoartystycznym,
wykorzystując posiadaną
wiedzę na temat języka

– dostrzec obecność
tradycji w dyskursie
współczesnym
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7. FRAZEOLOGIA

– wskazać normy
poprawności językowej,
wskazywać i oceniać,
stosując właściwe kryteria,
formy niepoprawne, a
nagminnie szerzące się w
języku, przejawy twórczości
językowej
– zna podstawowe pojęcia
z zakresu językoznawstwa

8. POWIEŚĆ JAKO
NAUKOWE STUDIUM
RZECZYWISTOŚCI –
PANI BOVARY
GUSTAVA FLAUBERTA
I OJCIEC GORIOT
HONORIUSZA
BALZAKA

– analizować i
interpretować wybrane
teksty pozytywistyczne z
wykorzystaniem
właściwych podstawowych
pojęć
teoretycznoliterackich i
kategorii estetycznych
– scharakteryzować realizm
i naturalizm jako prądy
dominujące w
pozytywizmie, wskazać
nowe obszary
zainteresowań literatury i
preferowane gatunki,
podając przykłady utworów
literackich
– popierać argumentami
własne sądy
– wypowiadać się w
podstawowych (szkolnych)
formach gatunkowych, jak:
rozprawka, referat,
interpretacja utworu
literackiego

– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– oceniać cudze
wypowiedzi pod względem
stosowności i skuteczności
oraz zasad etykiety i
estetyki językowej
– rozpoznawać intencje
komunikacyjne
wypowiedzi
– dostrzec istotę związku
frazeologicznego
– rozpoznać style w sztuce
– określać wartość użytych
w tekście środków z
różnych poziomów języka
– rozpoznać cechy stylu
artystycznego
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– posługiwać się cytatami
– uczestniczyć w dyskusji
– sporządzać notatkę,
zestawienie
bibliograficzne, bazę
danych z wykorzystaniem
Internetu
– wykorzystywać w
analizie i interpretacji
tekstu podstawowe
konteksty

– poprawnie stosować
stałe związki
frazeologiczne
– określać, na czym polega
błędne użycie związku

– inicjować i wykonywać
samodzielne zadania o
charakterze literackoartystycznym,
wykorzystując posiadaną
wiedzę na temat języka

– określa funkcję użytych
w tekstach środków
językowych oraz obecnych
w nich kategorii
estetycznych

– czytać tekst ze
zrozumieniem jego
różnorodnych sensów,
funkcji, znaczeń
metaforycznych
i symbolicznych,
rozpoznawać konwencje,
style, sytuować tekst w
podstawowych
kontekstach, dostrzegać
obecność archetypów i
toposów
– na wybranych
przykładach pokazywać
przeobrażenia w obrębie
poznanych gatunków
literackich (epos, dramat,
tren, sonet, hymn,
powieść)

– odnaleźć związki
współczesnych idei
feministycznych z XIXwieczną ideą emancypacji
kobiet
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9. WIZJA NATURY
LUDZKIEJ W ZBRODNI
I KARZE FIODORA
DOSTOJEWSKIEGO

10. STUKA SŁOWA –
SZTUKA OBRAZU.
FILMOWA
ADAPTACJA
ŁAGODNEJ FIODORA
DOSTOJEWSKIEGO W
REŻYSERII PIOTRA
DUMAŁY

– zna treść omawianego
utworu literackiego
– analizować i
interpretować wybrane
teksty z wykorzystaniem
właściwych podstawowych
pojęć
teoretycznoliterackich i
kategorii estetycznych
– scharakteryzować realizm
i naturalizm, wskazać nowe
obszary zainteresowań
literatury i preferowane
gatunki, podając przykłady
utworów literackich
– popierać argumentami
własne sądy
– wypowiadać się w
podstawowych (szkolnych)
formach gatunkowych, jak:
rozprawka, referat,
interpretacja utworu
literackiego
– zna treść omawianego
utworu literackiego
– zna treść omawianego
utworu literackiego
– dostrzega swoistość
języka filmu animowanego

– wskazać źródła i
znaczenie wybranych
toposów i symboli
– określać wartość użytych
w tekście środków z
różnych poziomów języka
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– posługiwać się cytatami
– uczestniczyć w dyskusji
– dostrzegać nawiązania
kulturowe i
intertekstualność w dziele
filmowym i teatralnym
– wykorzystywać w
analizie i interpretacji
tekstu podstawowe
konteksty
– wskazać cechy powieści
psychologicznej

– porównać utwory
literackie z różnych epok
mające podobne motywy
– określić funkcję użytych
w tekstach środków
językowych oraz obecnych
w nich kategorii
estetycznych

– czytać tekst ze
zrozumieniem jego
różnorodnych sensów,
funkcji, znaczeń
metaforycznych
i symbolicznych,
rozpoznawać konwencje,
style, sytuować tekst w
podstawowych
kontekstach, dostrzegać
obecność archetypów i
toposów
– na wybranych
przykładach pokazywać
przeobrażenia w obrębie
poznanych gatunków
literackich (epos, dramat,
tren, sonet, hymn,
powieść)

– na wybranych
przykładach wskazać
problemy przekładu
intersemiotycznego
– dostrzec obecność
tradycji w dyskursie
współczesnym

– wskazać źródła i
znaczenie wybranych
toposów i symboli
– rozpoznać cechy stylu
artystycznego
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– posługiwać się cytatami
– uczestniczyć w dyskusji
– rozpoznawać cechy
adaptacji filmowej

– odczytać i porównać
dzieła różnych sztuk z
uwzględnieniem specyfiki
ich języka
– określić funkcję użytych
w tekstach środków
językowych oraz obecnych
w nich kategorii
estetycznych
– dostrzec twórczy
charakter filmowej

– czytać tekst literacki oraz
film ze zrozumieniem jego
różnorodnych sensów,
funkcji, znaczeń
metaforycznych
i symbolicznych,
rozpoznawać konwencje,
style, sytuować tekst w
podstawowych
kontekstach, dostrzegać
obecność archetypów i

– na wybranych
przykładach wskazać
problemy przekładu
intersemiotycznego
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MŁODA POLSKA
11.
MODERNISTYCZNY
PRZEŁOM

12. KIERUNKI I STYLE

– wymienić postawy
typowe dla Młodej Polski i
odnieść je do utworów
literackich
– omówić młodopolskie
koncepcje artysty i sztuki
ukazane w artykułach
programowych oraz w
utworach literackich
– analizować i
interpretować wybrane
teksty młodopolskie z
wykorzystaniem
właściwych podstawowych
pojęć
teoretycznoliterackich i
kategorii estetycznych
– popierać argumentami
własne sądy
– wypowiadać się w
podstawowych (szkolnych)
formach gatunkowych, jak:
rozprawka, referat,
interpretacja utworu
literackiego
– wymienić prądy
artystyczne i
światopoglądowe typowe
dla Młodej Polski i odnieść
je do utworów literackich,
podać przykłady
impresjonizmu,

– wskazać cechy powieści
psychologicznej

adaptacji dzieła
literackiego

toposów

– wskazać źródła i
znaczenie wybranych
toposów i symboli
– określać wartość użytych
w tekście środków z
różnych poziomów języka
– rozpoznać cechy stylu
artystycznego
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– posługiwać się cytatami
– uczestniczyć w dyskusji
– wykorzystywać w
analizie i interpretacji
tekstu podstawowe
konteksty
– wskazać filozoficzne
podłoże epoki

– odczytać i porównać
dzieła różnych sztuk z
uwzględnieniem specyfiki
ich języka
– dostrzegać w
omawianych utworach
dialog z tradycją
– określić funkcję użytych
w tekstach środków
językowych oraz obecnych
w nich kategorii
estetycznych

– czytać tekst ze
zrozumieniem jego
różnorodnych sensów,
funkcji, znaczeń
metaforycznych
i symbolicznych,
rozpoznawać konwencje,
style, sytuować tekst w
podstawowych
kontekstach, dostrzegać
obecność archetypów i
toposów
– wyjaśnić, na czym
polegała idea syntezy
sztuk
– rozpoznawać w tekstach
charakterystyczne cechy
stylu poznawanych epok
literackich

– odnaleźć związki
współczesnych idei
feministycznych z XIXwieczną ideą emancypacji
kobiet
– na wybranych
przykładach wskazać
problemy przekładu
intersemiotycznego
– dostrzegać rangę
modernizmu w sztuce XX
wieku, wskazać
współczesne przykłady
strategii prowokacji
artystycznej jako
analogiczne do modelu
modernistycznego

– wskazać źródła i
znaczenie wybranych
toposów i symboli
– rozpoznać style w sztuce
– określać wartość użytych
w tekście środków z
różnych poziomów języka

– odczytać i porównać
dzieła różnych sztuk z
uwzględnieniem specyfiki
ich języka
– określić funkcję użytych
w tekstach środków
językowych oraz obecnych

– czytać tekst ze
zrozumieniem jego
różnorodnych sensów,
funkcji, znaczeń
metaforycznych
i symbolicznych,
rozpoznawać konwencje,

– na wybranych
przykładach wskazać
problemy przekładu
intersemiotycznego
– dostrzegać rangę
modernizmu w sztuce XX
wieku, wskazać
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13. OD BUNTU DO
AFIRMACJI

symbolizmu w sztuce
– analizować i
interpretować wybrane
teksty młodopolskie z
wykorzystaniem
właściwych podstawowych
pojęć
teoretycznoliterackich i
kategorii estetycznych
– popierać argumentami
własne sądy
– wypowiadać się w
podstawowych (szkolnych)
formach gatunkowych, jak:
rozprawka, referat,
interpretacja utworu
literackiego

– rozpoznać cechy stylu
artystycznego
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– posługiwać się cytatami
– uczestniczyć w dyskusji
– wykorzystywać w
analizie i interpretacji
tekstu podstawowe
konteksty

w nich kategorii
estetycznych

– wymienić prądy
artystyczne i
światopoglądowe oraz
postawy typowe dla Młodej
Polski i odnieść je do
utworów literackich, podać
przykłady ekspresjonizmu i
franciszkanizmu w sztuce
– omówić młodopolskie
koncepcje artysty i sztuki
ukazane w artykułach
programowych oraz w
utworach literackich
– analizować i
interpretować wybrane
teksty młodopolskie z
wykorzystaniem
właściwych podstawowych

– wskazać źródła i
znaczenie wybranych
toposów i symboli
– rozpoznać style w sztuce
– określać wartość użytych
w tekście środków z
różnych poziomów języka
– rozpoznać cechy stylu
artystycznego
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– posługiwać się cytatami
– uczestniczyć w dyskusji
– wykorzystywać w
analizie i interpretacji
tekstu podstawowe
konteksty

– porównać utwory
literackie z różnych epok
mające podobne motywy
– odczytać i porównać
dzieła różnych sztuk z
uwzględnieniem specyfiki
ich języka
– dostrzegać w
omawianych utworach
dialog z tradycją
– określić funkcję użytych
w tekstach środków
językowych oraz obecnych
w nich kategorii
estetycznych

style, sytuować tekst w
podstawowych
kontekstach, dostrzegać
obecność archetypów i
toposów
– wyjaśnić, na czym
polegała idea syntezy
sztuk
– na wybranych
przykładach pokazywać
przeobrażenia w obrębie
poznanych gatunków
literackich (epos, dramat,
tren, sonet, hymn,
powieść)
– rozpoznawać w tekstach
charakterystyczne cechy
stylu poznawanych epok
literackich
– czytać tekst ze
zrozumieniem jego
różnorodnych sensów,
funkcji, znaczeń
metaforycznych
i symbolicznych,
rozpoznawać konwencje,
style, sytuować tekst w
podstawowych
kontekstach, dostrzegać
obecność archetypów i
toposów
– wyjaśnić, na czym
polegała idea syntezy
sztuk
– na wybranych
przykładach pokazywać
przeobrażenia w obrębie

współczesne przykłady
strategii prowokacji
artystycznej jako
analogiczne do modelu
modernistycznego

– na wybranych
przykładach wskazać
problemy przekładu
intersemiotycznego
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14. BOHATER NA
TRUDNE CZASY –
LUDZIE BEZDOMNI
STEFANA
ŻEROMSKIEGO

pojęć
teoretycznoliterackich i
kategorii estetycznych
– popierać argumentami
własne sądy
– wypowiadać się w
podstawowych (szkolnych)
formach gatunkowych, jak:
rozprawka, referat,
interpretacja utworu
literackiego
– analizować i
interpretować wybrane
teksty młodopolskie z
wykorzystaniem
właściwych podstawowych
pojęć
teoretycznoliterackich i
kategorii estetycznych
– na przykładzie
konkretnego utworu
omówić cechy powieści
młodopolskiej
– popierać argumentami
własne sądy
– wypowiadać się w
podstawowych (szkolnych)
formach gatunkowych, jak:
rozprawka, referat,
interpretacja utworu
literackiego
– zna treść omawianego
utworu literackiego

poznanych gatunków
literackich (epos, dramat,
tren, sonet, hymn,
powieść)
– rozpoznawać w tekstach
charakterystyczne cechy
stylu poznawanych epok
literackich

– wskazać źródła i
znaczenie wybranych
toposów i symboli
– rozpoznać style w sztuce
– określać wartość użytych
w tekście środków z
różnych poziomów języka
– rozpoznać cechy stylu
artystycznego
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– posługiwać się cytatami
– uczestniczyć w dyskusji
– rozpoznać stylizacje,
wskazać służące im środki i
określić funkcje
– wykorzystywać w
analizie i interpretacji
tekstu podstawowe
konteksty
– wskazać cechy powieści
psychologicznej

– porównać utwory
literackie z różnych epok
mające podobne motywy
– odczytać i porównać
dzieła różnych sztuk z
uwzględnieniem specyfiki
ich języka
– dostrzegać w
omawianych utworach
dialog z tradycją
– określić funkcję użytych
w tekstach środków
językowych oraz obecnych
w nich kategorii
estetycznych
– scharakteryzować
stosunek literatury Młodej
Polski do tradycji
romantycznej i
pozytywistycznej

– czytać tekst ze
zrozumieniem jego
różnorodnych sensów,
funkcji, znaczeń
metaforycznych
i symbolicznych,
rozpoznawać konwencje,
style, sytuować tekst w
podstawowych
kontekstach, dostrzegać
obecność archetypów i
toposów
– wyjaśnić, na czym
polegała idea syntezy
sztuk
– na wybranych
przykładach pokazywać
przeobrażenia w obrębie
poznanych gatunków
literackich (epos, dramat,
tren, sonet, hymn,
powieść)
– rozpoznawać w tekstach
charakterystyczne cechy
stylu poznawanych epok
literackich

– odnaleźć związki
współczesnych idei
feministycznych z XIXwieczną ideą emancypacji
kobiet
– dostrzec obecność
tradycji w dyskursie
współczesnym
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15. OBRACHUNKI Z
PRZESZŁOŚCIĄ.
POWSTANIE
STYCZNIOWE W
TWÓRCZOŚCI
STEFANA
ŻEROMSKIEGO

– analizować i
interpretować wybrane
teksty młodopolskie z
wykorzystaniem
właściwych podstawowych
pojęć
teoretycznoliterackich i
kategorii estetycznych
– na przykładzie
konkretnego utworu
omówić cechy powieści
młodopolskiej
– popierać argumentami
własne sądy
– wypowiadać się w
podstawowych (szkolnych)
formach gatunkowych, jak:
rozprawka, referat,
interpretacja utworu
literackiego
– zna treść omawianego
utworu literackiego

– wskazać źródła i
znaczenie wybranych
toposów i symboli
– określać wartość użytych
w tekście środków z
różnych poziomów języka
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– posługiwać się cytatami
– uczestniczyć w dyskusji
– sporządzać notatkę
– zestawienie
bibliograficzne bazę
danych z wykorzystaniem
Internetu
– rozpoznać stylizacje,
wskazać służące im środki i
określić funkcje
– wykorzystywać w
analizie i interpretacji
tekstu podstawowe
konteksty

– porównać utwory
literackie z różnych epok o
podobnych motywach
– dostrzegać w
omawianych utworach
dialog z tradycją
– określić funkcję użytych
w tekstach środków
językowych oraz obecnych
w nich kategorii
estetycznych
– scharakteryzować
stosunek literatury Młodej
Polski do tradycji
romantycznej i
pozytywistycznej

– czytać tekst ze
zrozumieniem jego
różnorodnych sensów,
funkcji, znaczeń
metaforycznych
i symbolicznych,
rozpoznawać konwencje,
style, sytuować tekst w
podstawowych
kontekstach, dostrzegać
obecność archetypów i
toposów

– dostrzec obecność
tradycji w dyskursie
współczesnym

16. „A TO POLSKA
WŁAŚNIE” – WESELE
STANISŁAWA
WYSPIANSKIEGO

– analizować i
interpretować wybrane
teksty młodopolskie z
wykorzystaniem
właściwych podstawowych
pojęć
teoretycznoliterackich i
kategorii estetycznych
– omówić młodopolskie
koncepcje artysty i sztuki
ukazane w artykułach
programowych oraz w
utworach literackich

– wskazać źródła i
znaczenie wybranych
toposów i symboli
– rozpoznać style w sztuce
– określać wartość użytych
w tekście środków z
różnych poziomów języka
– rozpoznać cechy stylu
artystycznego
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– posługiwać się cytatami
– uczestniczyć w dyskusji

– porównać utwory
literackie z różnych epok
mające podobne motywy
– odczytać i porównać
dzieła różnych sztuk z
uwzględnieniem specyfiki
ich języka
– dostrzegać w
omawianych utworach
dialog z tradycją
– określić funkcję użytych
w tekstach środków
językowych oraz obecnych

– czytać tekst ze
zrozumieniem jego
różnorodnych sensów,
funkcji, znaczeń
metaforycznych
i symbolicznych,
rozpoznawać konwencje,
style, sytuować tekst w
podstawowych
kontekstach, dostrzegać
obecność archetypów i
toposów
– wyjaśnić, na czym

– na wybranych
przykładach wskazać
problemy przekładu
intersemiotycznego
– dostrzec obecność
tradycji w dyskursie
współczesnym

31

17.
SŁOWOTWÓRSTWO I
INNE SPOSOBY
BOGACENIA
POLSZCZYZNY

18. CZŁOWIEK
WOBEC RYTMU
NATURY – CHŁOPI
WŁADYSŁAWA
REYMONTA

– na przykładzie
konkretnego utworu
wskazać cechy dramatu
symbolicznego
– popierać argumentami
własne sądy
– popierać argumentami
własne sądy
– wypowiadać się w
podstawowych (szkolnych)
formach gatunkowych, jak:
rozprawka, referat,
interpretacja utworu
literackiego
– zna treść omawianego
utworu literackiego

– napisać recenzję
– dostrzegać nawiązania
kulturowe i
intertekstualność w dziele
filmowym i teatralnym
– rozpoznawać cechy
adaptacji filmowej
– rozpoznać stylizacje,
wskazać służące im środki i
określić funkcje
– wykorzystywać w
analizie i interpretacji
tekstu podstawowe
konteksty
– dostrzegać rolę mediów
w kształtowaniu opinii i
postaw społecznych

w nich kategorii
estetycznych
– scharakteryzować
stosunek literatury Młodej
Polski do tradycji
romantycznej

– wskazać normy
poprawności językowej,
wskazywać i oceniać,
stosując właściwe kryteria,
formy niepoprawne, a
nagminnie szerzące się w
języku, przejawy twórczości
językowej
– zna podstawowe pojęcia
z zakresu językoznawstwa
– analizować i
interpretować wybrane
teksty młodopolskie z
wykorzystaniem
właściwych podstawowych
pojęć
teoretycznoliterackich i

– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– oceniać cudze
wypowiedzi pod względem
stosowności i skuteczności
oraz zasad etykiety i
estetyki językowej
– rozpoznawać intencje
komunikacyjne
wypowiedzi
– wskazać źródła i
znaczenie wybranych
toposów i symboli
– rozpoznać style w sztuce
– określać wartość użytych
w tekście środków z
różnych poziomów języka

– charakteryzować
mechanizmy językowe
służące bogaceniu
słownictwa

– porównać utwory
literackie z różnych epok
mające podobne motywy
– odczytać i porównać
dzieła różnych sztuk z
uwzględnieniem specyfiki
ich języka

polegała idea syntezy
sztuk
– wskazać obecność
tradycji młodopolskiej w
kult na wybranych
przykładach pokazywać
przeobrażenia w obrębie
poznanych gatunków
literackich (epos, dramat,
tren, sonet, hymn,
powieść)
– rozpoznawać w tekstach
charakterystyczne cechy
stylu poznawanych epok
literackich
– wskazać obecność
tradycji romantycznej,
pozytywistycznej i w
kulturze XX i XXI w.
– inicjować i wykonywać
samodzielne zadania o
charakterze literackoartystycznym,
wykorzystując posiadaną
wiedzę na temat języka

– czytać tekst ze
zrozumieniem jego
różnorodnych sensów,
funkcji, znaczeń
metaforycznych
i symbolicznych,
rozpoznawać konwencje,
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19. CZAS ŻEGLUGI,
CZAS PRÓBY – LORD
JIM JOSEPHA
CONRADA

kategorii estetycznych
– na przykładzie
konkretnego utworu
omówić cechy powieści
młodopolskiej
– popierać argumentami
własne sądy
– wypowiadać się w
podstawowych (szkolnych)
formach gatunkowych, jak:
rozprawka, referat,
interpretacja utworu
literackiego
– zna treść omawianego
utworu literackiego

– rozpoznać cechy stylu
artystycznego
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– posługiwać się cytatami
– uczestniczyć w dyskusji
– rozpoznać stylizacje,
wskazać służące im środki i
określić funkcje
– wykorzystywać w
analizie i interpretacji
tekstu podstawowe
konteksty

– dostrzegać w
omawianych utworach
dialog z tradycją
– określić funkcję użytych
w tekstach środków
językowych oraz obecnych
w nich kategorii
estetycznych

– analizować i
interpretować wybrane
teksty z wykorzystaniem
właściwych podstawowych
pojęć
teoretycznoliterackich i
kategorii estetycznych
– popierać argumentami
własne sądy
– wypowiadać się w
podstawowych (szkolnych)
formach gatunkowych, jak:
rozprawka, referat,
interpretacja utworu
literackiego
– zna treść omawianego
utworu literackiego

– wskazać źródła i
znaczenie wybranych
toposów i symboli
– określać wartość użytych
w tekście środków z
różnych poziomów języka
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– posługiwać się cytatami
– uczestniczyć w dyskusji
– wykorzystywać w
analizie i interpretacji
tekstu podstawowe
konteksty
– wskazać cechy powieści
psychologicznej

– określić funkcję użytych
w tekstach środków
językowych oraz obecnych
w nich kategorii
estetycznych

style, sytuować tekst w
podstawowych
kontekstach, dostrzegać
obecność archetypów i
toposów
– wyjaśnić, na czym
polegała idea syntezy
sztuk
– na wybranych
przykładach pokazywać
przeobrażenia w obrębie
poznanych gatunków
literackich (epos, dramat,
tren, sonet, hymn,
powieść)
– rozpoznawać w tekstach
charakterystyczne cechy
stylu poznawanych epok
literackich
– czytać tekst ze
zrozumieniem jego
różnorodnych sensów,
funkcji, znaczeń
metaforycznych
i symbolicznych,
rozpoznawać konwencje,
style, sytuować tekst w
podstawowych
kontekstach, dostrzegać
obecność archetypów i
toposów

– na wybranych
przykładach wskazać
problemy przekładu
intersemiotycznego
– dostrzec obecność
tradycji w dyskursie
współczesnym
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20. PODRÓŻ W GŁĄB
LUDZKIEJ NATURY –
JĄDRO CIEMNOŚCI
JOSEPHA CONRADA

– analizować i
interpretować wybrane
teksty z wykorzystaniem
właściwych podstawowych
pojęć
teoretycznoliterackich i
kategorii estetycznych
– popierać argumentami
własne sądy
– wypowiadać się w
podstawowych (szkolnych)
formach gatunkowych, jak:
rozprawka, referat,
interpretacja utworu
literackiego
– zna treść omawianego
utworu literackiego

– wskazać źródła i
znaczenie wybranych
toposów i symboli
– określać wartość użytych
w tekście środków z
różnych poziomów języka
– tworzyć stosowną i
skuteczną wypowiedź
– posługiwać się cytatami
– uczestniczyć w dyskusji
– napisać recenzję
– dostrzegać nawiązania
kulturowe i
intertekstualność w dziele
filmowym
– wykorzystywać w
analizie i interpretacji
tekstu podstawowe
konteksty
– wskazać cechy powieści
psychologicznej

– porównać utwory
literackie z różnych epok
mające podobne motywy
– odczytać i porównać
dzieła różnych sztuk z
uwzględnieniem specyfiki
ich języka
– dostrzegać w
omawianych utworach
dialog z tradycją
– określić funkcję użytych
w tekstach środków
językowych oraz obecnych
w nich kategorii
estetycznych

– czytać tekst ze
zrozumieniem jego
różnorodnych sensów,
funkcji, znaczeń
metaforycznych
i symbolicznych,
rozpoznawać konwencje,
style, sytuować tekst w
podstawowych
kontekstach, dostrzegać
obecność archetypów i
toposów

– dostrzec obecność
tradycji w dyskursie
współczesnym

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy trzeciej szkoły ponadgimnazjalnej
Temat
(rozumiany jako
lekcja)

Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)
Uczeń:

1. Okropności wojny.
Narodziny pacyfizmu
w literaturze

– zna fragmenty utworów:
E.M. Remarque’a Na
Zachodzie bez zmian, J.
Haška Przygody dobrego
wojaka Szwejka;
– określa problematykę

Wymagania
Wymagania
podstawowe
rozszerzające
(ocena dostateczna)
(ocena dobra)
Uczeń:
Uczeń:
DZIAŁ 1. Sztuka w kryzysie
– rozumie pojęcia i
– rozumie pojęcia i
terminy: pacyfizm,
terminy: depresja,
nihilizm;
groteska;
– określa
– określa cechy
problematykę
postawy
utworów;
pacyfistycznej;

Wymagania
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
Uczeń:

Wymagania
wykraczające
(ocena celująca)
Uczeń:

– porównuje różne
sposoby manifestowania
pacyfizmu w literaturze;

– wskazuje przykłady
postawy pacyfistycznej
w różnych tekstach
kultury oraz w
zachowaniach
społecznych;
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2. Poezja
„uwolniona”.
Zerwanie z tyrtejską
tradycją

utworów;
– rozumie pojęcia i terminy:
satyra, komizm, humor;
– zna wiersze: A.
Słonimskiego Czarna
wiosna, L. Staffa Wysokie
drzewa, W. Broniewskiego
Oczy;
– rozumie pojęcia i terminy:
język potoczny, wiersz
regularny;
– określa problematykę
utworów;

3. Poeta-kpiarz
wobec nowej
codzienności

– zna wiersze K.I.
Gałczyńskiego: Strasna
zaba. Wiersz dla
sepleniących, Skumbrie w
tomacie;
– rozumie pojęcia i terminy:
język potoczny, komizm;

4. Inne światy – inny

– zna wiersze B. Leśmiana:

– wskazuje podmioty
liryczne w wierszach;
– rozumie pojęcia i
terminy:
neoklasycyzm, żart
poetycki;
– określa
problematykę
utworów;

– charakteryzuje
podmioty liryczne w
wierszach;
– rozpoznaje i określa
idee zawarte w
wierszach;

– rozumie pojęcia i
terminy: groteska,
pure nonsense, satyra
polityczna;
– wskazuje podmioty
liryczne w wierszach;
– określa postawy
podmiotów wobec
prezentowanej
rzeczywistości;
– określa
problematykę
utworów;
– rozumie pojęcia i

– charakteryzuje
podmioty liryczne w
wierszach;
– rozpoznaje i określa
idee zawarte w
wierszach;
– uzasadnia dobór
środków literackich
do funkcji satyrycznej
tekstów;

– charakteryzuje

– charakteryzuje
postawę poetów
dwudziestolecia
międzywojennego wobec
tradycji romantycznej;
– uwzględnia genezę
utworów w interpretacji
tekstów;
– analizuje i interpretuje
utwory, uwzględniając
nowatorstwo językowe;
– porównuje rozwiązania
stylistyczne w
omawianych utworach ze
stylem tekstów
omawianych wcześniej;
– uzasadnia postawę
podmiotów lirycznych
wyrażoną w wierszach,
uwzględniając kontekst
polityczny;
– analizuje i interpretuje
utwory, uwzględniając
nowatorstwo językowe;
– porównuje rozwiązania
stylistyczne w
omawianych utworach ze
stylem tekstów
omawianych wcześniej;
– uzasadnia postawę

– tworzy własne teksty
o wymowie
pacyfistycznej;
– wnikliwie interpretuje
teksty, uwzględniając
konteksty (historyczny,
kulturowy);

– dostrzega odrębność
postawy Gałczyńskiego
na tle innych
wypowiedzi poetyckich;

– dostrzega i ocenia
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język. O balladach B.
Leśmiana

Dziewczyna, Topielec;
– zna teksty J.M.
Rymkiewicza: Encyklopedia.
Leśmian, Moje dzieło
pośmiertne;
– rozumie pojęcia i terminy:
ballada, neologizm
poetycki;

terminy: surrealizm,
turpizm, groteska;
– wskazuje podmioty
liryczne w wierszach;
– określa postawy
podmiotów wobec
prezentowanej
rzeczywistości;
– określa
problematykę
utworów;

podmioty liryczne w
wierszach;
– rozpoznaje i określa
idee zawarte w
wierszach;
– uzasadnia dobór
środków literackich
do filozoficznego
opisu świata we
współczesnej
balladzie;

5. Prowokacja czy
diagnoza
rzeczywistości?
Teoria Czystej Formy

– zna teksty Witkacego:
Najnowsza artystyczna
nowalia!! Piurblagizm!!
Teoria czystej blagi, Do
przyjaciół gówniarzy;
– rozumie pojęcia i terminy:
neologizm, komizm, satyra,
groteska;

– rozumie pojęcia i
terminy: absurd, gra
z tradycją;
– zna założenia teorii
Czystej Formy;;
– rozpoznaje
mechanizm aluzji w
tekstach i określa
jego funkcje;

6. Jaka Polska?
Marzenie o szklanych
domach

– zna tekst powieści S.
Żeromskiego Przedwiośnie;
– streszcza wątki powieści;
– rozumie pojęcia i terminy:
powieść realistyczna,

– rozumie pojęcia i
terminy: pure
nonsense, prowokacja
artystyczna;
– wskazuje podmioty
wypowiedzi;
– określa postawę
podmiotów wobec
prezentowanej
rzeczywistości;
– określa
problematykę
utworów;
– określa i
charakteryzuje
postawy polityczne
wpisane w utwór;
– rozumie pojęcia i

– rozumie pojęcia i
terminy: stylizacja
publicystyczna,
idealizacja, ironia,
narracja polifoniczna;

podmiotów lirycznych
wyrażoną w wierszach,
uwzględniając kontekst
filozoficzny;
– analizuje i interpretuje
utwory, uwzględniając
nowatorstwo językowe;
– porównuje rozwiązania
stylistyczne w
omawianych utworach ze
stylem ballady
romantycznej;
– dostrzega bogactwo
konwencji artystycznych
w poznanych utworach;
– określa funkcje groteski
w utworach Witkacego;
– analizuje i interpretuje
utwory, uwzględniając
nowatorstwo językowe;
– porównuje rozwiązania
stylistyczne w
omawianych utworach ze
stylem tekstów
omawianych wcześniej;

postawy poetów wobec
tradycji romantycznej;

– wskazuje w utworze
cechy powieści
politycznej;
– interpretuje symbolikę
tytułu;

– krytycznie ocenia
postawy wpisane w
powieść;
– w dyskusji nt.
wymowy i

– porównuje tekst
literacki i dzieło
malarskie jako realizację
założeń programowych
teorii Czystej Formy;
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powieść polityczna;

7. Przedwiośnie jako
powieść o
dojrzewaniu

– zna tekst powieści S.
Żeromskiego Przedwiośnie;
– streszcza wątki powieści;
– rozumie pojęcia i terminy:
powieść realistyczna,
powieść rozwojowa,
biografia bohatera,
ewolucja bohatera;

8. „Programowa
bezprogramowość”
Skamandra

– zna wiersze: L. Staffa Ars
poetica, J. Tuwima Rzecz
czarnoleska, Wiosna, Rany
Julek, Rzuciłbym to
wszystko, W Warszawie, J.
Lechonia Pytasz, co w moim
życiu, J. Iwaszkiewicza
Piosenka z Pass Lueg, K.
Wierzyńskiego Miasta i
ludzie, M. PawlikowskiejJasnorzewskiej Ślepa, Kurze
łapki, Z. Ginczanki Do
zazdrosnej, Do pana, który
zwykł mnie pytać: „Z kim

terminy: utopia,
komunizm, rewolucja,
reformy polityczne,
program społeczny,
socjalizm;
– określa
problematykę utworu;
– określa i
charakteryzuje
postawy bohaterów
wpisane w utwór;
– rozumie pojęcia i
terminy: romans,
stylizacja, groteska;
– określa
problematykę utworu;

– rozumie pojęcia i
terminy: witalizm,
afirmacja życia,
optymizm, aluzja
literacka, miniatura
poetycka;
– określa i
charakteryzuje
postawy bohaterów
wpisane w wiersze;
– określa
problematykę
utworów;

– określa typ i
funkcje narracji;

– odczytuje powieść jako
głos w dyskusji nt.
kształtu ustrojowego
Polski;

pozaliterackiej funkcji
powieści uwzględnia
publicystykę okresu;

– rozumie terminy:
charakterystyka
dynamiczna;
– określa relacje
pomiędzy Cezarym
Baryką a jego ojcem,
matką oraz
politycznymi
protektorami
bohatera;
– charakteryzuje
bohatera;
– rozumie pojęcia i
terminy: cyganeria
artystyczna, program
artystyczny;
– wskazuje cechy
poetyki
młodopolskiej i
klasycystycznej w
utworze L. Staffa Ars
poetica;

– objaśnia motywy
postępowania bohatera;
– w interpretacji utworu
uwzględnia kompozycję
powieści;
– określa typ i funkcję
narracji;
– wskazuje w utworze
cechy powieści
rozwojowej;

– porównuje teksty
kultury: powieść S.
Żeromskiego
Przedwiośnie i film F.
Bajona Przedwiośnie;

– określa światopogląd
poetów Skamandra na
podstawie interpretacji
tekstów;
– analizuje i interpretuje
utwory poetyckie,
wskazując ich związki z
klasycyzmem;
– charakteryzuje nowy
typ liryki miłosnej;

– rozpoznaje cechy
wspólne i indywidualne
języka poetyckiego
skamandrytów;
– przedstawia
obyczajowość i
charakteryzuje
środowisko artystyczne
Warszawy
międzywojennej;
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9. Futuryzm – „Skok
barbarzyńcy, który
ujrzał Boga…”

pani flirtuje?”;
– zna pojęcia i terminy:
grupa artystyczna, język
potoczny, stylizacja
językowa;
– zna wiersze: B.
Jasieńskiego Pieśń o głodzie,
S. Młodożeńca XX wiek;
– rozumie pojęcia i terminy:
futuryzm, awangardowość;

10. Nowe czasy –
nowa poezja.
Założenia
programowe
Awangardy
Krakowskiej

– zna wiersze: J. Przybosia
Gmachy, Notre Dame, T.
Peipera Naga;
– rozumie pojęcia i terminy:
awangarda, Awangarda
Krakowska;

11. Eksperymenty i
prowokacje
powieściowe

– zna teksty: M. Prousta W
poszukiwaniu straconego
czasu (fragm.), A. Huxleya
Nowy wspaniały świat
(fragm.), J. Iwaszkiewicza
Panny z Wilka;

– rozumie pojęcia i
terminy: prowokacja
językowa, manifest
artystyczny;
– określa i
charakteryzuje
postawy bohaterów
wpisane w wiersze;
– określa
problematykę
utworów;
– rozumie pojęcia i
terminy: metafora
awangardowa, wiersz
wolny;
– określa i
charakteryzuje
postawy bohaterów
wpisane w wiersze;
– określa
problematykę
utworów;
– rozumie pojęcia i
terminy: narracja
personalna, montaż
asocjacyjny, narracja
symultaniczna;
– określa i

– wskazuje
powiązania literatury
z ideologią;

– rozpoznaje i określa
cechy poezji
futurystycznej i jej
związki z plastyką;

– określa związki
futuryzmu polskiego z
futuryzmem
europejskim;

– rozumie pojęcie
ekwiwalentyzacja
uczuć;
– określa
światopogląd
artystyczny
Awangardy
Krakowskiej;

– analizuje i interpretuje
utwory poetyckie;
– dostrzega nowatorstwo
stylistyczne w utworach;
– rozpoznaje nowy typ
metafory i wersyfikacji
oraz określa ich funkcje;

– porównuje koncepcje
artystyczne Skamandra i
Awangardy
Krakowskiej;

– rozumie pojęcia i
terminy: strumień
świadomości,
symultaniczność,
surrealizm,
mitologizacja,

– dostrzega nowatorski
charakter prozy polskiej i
światowej
dwudziestolecia
międzywojennego;
– wskazuje związki

– porównuje sposób
kreacji bohaterów w
różnych utworach;
– interpretuje utwory w
kontekście kulturowym,
politycznym i
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– rozumie pojęcia i terminy:
realizm, naturalizm, utopia,
antyutopia, absurd,
groteska;

charakteryzuje
postawy bohaterów
wpisane w teksty;
– określa
problematykę
utworów;

12. Surrealna wizja
świata w Sklepach
cynamonowych

– zna tekst B. Schulza Sklepy
cynamonowe;
– rozumie pojęcia i terminy:
stylizacja, perspektywa
narracyjna;

13. Filmowa wizja
surrealnego świata

– zna film W. Hasa
Sanatorium pod klepsydrą
oraz jego pierwowzór
literacki;
– rozumie pojęcia:
ekranizacja, adaptacja, film
autorski, stylizacja;

– rozumie pojęcia i
terminy: aluzja
kulturowa, surrealizm,
oniryczność,
mitologizacja,
demitologizacja;
– określa
problematykę utworu;
– rozumie pojęcia i
terminy: sekwencja,
ujęcie, plan filmowy,
montaż;
– określa
problematykę utworu;

14. Dorosły
dzieckiem podszyty.
Groteskowość
egzystencji według
Gombrowicza

– zna treść powieści W.
Gombrowicza Ferdydurke;
– rozumie pojęcia i terminy:
groteska, absurd,
surrealizm, komizm;

– rozumie pojęcia i
terminy: powieść
eksperymentalna,
konwencja, aluzja
literacka, parodia;

demitologizacja;
– rozpoznaje i określa
techniki narracyjne
utworów i ich
funkcje;
– omawia kreację
bohaterów;
– charakteryzuje
bohaterów i świat
przedstawiony w
utworach;
– charakteryzuje
bohaterów i świat
przedstawiony w
utworze;
– dostrzega
wielokulturowość
powieści Schulza;
– dostrzega specyfikę
języka filmowego;
– określa funkcję
środków wyrazu
zastosowanych w
filmie;

– charakteryzuje
bohaterów i świat
przedstawiony w
utworze;

utworów z nowymi
odkryciami w dziedzinie
psychologii;

biograficznym;

– dostrzega związki
utworu z tendencjami i
kierunkami w sztuce
europejskiej;
– wskazuje związki
utworu z nowymi
odkryciami w dziedzinie
psychologii;
– dostrzega różnice w
sposobie kreacji świata
przedstawionego w
utworze literackim i w
filmie;

– interpretuje utwór w
kontekście kulturowym,
politycznym i
biograficznym;
– dostrzega
indywidualny i
uniwersalny wymiar
prozy Schulza;
– analizuje i
interpretuje utwór
filmowy, posługując się
terminami z zakresu
wiedzy o filmie;
– dostrzega grę
konwencji i określa jej
funkcje;
– interpretuje utwór w
kontekście kulturowym,
politycznym i
biograficznym;

– wskazuje związki
utworu z nowymi
odkryciami w dziedzinie
psychologii;
– dostrzega związki
powieści z tendencjami i
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15. „Ja” – uwolnione
od stereotypu.
Kontestacja tradycji
w prozie
Gombrowicza

– zna powieści W.
Gombrowicza Ferdydurke,
Trans-Atlantyk;
– wskazuje związki
pomiędzy powieściami a
biografią artysty;

– rozumie pojęcia i
terminy: powieść
eksperymentalna,
konwencja, aluzja
literacka, parodia,
gawęda szlachecka;
– określa
problematykę
utworów;

– charakteryzuje
bohaterów i świat
przedstawiony w
utworach;

16. Granica Z.
Nałkowskiej jako
powieść
psychologiczna

– zna treść powieści Z.
Nałkowskiej Granica;
– rozumie pojęcia i terminy:
powieść psychologiczna,
powieść realistyczna;

– określa strukturę
powieści i uzasadnia
jej funkcję;
– charakteryzuje
bohaterów i świat
przedstawiony w
utworze;
– określa
problematykę utworu;

17. Granica Z.
Nałkowskiej – świat
w kryzysie

– zna treść powieści Z.
Nałkowskiej Granica;
– streszcza główne wątki
powieści;

– określa postawy
bohaterów powieści;
– charakteryzuje
bohaterów
drugoplanowych;
– określa
problematykę utworu;

– określa motywacje
działań bohaterów;
– wskazuje punkty
zwrotne w strukturze
fabuły i określa ich
znaczenie dla
pogłębienia
portretów
psychologicznych
bohaterów;
– rozpoznaje
wartości wpisane w
fabułę utworu;

kierunkami w sztuce
europejskiej;
– dostrzega grę
konwencjami i rozumie
jej funkcje;
– odczytuje manifest
światopoglądowy artysty
zawarty w powieściach;

– interpretuje utwory w
kontekście kulturowym,
politycznym i
biograficznym;

– wskazuje związki
utworu z nowymi
odkryciami w dziedzinie
psychologii;
– dostrzega związki
powieści z tendencjami i
kierunkami w sztuce
europejskiej;

– interpretuje utwór w
kontekście kulturowym,
politycznym i
biograficznym;
– ocenia postawy
bohaterów powieści;

– wskazuje związki
utworu z sytuacją
społeczno-polityczną w
Polsce i w Europie;

– interpretuje utwór w
kontekście kulturowym,
politycznym i
biograficznym;
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18. Cudzoziemka –
portret kobiety
zawiedzionej

– zna treść powieści M.
Kuncewiczowej
Cudzoziemka;
– rozumie pojęcia i terminy:
narracja personalna,
powieść psychologiczna;

19. Bogactwo form
teatralnych
dwudziestolecia
międzywojennego

– zna tekst J. Szaniawskiego
Adwokat i róże (fragm.);
– rozumie pojęcia i terminy:
dramat, realizm, surrealizm;

20. Obraz rewolucji w
dramacie Witkacego
Szewcy

– zna tekst dramatów:
Witkacego Szewcy i W.
Gombrowicza Operetka
(fragm.);
– rozumie pojęcia i terminy:
realizm, naturalizm,
surrealizm, absurd,
groteska, stylizacja;

21. Katastrofizm
Drugiej Awangardy

– zna wiersze: J.
Czechowicza modlitwa

– rozumie pojęcia i
terminy: histeria,
zaburzenia
osobowości, kompleks
zawiedzionej miłości;
– charakteryzuje
bohaterów,
uwzględniając relacje
rodzinne;
– określa
problematykę utworu;
– rozumie pojęcia i
terminy: scenografia,
światło, ruch
sceniczny;
– charakteryzuje
relacje między
bohaterami;
– określa
problematykę utworu;
– rozumie pojęcia i
terminy: Czysta
Forma, neologizm,
wulgaryzm,
historiozofia, parodia;
– charakteryzuje
bohaterów dramatów;
– określa
problematykę
utworów;

– charakteryzuje
bohaterkę,
uwzględniając
motywację
psychologiczną jej
działań;

– wskazuje związki
utworu z nowymi
odkryciami w dziedzinie
psychologii;
– dostrzega związki
powieści z tendencjami i
kierunkami w sztuce
europejskiej;

– interpretuje utwór w
kontekście kulturowym,
politycznym i
biograficznym;

– dostrzega specyfikę
dzieła teatralnego;
– określa funkcje
teatralnych środków
wyrazu;
– określa
światopogląd artysty;

– analizuje i interpretuje
utwór dramatyczny;

– interpretuje utwór w
kontekście kulturowym,
filozoficznym i
literackim;

– dostrzega specyfikę
dzieła teatralnego;
– określa funkcje
teatralnych środków
wyrazu;
– określa
światopoglądy
artystów;

– analizuje i interpretuje
utwory dramatyczne;
– wskazuje tradycyjne i
nowatorskie elementy w
dramatach;
– odczytuje historiozofię
wpisaną w dramat
Witkacego;

– rozumie pojęcia i
terminy: Druga

– rozpoznaje
wartości wpisane w

– określa światopogląd
Drugiej Awangardy;

– dostrzega
różnorodność form
dramatycznych i
stylistyk dramatu
dwudziestolecia
międzywojennego;
– umieszcza utwory w
różnych kontekstach;
– wskazuje sposoby
realizacji teorii Czystej
Formy w dramacie;
– porównuje przejawy
katastrofizmu w
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żałobna, wieczorem, C.
Miłosza Obłoki;
– rozumie pojęcia i terminy:
katastrofizm, obrazowanie
poetyckie;

Awangarda,
apokalipsa;
– określa
problematykę
utworów;

22. „Ja” uwolnione
od stereotypu – w
obliczu katastrofy

– zna powieść
eksperymentalną W.
Gombrowicza TransAtlantyk;
– rozumie pojęcia i terminy:
katastrofizm, stylizacja
językowa;

– rozumie pojęcia i
terminy: powieść
eksperymentalna,
synczyzna;
– określa
problematykę utworu;

23. Portret Kolumba

– zna wiersze: K.K.
Baczyńskiego Elegia o…,
Biała magia, Pokolenie,
Historia, H. Krachelskiej Hej,
chłopcy…, T. Gajcego Miłość
bez jutra, A. Trzebińskiego o
niebieskim pachnącym
groszku oraz fragm.
powieści M. Wańkowicza
Ziele na kraterze;
– rozumie pojęcia i terminy:
totalitaryzm, tragizm,
spełniona apokalipsa,
katastrofizm, erotyk,
piosenka, pokolenie
Kolumbów, surrealizm,
elegia;
– zna treść wybranych
opowiadań T. Borowskiego;

24. Nihilizm czy
obrona przed

utwory;
– charakteryzuje
postawę podmiotów
lirycznych w sytuacji
zagrożenia;

– analizuje i interpretuje
utwory poetyckie,
uwzględniając specyfikę
Drugiej Awangardy;

utworach poetów
Drugiej Awangardy i
Witkacego;

– rozpoznaje
wartości wpisane w
utwór;
– charakteryzuje
postawę narratorabohatera w sytuacji
zagrożenia;
DZIAŁ 2. Sztuka w służbie
– rozumie pojęcia i
– znajduje wspólne
terminy: reportaż,
cechy postawy
wywiad, pamiętnik,
autorów wobec
historiozofia,
totalitaryzmu;
stylizacja, heroizm,
– rozpoznaje cechy
moralizm, humanizm; wspólne i
– charakteryzuje
indywidualne języka
postawy bohaterów
poetyckiego
utworów;
omawianych
– ocenia sytuację
autorów;
bohaterów;
– określa
problematykę
utworów;

– określa światopogląd
bohatera;
– analizuje i interpretuje
utwór, uwzględniając
konteksty biograficzne,
historyczne i
teoretycznoliterackie;

– porównuje postawy
wobec katastrofy w
Trans-Atlantyku oraz
innych wcześniej
omawianych utworach;

– porównuje różne
sposoby mówienia o
wojnie;

– porównuje obraz
katastrofy w utworach
napisanych przed
wybuchem i po
wybuchu wojny
(zapowiedź apokalipsy,
apokalipsa spełniona);
– umieszcza
interpretowane utwory
w odpowiednim
kontekście (biblijnym,
romantycznym,
historycznym,
biograficznym);

– rozumie pojęcia i
terminy:

– analizuje i interpretuje
opowiadania,

– dostrzega grę
konwencji literackich w

– określa
światopogląd artysty;
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nihilizmem?
Autoportret
człowieka
zdegradowanego

– rozumie pojęcia i terminy:
naturalizm, ironia, człowiek
zlagrowany, nihilizm,
Holocaust, pesymizm,
stylizacja środowiskowa;

25. W szponach
totalitaryzmu. Obraz
łagrów w literaturze

– zna treść utworu G.
Herlinga-Grudzińskiego Inny
świat;
– rozumie pojęcia i terminy:
człowiek złagrowany,
motto, totalitaryzm,
dehumanizacja, wartości
humanistyczne;

26. Samotny w
cierpieniu

– zna treść utworu G.
Herlinga-Grudzińskiego
Wieża;
– rozumie pojęcia i terminy:
humanizm, topos, motto;

behawioryzm,
postawa ironiczna,
historiozofia, narracja
epistolarna;
– charakteryzuje
postawę bohaterów
utworów;
– ocenia sytuację
bohaterów;
– określa
problematykę
utworów;
– rozumie termin
literatura faktu
– charakteryzuje
postawę bohatera
utworu;
– ocenia sytuację
bohatera;
– określa
problematykę utworu;
– rozumie pojęcia i
terminy: personalizm,
dyptyk, parabola;
– określa
problematykę utworu;

27. O godne

– zna utwory: H. Krall

– rozumie pojęcia i

– uzasadnia wybór
konwencji
zastosowanej w
opowiadaniach;

uwzględniając ironiczny
dystans narratora;

opowiadaniach;

– określa
światopogląd artysty;

– analizuje i interpretuje
utwór jako literaturę
faktu;
– ocenia postawy
bohaterów;

– porównuje obrazy
lagrów i łagrów w
literaturze;

– określa
światopogląd artysty;
– uzasadnia wybór
konwencji
zastosowanej w
opowiadaniu;
– charakteryzuje
cierpiącego
bohatera;
– rozpoznaje aluzje
biblijne;
– określa

– analizuje i interpretuje
utwór w kontekście
biblijnym;
– wskazuje w utworze
uzasadnienie sensu
cierpienia;

– analizuje i
interpretuje utwór w
kontekście literackim,
kulturowym i
filozoficznym;

– analizuje i interpretuje

– porównuje sposoby
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umieranie. Literatura
przeciw
Holocaustowi

Zdążyć przed Panem
Bogiem, Z. Ginczanki Non
omnis moria;
– rozumie pojęcia i terminy:
Holocaust, aluzja literacka,
ironia;

28. Humanista wobec
zagłady

– zna wybrane utwory C.
Miłosza: Campo di Fiori,
Biedny chrześcijanin patrzy
na getto, Piosenka o
porcelanie, Dziecię Europy,
Ale książki, Oeconomia
Divina;
– rozumie pojęcia i terminy:
aluzja historyczna, aluzja
biblijna, fatum, stylizacja,
groteska, liryk;

29. Sam przeciw
światu – groteska
jako oręż w walce z
totalitaryzmem

– zna treść powieści G.
Grassa Blaszany bębenek
– rozumie pojęcia i terminy:
dehumanizacja, groteska;

terminy: pastisz,
kolokwializm, reportaż
literacki, wywiadrzeka, postawa
ironiczna,
deheroizacja,
dokumentaryzm,
symbol;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;
– rozumie pojęcia i
terminy: symbol,
postawa ironiczna;
– charakteryzuje
postawę podmiotów
lirycznych i bohaterów
utworów;
– przedstawia sytuacje
liryczne;
– określa
problematykę
utworów;
– rozumie pojęcia i
terminy: degradacja
osobowości,
behawioryzm,
reifikacja, polifonia
narracyjna, stylizacja
groteskowa,
surrealizm,

światopogląd
artystów;
– uzasadnia wybór
konwencji
zastosowanej w
utworach;

utwory, umieszczając je
mówienia o Holocauście
w odpowiednich
w wierszu Z. Ginczanki i
kontekstach
reportażu H. Krall;
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym);
– ocenia postawy
bohaterów;

– określa
światopogląd artysty;
– określa
historiozofię wpisaną
w utwory;

– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym);
– ocenia postawy
bohaterów;

– dostrzega ewolucję
postawy poety
porównując wiersze z
różnych okresów;

– charakteryzuje
świat przedstawiony
w utworze;

– ocenia wpływ systemu
totalitarnego na
jednostkę i
społeczeństwo;
– analizuje i interpretuje
utwór, umieszczając go w
odpowiednich
kontekstach

– omawia różne
sposoby mówienia o
zachwianiu hierarchii
wartości jako skutku
doświadczenia wojny;
– dostrzega związek
pomiędzy groteską jako
metodą twórczą a
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autobiografizm
– charakteryzuje
bohaterów;
– określa
problematykę utworu;
– rozumie pojęcia i
terminy:
autobiografizm, esej,
styl eseistyczny;
– określa
problematykę
utworów;

(filozoficznym, literackim, groteskowością
biograficznym,
opisywanego świata;
kulturowym,
politycznym);

30. „Szukam
nauczyciela i
mistrza” – w świecie
pozbawionym
wartości

– zna teksty: T. Różewicza
Ocalony, Zostawcie nas,
Cierń, Lament, T.
Konwickiego Nowy Świat i
okolice (fragm.);
– rozumie pojęcia i terminy:
wiersz różewiczowski,
dehumanizacja, reifikacja,
behawioryzm;

– określa
światopogląd
artystów;
– określa cechy stylu
różewiczowskiego;

31. Człowiek wobec
zła

– zna treść powieści A.
Camusa Dżuma;
– rozumie pojęcia i terminy:
parabola, powieść
paraboliczna, alegoria,
kronika;

– rozumie termin
egzystencjalizm
– charakteryzuje
bohaterów;
– określa
problematykę utworu;

– charakteryzuje
świat przedstawiony
w utworze;

32. Literacki
dokument Powstania
Warszawskiego

– zna utwory: M.
Białoszewskiego Pamiętnik z
powstania warszawskiego
(fragm.), A. Świrszczyńskiej
Budowałam barykadę;
– rozumie pojęcia i terminy:
pamiętnik, narracja
pamiętnikarska, stylizacja,
język potoczny,
onomatopeja;

– rozumie pojęcia i
terminy: anakolut,
kolokwializm,
ascetyzm językowy;
– przedstawia sytuacje
liryczne;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę

– określa
światopogląd
artystów;
– określa cechy stylu
M. Białoszewskiego;

– ocenia wpływ systemu
totalitarnego na
jednostkę i
społeczeństwo;
– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym);
– analizuje i interpretuje
utwór, umieszczając go w
odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
kulturowym);
– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym,
politycznym);
– ocenia postawy
bohaterów;

– omawia różne
sposoby mówienia o
zachwianiu hierarchii
wartości jako skutku
doświadczenia wojny;

– omawia kompozycję
utworu;
– dostrzega związek
pomiędzy filozofią
egzystencjalną a kreacją
świata
przedstawionego;
– porównuje obrazy
powstania z
perspektywy żołnierza i
cywila;
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33. Literatura w
służbie propagandy

– zna utwory: W.
Broniewskiego Pokłon
rewolucji październikowej,
A. Ważyka Lud wejdzie do
śródmieścia;
– rozumie pojęcia i terminy:
socrealizm, propaganda,
totalitaryzm;

34. Błazen czy sługa –
studium artysty

– zna utwory: K.I.
Gałczyńskiego Requiem?, C.
Miłosza Zniewolony umysł
(fragm. Delta);
– rozumie pojęcia i terminy:
socrealizm, ironia,
dwuznaczność, esej;

utworów;
– rozumie pojęcia i
terminy: sztuka
tendencyjna,
indoktrynacja;
– przedstawia sytuacje
liryczne;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

– rozumie pojęcia i
terminy: poeta-kpiarz,
konwencja
artystyczna, ketman,
indoktrynacja
– przedstawia sytuacje
liryczne;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

– określa
światopogląd
artystów;
– wymienia cechy
literatury
socrealistycznej;
– dostrzega zjawisko
indoktrynacji w
utworach;

– określa
światopogląd
artystów;
– wymienia cechy
literatury
socrealistycznej;
– dostrzega zjawisko
indoktrynacji w
utworach;
– dostrzega elementy
parodii w utworach;
– wskazuje cechy

– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym,
politycznym);
– rozpoznaje konwencję
klasyczną i romantyczną
oraz określa ich funkcje
w utworach
propagandowych;
– ocenia wpływ systemu
totalitarnego na
jednostkę i
społeczeństwo;
– wskazuje wpływ
zjawiska indoktrynacji na
postawy twórcze;
– odczytuje ukryte sensy
w utworach;
– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym,
politycznym);
– rozpoznaje konwencję
klasyczną i romantyczną

– ocenia walory
estetyczne utworów
socrealistycznych;
– rozpoznaje i ocenia
związki sztuki
socrealistycznej z
tradycją;

– ocenia walory
estetyczne utworów
socrealistycznych;
– rozpoznaje i ocenia
związki sztuki
socrealistycznej z
tradycją;
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gatunkowe w eseju;

35. Filmowe
świadectwo epoki.
Interpretacja filmu A.
Wajdy Człowiek z
marmuru

– zna film A. Wajdy
Człowiek z marmuru;
– rozumie pojęcia i terminy:
plan filmowy, ujęcie,
sekwencja, montaż, film
dokumentalny, cytat
filmowy;

36. Diagnoza
totalitaryzmu w
antyutopii Orwella

– zna fragm. powieści G.
Orwella Rok 1984;
– rozumie pojęcia i terminy:
utopia, antyutopia,
propaganda, nowomowa,
totalitaryzm, cenzura;

– rozumie pojęcia i
terminy: paralelizm
fabularny,
paradokument,
ideologizacja kultury,
film propagandowy,
sztuka tendencyjna;
– charakteryzuje
bohatera filmowego,
uwzględniając
ewolucję jego
postawy;
– określa
problematykę utworu;
– rozumie termin:
stylizacja groteskowa;
– charakteryzuje
bohatera utworu;
– określa
problematykę utworu;

– określa
światopogląd artysty;
– omawia sposób
kreacji bohatera
filmowego;

oraz określa ich funkcje
w utworach
propagandowych;
– ocenia wpływ systemu
totalitarnego na
jednostkę i
społeczeństwo;
– wskazuje wpływ
zjawiska indoktrynacji na
postawy twórcze;
– rozpoznaje cechy stylu
eseistycznego;
– analizuje i interpretuje
dzieło filmowe,
posługując się
odpowiednim aparatem
pojęciowym;

– określa
światopogląd artysty;
– dostrzega zjawisko
indoktrynacji w treści
utworu;
– określa sposób
prezentacji

– analizuje i interpretuje
utwór, umieszczając go w
odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
kulturowym,
politycznym);

– krytycznie
interpretuje dzieło
filmowe A. Wajdy;

– określa funkcje
antyutopii, groteski,
ironii, prowokacji
etycznej i estetycznej w
omawianym utworze;

47

sprawowania władzy
w utworze;

37. Satyryczny
portret pisarza
socrealistycznego

– zna powieść M.
Bułhakowa Mistrz i
Małgorzata;
– rozumie pojęcia i terminy:
stylizacja groteskowa,
parabola, powieść w
powieści, dziennik,
parabola, totalitaryzm,
satyra polityczna, absurd;

– rozumie pojęcia i
terminy: gra z
konwencją, cynizm,
prowokacja literacka,
aluzja literacka,
horror, czarny humor,
narracja groteskowa;
– charakteryzuje
bohatera utworu;
– określa
problematykę utworu;

– rozpoznaje
odniesienia do
tradycji
romantycznej;
– określa
światopogląd artysty;
– dostrzega zjawisko
indoktrynacji w treści
utworu;
– określa sposób
prezentacji
sprawowania władzy
w utworze;

38. Obraz Moskwy lat
20. w powieści
Bułhakowa

– zna powieść M.
Bułhakowa Mistrz i
Małgorzata;
– rozumie pojęcia i terminy:
stylizacja groteskowa,
parabola, powieść w
powieści, dziennik,
totalitaryzm, satyra
polityczna, absurd;

– rozumie pojęcia i
terminy: gra z
konwencją, cynizm,
prowokacja literacka,
aluzja literacka,
horror, czarny humor,
narracja groteskowa;
– charakteryzuje
bohaterów utworu;
– określa
problematykę utworu;

– charakteryzuje
miasto jako bohatera
utworu;
– określa
światopogląd artysty;
– dostrzega zjawisko
indoktrynacji w treści
utworu;
– określa sposób
prezentacji
sprawowania władzy
w utworze;

– ocenia przedstawione
w utworze procesy
polityczne;
– porównuje i ocenia
postawy bohaterów;
– rozpoznaje odniesienia
do tradycji
modernistycznej;
– analizuje i interpretuje
utwór, umieszczając go w
odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym,
politycznym,
społecznym);
– ocenia wpływ
socrealizmu na jednostkę
i społeczeństwo;
– analizuje i interpretuje
utwór, umieszczając go w
odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym,
politycznym,
społecznym);
– ocenia wpływ
socrealizmu na jednostkę
i społeczeństwo;
– rozpoznaje i określa

– ocenia i wartościuje
zróżnicowane postawy
bohaterów powieści
wobec systemu
totalitarnego;

– interpretuje utwór,
porównując obraz
społeczeństwa i
systemu totalitarnego w
powieści Bułhakowa z
wcześniej poznanymi
utworami (np. Rok 1984
Orwella);
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39. Kompozycja
powieści jako klucz
do interpretacji
utworu

– zna powieść M.
Bułhakowa Mistrz i
Małgorzata;
– rozumie pojęcia i terminy:
stylizacja groteskowa,
parabola, powieść w
powieści, dziennik,
totalitaryzm, satyra
polityczna, absurd,
stylizacja biblijna;

– rozumie pojęcia i
terminy: gra z
konwencją, cynizm,
prowokacja literacka,
aluzja literacka,
horror, czarny humor,
narracja groteskowa,
płaszczyzny
kompozycyjne;
– określa
problematykę utworu;

40. Pożegnanie z
utopiami – poeta
wobec falsyfikacji
rzeczywistości

– zna utwory: A. Ważyka
Poemat dla dorosłych, A.
Bursy (wybór wierszy), L.
Tyrmanda Dziennik 1954
(fragm.);
– rozumie pojęcia i terminy:
totalitaryzm, socrealizm,
groteska, absurd;

– rozumie pojęcia i
terminy: turpizm,
naturalizm,
kaskaderzy literatury,
czarna poezja, poeta
przeklęty, cynizm,
nihilizm, outsider,
legenda poetycka;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

funkcje stylizacji
groteskowej;
– wskazuje związki
– analizuje i interpretuje
pomiędzy
utwór, umieszczając go w
bohaterami różnych
odpowiednich
planów
kontekstach
powieściowych;
(filozoficznym, literackim,
– interpretuje tytuł
biograficznym,
powieści;
kulturowym,
– określa funkcję
politycznym,
motta;
społecznym);
– interpretuje związki
pomiędzy bohaterami
różnych planów
powieściowych;
– porównuje i ocenia
postawy paralelnych
bohaterów;
– określa
– analizuje i interpretuje
światopogląd
utwory, umieszczając je
artystów;
w odpowiednich
– charakteryzuje
kontekstach
postawę
(filozoficznym, literackim,
zbuntowaną;
biograficznym,
– rozpoznaje
kulturowym,
odniesienia do
politycznym,
tradycji romantycznej społecznym);
w utworach
– wskazuje różne
„czarnego nurtu”
sposoby przezwyciężania
poezji polskiej;
schematyzmu
socrealistycznego;
– określa funkcje
odniesień do tradycji

– porównuje sposób
kreacji bohaterów w
różnych planach
powieściowych;
– porównuje kreacje
Szatana w Biblii,
Fauście, Mistrzu i
Małgorzacie;

– ocenia i wartościuje
zróżnicowane postawy
bohaterów
poszczególnych
utworów literackich
wobec systemu
totalitarnego;
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romantycznej w
utworach „czarnego
nurtu” poezji polskiej;

41. Ucieczka w
cynizm. Poeta
porażony wojną

– zna wiersz S. Czycza
Szczur i opowiadania: M.
Hłaski Najświętsze słowa
naszego życia, S. Mrożka
Mały przyjaciel;
– rozumie pojęcia i terminy:
totalitaryzm, groteska,
absurd, czarny humor,
ironia, aluzja literacka;

– rozumie pojęcia i
terminy: turpizm,
naturalizm,
kaskaderzy literatury,
czarna poezja, poeta
przeklęty, cynizm,
nihilizm, outsider,
legenda poetycka,
stylizacja językowa;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

42. Funkcje groteski
w opowiadaniu
Hrabala

– zna fragm. opowiadania B.
Hrabala Pociągi pod
specjalnym nadzorem oraz
film J. Mencla pod tym
samym tytułem;
– rozumie pojęcia i terminy:
plan filmowy, ujęcie,
sekwencja, montaż,
adaptacja filmowa, absurd,
groteska, naturalizm;

– rozumie pojęcie
czeska szkoła filmowa;
– charakteryzuje
bohatera utworu;
– określa
problematykę utworu;

– określa
światopogląd
artystów;
– charakteryzuje
postawę
zbuntowaną;
– rozpoznaje
odniesienia do
tradycji romantycznej
w utworach
„czarnego nurtu”
poezji polskiej;
– odczytuje
parodystyczny sens
utworów;
– określa
światopogląd artysty;
– omawia sposób
kreacji bohatera
filmowego;

– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym,
politycznym,
społecznym);
– określa funkcje
operowania kontrastem
stylistycznym w
utworach;

– interpretuje utwory,
uwzględniając kontekst
pokoleniowy;
– porównuje różne
strategie obrony
wartości w utworach;

– analizuje i interpretuje
dzieło filmowe,
posługując się
odpowiednim aparatem
pojęciowym;
– porównuje kreacje
bohatera literackiego i
filmowego;

– porównuje
funkcjonowanie
motywu śmierci
bohatera w powieści
E.M. Remarque’a Na
Zachodzie bez zmian i
opowiadaniu B. Hrabala
Pociągi pod specjalnym
nadzorem;
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DZIAŁ 3. Sztuka na rozdrożu
43. Funkcja kostiumu
w literaturze science
fiction

– zna utwory S. Lema: Wizja
lokalna (fragm.), Solaris
(fragm.);
– rozumie pojęcia i terminy:
science fiction, utopia,
antyutopia;

44. Społeczne
odmiany polszczyzny

– zna społeczne odmiany
polszczyzny;

45. Nowe oblicze
fantastyki

– zna fragm. opowiadania J.
Dukaja Katedra oraz film T.
Bagińskiego pod tym
samym tytułem;
– rozumie pojęcia i terminy:

– rozumie pojęcia i
terminy: kostium
literacki, aluzja,
neologizm, społeczne
odmiany języka,
groteska, oniryzm,
surrealizm;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– wskazuje
neologizmy w
tekstach;
– określa
problematykę
utworów;
– rozumie pojęcia i
terminy: idiolekt,
subkultura,
profesjonalizm,
kolokwializm,
słownictwo
specjalistyczne,
żargon;
– wskazuje w tekstach
słownictwo
określonych grup
społecznych;
– rozumie pojęcia i
terminy: sztafaż, s.f.,
animacja
komputerowa;
– charakteryzuje

– określa
światopogląd artysty;
– rozpoznaje
odniesienia do
tradycji literackiej;
– określa funkcje
kostiumu s.f.;

– określa mechanizm
stylizacji językowej w
tekście;

– charakteryzuje
katedrę jako
bohatera utworu;
– charakteryzuje
świat przedstawiony;

– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
kulturowym,
politycznym,
społecznym);
– charakteryzuje relacje
między bohaterami;
– wskazuje środki
artystyczne służące
pogłębionej analizie
psychologicznej
bohaterów;
– określa funkcje
stylizacji w tekście;

– zabiera głos w
dyskusji nt. „Człowiek
wobec podboju
kosmosu”;

– tworzy słownik gwary
środowiskowej;

– analizuje i interpretuje – porównuje cechy
utwór, umieszczając go w fantastyki klasycznej i
odpowiednich
współczesnej;
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
51

fantastyka, mistycyzm;

bohatera utworu;
– określa
problematykę utworu;

46. Nobilitacja
codzienności w poezji
M. Białoszewskiego

– zna wiersze M.
Białoszewskiego: Ballada o
zejściu do sklepu, Karuzela z
madonnami;
– rozumie pojęcia i terminy:
odwilż, neologizm, turpizm,
barokowość;

47. Poodwilżowe
klimaty – poezja Z.
Herberta

– zna wiersze Z. Herberta:
Tren Fortynbrasa, Piekło;
– rozumie pojęcia i terminy:
klasycyzm, estetyzm, etyka,
totalitaryzm;

– rozumie pojęcia i
terminy: poezja
lingwistyczna, aluzja
kulturowa, epifania,
kicz, poeta
codzienności;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– wskazuje
neologizmy w
tekstach;
– określa
problematykę
utworów;
– rozumie pojęcia i
terminy: aluzja
kulturowa, aluzja
literacka;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

– określa
światopogląd artysty;
– dostrzega
różnorodność form
wyrazu artystycznego
w utworach;

– określa
światopogląd artysty;
– dostrzega w
tekstach przejawy
prowokacji
artystycznej;
– rozpoznaje i określa
funkcję kostiumu w
poezji;

kulturowym);
– interpretuje
wieloznaczność
zakończenia filmu;
– porównuje funkcje
motywu w różnych
tekstach kultury;
– analizuje i interpretuje – dokonuje wnikliwej
utwory, umieszczając je
analizy środków
w odpowiednich
językowych;
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym,
społecznym);
– wskazuje związki
utworów z tradycją
literacką;

– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym,
politycznym,
społecznym);
– porównuje funkcje
motywów literackich (np.
motyw piekła, rycerza) w

– określa funkcje
prowokacji artystycznej;
– ocenia próby
zachowania
niezależności wobec
zniewolenia jednostki
(artysty);
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różnych tekstach kultury;
– wskazuje związki
utworów z tradycją
literacką i określa ich
funkcje;
48. Etyka a estetyka –
teoria i praktyka
turpizmu w
twórczości S.
Grochowiaka

– zna wiersze S.
Grochowiaka: Arachne w
pająka przeistoczona,
Fryzjer, Płonąca żyrafa,
Rozbieranie do snu;
– rozumie pojęcia i terminy:
turpizm, barokowość,
symbol, groteska, czarny
humor;

– rozumie pojęcia i
terminy: kontestacja,
intertekstualność,
aluzja kulturowa,
surrealizm;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

– określa
światopogląd artysty;
– dostrzega w
tekstach przejawy
prowokacji
artystycznej;
– rozpoznaje i określa
funkcję kostiumu w
poezji;

49. Maska szaleńca

– zna wiersze R. Wojaczka:
Czemu nie ma tancerki,
Początek wiersza;
– rozumie pojęcia i terminy:
groteska, wulgaryzm,
brutalizm, ekspresja
poetycka, turpizm;

– rozumie pojęcia i
terminy: kontestacja,
czarna poezja, poeta
przeklęty, outsider;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

– określa
światopogląd artysty;
– dostrzega w
tekstach przejawy
prowokacji
artystycznej;

– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
kulturowym,
politycznym);
– porównuje funkcje
motywów literackich (np.
motyw artysty, Boga) w
różnych tekstach kultury;
– wskazuje związki
utworów z tradycją
literacką i określa ich
funkcje;
– określa funkcje
zerwania z tradycją ;
– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym,
politycznym);
– wskazuje związki
utworów z tradycją

– określa funkcje
prowokacji artystycznej;
– ocenia próby
zachowania
niezależności wobec
zniewolenia jednostki
(artysty);

– określa funkcje
prowokacji artystycznej;
– ocenia próby
zachowania
niezależności wobec
zniewolenia jednostki
(artysty);
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50. Intelektualizm i
ironia w poezji W.
Szymborskiej

– zna wybrane wiersze W.
Szymborskiej;
– rozumie pojęcia i terminy:
ironia, absurd;

– rozumie pojęcia i
terminy: postawa
ironiczna, poezja
intelektualna,
autotematyzm;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

51. Sens i bezsens
buntu
pokoleniowego

– zna dramat S. Mrożka
Tango oraz fragm. dramatu
T. Różewicza Kartoteka;
– rozumie pojęcia i terminy:
ironia, absurd, groteska,
bunt pokoleniowy, bohater
romantyczny, awangarda,
tradycja, totalitaryzm;

– rozumie pojęcia i
terminy: dramat
mieszczański, teatr
absurdu, kryzys
kultury, mała
stabilizacja,
intertekstualność,
fragmentacja;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

literacką i określa ich
funkcje;
– określa funkcje
zerwania z tradycją;
– określa
– analizuje i interpretuje
światopogląd artysty; utwory, umieszczając je
– rozpoznaje system
w odpowiednich
wartości wpisany w
kontekstach
wiersze;
(filozoficznym, literackim,
– dostrzega rolę
biograficznym,
składniowych
kulturowym,
środków
politycznym);
stylistycznych w
– wskazuje związki
wierszach;
utworów z tradycją
literacką;
– określa
– analizuje i interpretuje
światopogląd
utwory, umieszczając je
artystów;
w odpowiednich
– porównuje postawy kontekstach
bohaterów;
(filozoficznym, literackim,
– wskazuje aluzje
biograficznym,
literackie i kulturowe kulturowym,
w tekstach;
politycznym);
– wskazuje związki
utworów z tradycją
literacką;
– analizuje kreacje
bohaterów;
– prezentuje obraz
inteligencji wpisany w
dramaty;

– dostrzega
różnorodność poetyk
stosowanych w okresie
odwilży;
– porównuje różne
sposoby
manifestowania
niezgody wobec
zniewolenia jednostki
(artysty);
– dokonuje diagnozy
rzeczywistości na
podstawie utworów;
– przedstawia etos
inteligenta na
podstawie różnych
tekstów kultury;
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52. Poeta wobec
kryzysu kultury

– zna utwory T. Różewicza:
Streszczenie, Trawa, Cierń;
– rozumie pojęcia i terminy:
ironia, absurd, groteska,
tradycja;

53. PRL w ruinie –
wizja upadku świata

– zna fragm. powieści T.
Konwickiego Mała
Apokalipsa;
– rozumie pojęcia i terminy:
ironia, absurd, groteska,
kolokwializm, rusycyzm

– rozumie pojęcia i
terminy: kryzys
kultury,
intertekstualność;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;
– rozumie termin
intertekstualność;
– charakteryzuje
bohatera utworu;
– określa
problematykę utworu;

54. Posttotalitaryzm
w poezji Barańczaka

– zna wybrane wiersze S.
Barańczaka;
– rozumie pojęcia i terminy:
ironia, absurd, groteska,
manipulacja;

– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

– określa
światopogląd artysty;
– wskazuje aluzje
literackie i kulturowe
w tekstach;

– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
kulturowym,
politycznym);
– wskazuje w utworach
diagnozę cywilizacji;
– określa
– analizuje i interpretuje
światopogląd artysty; utwór, umieszczając go w
– wskazuje aluzje
odpowiednich
literackie i kulturowe kontekstach
w tekście;
(filozoficznym, literackim,
– interpretuje funkcję biograficznym,
tytułu;
kulturowym,
politycznym);
– określa funkcje
groteski;
– określa
– analizuje i interpretuje
światopogląd artysty; utwory, umieszczając je
– wskazuje aluzje
w odpowiednich
literackie i kulturowe kontekstach
w tekstach;
(filozoficznym, literackim,
– charakteryzuje
biograficznym,
podmioty wierszy
kulturowym,
jako przedstawicieli
politycznym);
pokolenia;
– wskazuje w utworach
diagnozę cywilizacji;

– wskazuje
nowatorstwo w
utworach i określa jego
funkcje;

– wskazuje
intertekstualne
powiązania utworu;

– wskazuje literackie
sposoby przedstawienia
rozpadu psychiki
człowieka;
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55. W poszukiwaniu
nowego języka
poetyckiego

– zna wybrane wiersze S.
Barańczaka;
– rozumie pojęcia i terminy:
ironia, absurd, manipulacja;

– określa
problematykę
utworów;
– rozumie pojęcia i
terminy: Nowa Fala,
nowomowa, poezja
lingwistyczna,
neologizm,
neosemantyzm,
strumień
świadomości,
paranoja, nihilizm;

– określa
światopogląd artysty;
– wskazuje aluzje
literackie i kulturowe
w tekstach;
– dostrzega rolę
składniowych
środków
stylistycznych w
wierszach;
– określa poetykę
Nowej Fali;
– opisuje sposoby
wykorzystania
nowomowy w
utworach;

– analizuje i interpretuje – odczytuje manifest
utwory, umieszczając je
poetycki wpisany w
w odpowiednich
formę wierszy;
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym,
politycznym);
– wskazuje związki
utworów z tradycją
literacką oraz
nowomową PRL-u;

56. O sztuce
przekładu

– rozumie termin przekład;

– rozumie pojęcia i
terminy: przekład
intersemiotyczny,
przekład
interlingwistyczny;

– rozpoznaje styl
– porównuje przekłady;
aforystyczny;
– dostrzega różnice w
przekładach tekstu
różnych tłumaczy;

– interpretuje różnice w
przekładach;
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57. Realizacja
programu Nowej Fali
w wierszach
wybranych poetów

58. Poetycki
testament czy
autokreacja?

– zna wiersze: E. Lipskiej O
czym myśli dziewczyna na
lekcjach języka polskiego,
Egzamin, A. Zagajewskiego
Nieśmiertelność,
Komunikat, J. Kornhausera
Sprostowanie, Jak zobaczysz
tłum, wracaj szybko do
domu, R. Krynickiego Język,
to dzikie mięso, J. Bieriezina
Dopóki są te stosy;
– rozumie pojęcia i terminy:
ironia, absurd, groteska,
manipulacja
– zna wiersz S. Stachury List
do pozostałych;
– rozumie pojęcia i terminy:
testament poetycki, aluzja
literacka;

– rozumie pojęcia i
terminy: Nowa Fala,
nowomowa, poezja
lingwistyczna,
neologizm,
neosemantyzm;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

– określa
światopogląd
artystów;
– wskazuje aluzje
literackie i kulturowe
w tekstach;
– określa poetykę
Nowej Fali;
– opisuje sposoby
wykorzystania
nowomowy w
utworach;

– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym,
politycznym);
– wskazuje w utworach
diagnozę rzeczywistości;

– wskazuje literackie
sposoby przedstawienia
rozpadu psychiki
człowieka;

– rozumie pojęcia i
terminy: cytat,
autocytat, kaskader
literatury, poezja
przeklęta, czarna
poezja;
– charakteryzuje
bohatera utworu;
– określa
problematykę utworu;

– określa
światopogląd artysty;
– wskazuje aluzje
literackie i kulturowe
w tekście;

– analizuje i interpretuje – rozpoznaje autocytaty
utwór, umieszczając go w wykorzystane w wierszu
odpowiednich
i określa ich funkcję;
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym);

57

59. Żart literacki jako
strategia mówienia o
świecie

– zna wiersze W.
Szymborskiej: Głos w
sprawie pornografii, Cebula,
Życie na poczekaniu;
– rozumie pojęcia i terminy:
neologizm, ironia;

– rozumie pojęcia i
terminy: barokowość,
koncept, oksymoron;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

– określa
światopogląd artysty;
– dostrzega element
zabawy poetyckiej w
wierszach;

– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym,
politycznym);

– dokonuje wnikliwej
analizy środków
językowych;
– odczytuje manifest
poetycki wpisany w
wiersze;

60. Świat oczyma
Pana Cogito

– zna wybrane wiersze Z.
Herberta;
– rozumie pojęcia i terminy:
ironia, absurd, cenzura,
stylizacja, aluzja;

– rozumie pojęcia i
terminy: autokreacja,
maska poetycka
(liryka maski);
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

– rozumie pojęcia i
terminy: postawa
wyprostowana, etyka
Herbertowska;
– określa
światopogląd artysty;
– wskazuje aluzje
literackie i kulturowe
w tekstach;
– interpretuje funkcję
tytułów;
– określa rodzaje
powiązań między
utworami;

– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym,
politycznym);
– wskazuje w utworach
diagnozę cywilizacji;
– omawia różne sposoby
mówienia o zachwianiu
hierarchii wartości w
społeczeństwie
posttotalitarnym;

– ocenia wpływ
systemu totalitarnego
na jednostkę i
społeczeństwo;
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61. Dyskurs
międzypokoleniowy

– zna wiersze: J.
Polkowskiego Przesłanie
pana X, M. Świetlickiego Dla
Jana Polkowskiego;
– rozumie pojęcia i terminy:
ironia, absurd, groteska,
cenzura, nowomowa,
manipulacja, stylizacja,
aluzja;

– rozumie pojęcia i
terminy: Nowa Fala,
testament poetycki,
autocytat,
autokreacja;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

– rozumie pojęcia i
terminy: palimpsest,
coveryzacja;
– określa
światopogląd
artystów;
– wskazuje aluzje
literackie i kulturowe
w tekstach;
– interpretuje funkcję
tytułów;
– określa rodzaje
powiązań między
utworami;

62. Poezja
lingwistyczna M.
Białoszewskiego

– zna wybrane wiersze M.
Białoszewskiego;
– rozumie termin
neologizm;

– rozumie termin
– określa
poezja lingwistyczna;
światopogląd artysty;
– określa cel utworów; – dostrzega element
zabawy poetyckiej w
wierszach;

– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym,
politycznym);
– wskazuje w utworach
diagnozę cywilizacji;
– omawia różne sposoby
mówienia o zachwianiu
hierarchii wartości w
społeczeństwie
posttotalitarnym;
– interpretuje dyskurs
poetycki;
– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym,
politycznym);

– ocenia wpływ
systemu
posttotalitarnego na
jednostkę i
społeczeństwo;

– dokonuje wnikliwej
analizy środków
językowych;
– odczytuje manifest
poetycki wpisany w
wiersze;
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63. Poeta wobec
kryzysu kultury

– zna wybrane wiersze C.
Miłosza;
– rozumie pojęcia i terminy:
ironia, absurd, koncept,
kontrast;

– rozumie pojęcia i
terminy: kryzys
cywilizacyjny,
paradoks;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

– określa
światopogląd artysty;
– wskazuje aluzje
literackie i kulturowe
w tekstach;
– dostrzega rolę
środków
stylistycznych w
wierszach;

– analizuje i interpretuje – odczytuje diagnozę
utwory, umieszczając je
rzeczywistości w
w odpowiednich
wierszach;
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
kulturowym);
– wskazuje związki
utworów z tradycją
literacką;

DZIAŁ 4. Pogranicza sztuki
64. Nonsens jako
narzędzie mówienia
o rzeczywistości czy
nonsensowna
rzeczywistość?

– zna powieść K. Vonneguta
Matka noc;
– rozumie pojęcia i terminy:
groteska, ironia, paradoks,
tragizm, absurd;

– rozumie pojęcia i
terminy:
postmodernizm,
postawa ironiczna;
– charakteryzuje
bohatera utworu;
– określa
problematykę utworu;

– określa
światopogląd artysty;
– interpretuje
deformację świata
przedstawionego;

65. Fenomen
literatury
iberoamerykańskiej

– zna fragm. utworów: G.G.
Marqueza Sto lat
samotności, J. Cortazara
Gra w klasy;
– rozumie pojęcia i terminy:
ironia, literatura
iberoamerykańska;

– rozumie pojęcia i
terminy: realizm
magiczny,
postmodernizm, potok
składniowy, narracja
symultaniczna;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

– określa
światopogląd
artystów;
– wskazuje elementy
realizmu magicznego
w tekstach;

– analizuje i interpretuje
utwór, umieszczając go w
odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
kulturowym);
– określa funkcjonowanie
groteski na różnych
poziomach tekstu;
– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
kulturowym);
– określa funkcje narracji
symultanicznej;
– interpretuje funkcje
elementów kultury (np.
folkloru)
iberoamerykańskiej;

– wykazuje
postmodernistyczny
charakter dzieła;

– dostrzega
różnorodność technik
narracyjnych;
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66. Motyw labiryntu
w twórczości J.L.
Borgesa

– zna teksty J.L. Borgesa:
Suma, Nić fabuły;
– rozumie pojęcia i terminy:
ironia, literatura
iberoamerykańska, motyw
labiryntu, symbol, aluzja
literacka;

– rozumie termin
postmodernizm;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

– określa
światopogląd artysty;
– dostrzega
intertekstualne
powiązania pomiędzy
utworami Borgesa a
literaturą i sztuką
europejską;

67. „Książki
rozmawiają ze sobą”

– zna fragm. powieści U.
Eco Imię Róży;
– rozumie pojęcia i terminy:
postmodernizm, powieść
kryminalna, powieść
historyczna, aluzja literacka;

– rozumie pojęcia i
terminy: gra
konwencji, palimpsest,
dzieło otwarte;

– określa
światopogląd artysty;
– dostrzega
intertekstualne
powiązania pomiędzy
utworami Eco i
Borgesa;

68. Gra konwencji –
sztuka dla sztuki?

– zna fragm. powieści J.
Andrzejewskiego Bramy
raju;
– rozumie termin kostium
historyczny;

– rozumie pojęcia i
terminy: strumień
świadomości,
powieść-kłącze, tekst
profetyczny;
– charakteryzuje
bohatera utworu;
– określa
problematykę utworu;

– określa
światopogląd artysty;
– określa cechy stylu;

– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
kulturowym);
– porównuje
funkcjonowanie motywu
labiryntu w różnych
tekstach Borgesa;
– analizuje i interpretuje
utwór, umieszczając go w
odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym);
– porównuje
funkcjonowanie motywu
labiryntu w utworach Eco
i Borgesa;
– odczytuje utwór na
różnych poziomach;
– analizuje i interpretuje
utwór, umieszczając go w
odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
kulturowym,
politycznym);
– określa funkcje narracji
– strumień świadomości;
– ocenia postawy

– wykazuje
postmodernistyczny
charakter dzieł;

– wykazuje
postmodernistyczny
charakter dzieła;

– wykazuje
postmodernistyczny
charakter dzieła;
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bohaterów;

69. W świecie
utraconych wartości

– zna wiersze T. Różewicza:
Bez, Wiersz;
– rozumie pojęcia i terminy:
ironia, absurd, koncept,
kontrast

– rozumie pojęcia i
terminy:
intertekstualność,
paradoks;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

– określa
światopogląd artysty;
– wskazuje aluzje
literackie i kulturowe
w tekstach;
– dostrzega rolę
środków
stylistycznych w
wierszach;

70. Tabu śmierci?

– zna wiersze: W.
Szymborskiej Kot w pustym
mieszkaniu, M.
Białoszewskiego Wywiad;
– rozumie pojęcia i terminy:
ironia, absurd, koncept,
kontrast;

71. R. Kapuściński –
mistrz reportażu

– zna utwór R.
Kapuścińskiego Spotkania z
Herodotem;
– rozumie pojęcia i terminy:
reportaż literacki, literatura
faktu, autobiografia;

– rozumie pojęcia i
terminy:
intertekstualność,
paradoks, liryka
sytuacyjna;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;
– rozumie pojęcia i
terminy:
reportażowość,
postmodernizm,
intertekstualność;
– charakteryzuje
bohatera utworu;
– określa
problematykę utworu;

– określa
światopogląd
artystów;
– wskazuje aluzje
literackie i kulturowe
w tekstach;
– dostrzega rolę
środków
stylistycznych w
wierszach;
– określa
światopogląd artysty;
– wskazuje aluzje
literackie i kulturowe
w tekście;

– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym);
– wskazuje związki
utworów z tradycją
literacką;
– analizuje i interpretuje
utwory, umieszczając je
w odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym);
– wskazuje związki
utworów z tradycją
literacką;
– analizuje i interpretuje
utwór, umieszczając go w
odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym,
politycznym);
– wskazuje związki
utworu z tradycją;

– odczytuje diagnozę
rzeczywistości w
wierszach;

– odczytuje diagnozę
rzeczywistości w
wierszach;

– porównuje reportaże
literackie H. Krall i R.
Kapuścińskiego;
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72. Zmityzowany
świat powieści P.
Huellego

– zna powieść P. Huellego
Weiser Dawidek;
– rozumie pojęcia i terminy:
ironia, prowincja, aluzja
literacka, aluzja kulturowa;

73. Poszukiwania
– zna fragm. utworu O.
nowej formy w prozie Tokarczuk Prawiek i inne
pokolenia „bruLionu” czasy oraz opowiadanie A.
Stasiuka Grzesiek;
– rozumie pojęcia i terminy:
prowincja, stylizacja, kryzys
cywilizacji, poetyzacja
świata;

74. Poeci –
barbarzyńcy.
Charakterystyka
„bruLionu”

– zna wiersze: J. Podsiadły
Nie myli się polski język, M.
Świetlickiego Oblężenie;
– rozumie termin;
barbarzyńcy;

– rozumie pojęcia i
terminy:
postmodernizm,
realizm magiczny;
– charakteryzuje
bohatera utworu;
– określa
problematykę utworu;

– rozumie pojęcia i
terminy: bruLion,
realizm magiczny,
gender,
reportażowość;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;
– rozumie pojęcia i
terminy: bruLion,
postmodernizm,
o’haryzm,
barbarzyńcy, liryka
konfesyjna;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;

– określa
światopogląd artysty;
– wskazuje aluzje
literackie, kulturowe i
historyczne w
tekście;
– rozpoznaje wątki
autobiograficzne oraz
nawiązania do
historii najnowszej;

– analizuje i interpretuje
utwór, umieszczając go w
odpowiednich
kontekstach
(filozoficznym, literackim,
biograficznym,
kulturowym,
politycznym,
społecznym);
– ocenia postawy
bohaterów;
– określa
– analizuje i interpretuje
światopogląd
utwory, umieszczając je
artystów;
w odpowiednich
– wskazuje aluzje
kontekstach
literackie, kulturowe i (filozoficznym, literackim,
historyczne w
biograficznym,
tekstach;
kulturowym,
społecznym);
– ocenia postawy
bohaterów;
– określa
– analizuje i interpretuje
światopogląd
utwory, umieszczając je
artystów;
w odpowiednich
– wskazuje aluzje
kontekstach
literackie, kulturowe i (filozoficznym, literackim,
historyczne w
biograficznym,
tekstach;
kulturowym,
politycznym);
– ocenia postawy
bohaterów;

– rozpoznaje i
charakteryzuje
intertekstualne
funkcjonowanie
utworu;
– porównuje literacki
pierwowzór i film W.
Marczewskiego;

– wskazuje
intertekstualne
powiązania tekstów;

– odczytuje diagnozę
rzeczywistości w
wierszach;
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75. Manifest
pokoleniowy wpisany
w prozę generacji X

– zna fragm. powieści: W.
Kuczoka Gnój, D.
Masłowskiej Wojna polskoruska pod flagą białoczerwoną, S. Shutego Zwał;
– rozumie pojęcia i terminy:
pokolenie X, popkultura,
subkultura, wulgaryzm;

76. W poszukiwaniu
sacrum

– zna wiersze T.
Dąbrowskiego *** (To jest
wers pierwszy…) oraz
Tryptyk rzymski Jana Pawła
II;
– rozumie pojęcia i terminy:
sacrum, profanum;

77. O wartościowaniu
w języku

– rozumie pojęcia i terminy:
wartościowanie, agresja
językowa, manipulacja
językowa.

– rozumie pojęcia i
terminy: strumień
świadomości,
palimpsestowość,
banalizm, stylizacje
językowe;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;
– rozumie pojęcie
homogenizacja
kultury;
– charakteryzuje
bohaterów utworów;
– określa
problematykę
utworów;
– rozumie pojęcia i
terminy:
wartościowanie
wprost,
wartościowanie niewprost;
– rozpoznaje
wartościowanie
wpisane w
wypowiedź.

– określa
światopogląd
artystów;
– wskazuje aluzje
literackie, kulturowe i
historyczne w
tekstach;
– dostrzega
różnorodność
stylistyczną utworów;

– określa i ocenia
postawę bohatera
literackiego wobec
rzeczywistości;

– ocenia świat kultury
popularnej;

– określa
światopogląd
artystów;
– wskazuje aluzje
literackie, kulturowe i
historyczne w
tekstach;

– określa i ocenia
postawę bohatera
literackiego wobec
rzeczywistości;
– dostrzega nowatorstwo
struktury
wersyfikacyjnej;

– dokonuje wnikliwej
analizy i interpretacji
wierszy;

– rozpoznaje
mechanizmy
manipulacji.

– rozpoznaje
mechanizmy
wartościowania.

– porównuje różne
sposoby manipulacji w
tekstach użytkowych.
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