
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

  

  

1. Uczeń powinien być oceniany zgodnie z wymaganiami przedmiotowymi, 

przedmiotowym systemem oceniania, realizowanym programem nauczania oraz 

zgodnie z podstawą programową. 

  

2. Kryteria i skala ocen z języka polskiego: 

  

2.1. W ciągu półrocza Uczeń powinien otrzymać minimum trzy oceny, w tym: 

a. z pracy z tekstem nieliterackim (test sprawdzający rozumienie czytanego tekstu), 

b. z wypracowania (w oparciu o tekst literacki lub jego fragment), 

c. z odpowiedzi ustnej (odpowiedź z bieżącego materiału oraz wypowiedź 

monologowej inspirowana tekstem kultury czyli tekstem literackim, ikonicznym 

lub popularnonaukowym z zakresu wiedzy o języku). 

  

2.2. Nauczyciel może także oceniać uczniów na podstawie: 

a. pisemnych sprawdzianów, klasówek (zapowiedziane godzinne sprawdziany po 

zakończeniu danego działu), kartkówek (niezapowiedziane formy sprawdzenia 

wiedzy nietrwające dłużej niż 20 minut), 

b. umiejętności interpretacji tekstu, 

c. aktywności na lekcji (10 punktów oznacza ocenę bardzo dobry), 

d. pracy grupowej lub indywidualnej, 

e. prezentacji, 

f. recytacji, 

g. notatki, 

h. wypracowań domowych, 

i. zadania domowego. 

  

 2.3. Sprawdziany pisemne (klasówki, kartkówki) powinny być oceniane wg 

następującej skali: 

 powyżej 100% - celujący 

100 – 91%    - bardzo dobry 

90   - 76%      - dobry 

75 –  56%      - dostateczny 

55–  40%       - dopuszczający 

poniżej 40% - niedostateczny 

  

2.5. Na wypracowaniu Uczeń otrzymuje tekst literacki do napisania rozprawki lub 

interpretacji utworu poetyckiego z załączonym poleceniem. 

a. Na napisanie tej formy Uczeń ma 90 minut. 

b. Praca jest oceniana zgodnie z modelami odpowiedzi odrębnymi dla każdego 

tematu. 

c. Na poziomie podstawowym za napisaną rozprawkę Uczeń ma możliwość 

otrzymania następującej ilości punktów wg kryteriów (szczegółowe kryteria są 

zgodne z informatorem maturalnym obowiązującym od roku szkolnego 

2014/2015): 

 Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu – 0, 

3 lub 6 pkt. 

 Uzasadnienie stanowiska – 0, 4, 8, 12 lub 18 pkt. 

 Poprawność rzeczową – 0, 2 lub 4 pkt. 

 Zamysł kompozycyjny – 0, 3 lub 6 pkt. 



 Spójność lokalną – 0, 1 lub 2 pkt. 

 Styl tekstu – 0, 2 lub 4 pkt. 

 Poprawność językową – 0, 3 lub 6 pkt. 

 Poprawność zapisu – 0, 2 lub 4 pkt. 

W sumie: 50 pkt. 

d. Na poziomie podstawowym za napisaną interpretację utworu poetyckiego Uczeń 

ma możliwość otrzymania następującej ilości punktów wg kryteriów 

(szczegółowe kryteria są zgodne z informatorem maturalnym obowiązującym od 

roku szkolnego 2014/2015): 

 Koncepcję interpretacyjną – 0, 3, 6 lub 9 pkt. 

 Uzasadnienie tezy interpretacyjnej – 0, 5, 10 lub 15 pkt. 

 Poprawność rzeczową – 0, 2 lub 4 pkt. 

 Zamysł kompozycyjny – 0, 3 lub 6 pkt. 

 Spójność lokalną – 0, 1 lub 2 pkt. 

 Styl tekstu – 0, 2 lub 4 pkt. 

 Poprawność językową – 0, 3 lub 6 pkt. 

 Poprawność zapisu – 0, 2 lub 4 pkt. 

W sumie: 50 pkt. 

e. Wypracowanie uznaje się za zaliczone, jeżeli Uczeń otrzymał 30% punktów. 

f. Punkty przeliczane są na oceny wg następującej skali: 

96 - 100% - celujący 

86 - 95% - bardzo dobry 

73 - 85% - dobry 

51 - 72% - dostateczny 

30 - 50% - dopuszczający 

0 – 29% - niedostateczny 

  

2.6. W teście sprawdzającym rozumienie czytanego tekstu Uczeń otrzymuje tekst 

popularnonaukowy, publicystyczny, polityczny i wiązkę pytań. 

a. Na napisanie tej formy Uczeń ma 45 minut. 

b. Każda odpowiedź na zawarte w arkuszu pytanie otwarte i zamknięte jest 

punktowana. 

c. Zasady zaliczania odpowiedzi i liczba punktów podane są w modelu odpowiedzi 

odpowiednim do tekstu. 

d. Pracę uznaje się za zaliczoną, jeżeli Uczeń otrzymał 40% punktów. 

e. Punkty na oceny przeliczane są wg następującej skali. 

96 - 100% - celujący 

86 - 95% - bardzo dobry 

73 - 85% - dobry 

56 - 72% - dostateczny 

40 - 55% - dopuszczający 

0 - 39% - niedostateczny 

  

2.7. W wypowiedzi monologowej inspirowanej tekstem kultury czyli tekstem 

literackim, ikonicznym lub popularnonaukowym z zakresu wiedzy o języku Uczeń 

otrzymuje od Nauczyciela polecenie (lub losuje zagadnienie). 

a. Po krótkim przygotowaniu (od 5 do 15 minut w zależności od obszerności, 

stopnia trudności zagadnienia) Uczeń przed klasą i Nauczycielem wygłasza 

przygotowaną samodzielnie wypowiedź (od 5 do 15 minut – w zależności od 

wcześniejszych ustaleń). 

b. Po wypowiedzi Nauczyciel podejmuje rozmowę z uczniem na temat 

prezentowanego zagadnienia.. 



c. Wypowiedź zostaje oceniona wg poniższych kryteriów (szczegółowe kryteria są 

zgodne z informatorem maturalnym obowiązującym od roku szkolnego 

2014/2015). 

d. Wypowiedź uznaje się za zaliczoną, jeżeli Uczeń otrzymał 30% punktów. 

e. Punkty na oceny przelicza się wg następującej skali: 

39 - 40 pkt. - celujący 

35 - 38 pkt. - bardzo dobry 

28 – 34 pkt. - dobry 

20 - 27 pkt. - dostateczny 

12 - 19 pkt. - dopuszczający 

0 – 11 pkt. – niedostateczny f. Uczeń ma możliwość otrzymania następującej ilości punktów: 

 Meritum wypowiedzi monologowej – od 0 do 16 pkt. 

 Organizację wypowiedzi monologowej – 0, 2, 4, 6 lub 8 pkt. 

 Meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad uczestnictwa 

w rozmowie – od 0 do 8 pkt. 

 Styl i język wypowiedzi monologowej i dialogowej (łącznie) – od 0 do 8 pkt. 

W sumie: 40 pkt. 

  

3. Warunki i tryb oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów: 

  

3.1. Wszystkie oceny są jawne. 

3.2. Uczeń powinien być oceniany nie rzadziej niż co 6 tygodni (termin ten ulega 

zmianie, jeśli Uczeń przebywał na praktyce zawodowej, był chory dłużej niż dwa 

tygodnia lub zajęcia nie były realizowane z powodu zmian organizacyjnych 

w szkole). 

3.3. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy spowodowane nieobecnością. 

3.4. Pisemne sprawdziany, prace z tekstem i wypracowania są obowiązkowe. 

a. Pisemne sprawdziany powinny być zapowiadane przynajmniej 

z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku lekcyjnym. 

b. Nauczyciel przeprowadza sprawdzian z danego działu tylko w dwóch 

terminach. 

c. Uczeń ma obowiązek na pierwszych zajęciach z przedmiotu od ustania 

dłuższej nieobecności (usprawiedliwionej) porozumieć się z Nauczycielem 

w sprawie terminu napisania zaległej pracy (sprawdzianu, testu, czytania ze 

zrozumieniem, wypracowania). 

d. Termin ustala Nauczyciel. 

e. Jeżeli z powodu dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności Uczeń nie mógł 

napisać sprawdzianu (w pierwszym ani w drugim terminie), to zalicza daną 

partię materiału w terminie i formie wyznaczonych przez Nauczyciela. 

3.5. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, czytania ze 

zrozumieniem, wypracowania. 

a. Uczeń może daną formę pisemną poprawić tylko raz. 

b. Zarówno pierwsza ocena, jak i druga zostają wpisane do dziennika 

lekcyjnego. 

c. Termin poprawy ustala Nauczyciel. Nie powinien on przekraczać dwóch 

tygodni od oddania poprawianej pracy. 

3.6. Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań w ciągu śródroczna. 

a. Wyjątek stanowi śródroczne, w którym klasa odbywa praktykę zawodową 

i ostatnie śródroczne w klasie programowo najwyższej, kiedy Uczeń ma prawo 

do jednego nieprzygotowania. 

b. W pierwszym tygodniu (bezpośrednio po chorobie trwającej nieprzerwanie 

minimum dwa tygodnie) Uczeń ma prawo do dodatkowego 



nieprzygotowania. c. Brak zadania domowego oznacza nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych. 

d. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie pisemnie na kartce przed rozpoczęciem 

zajęć lekcyjnych. 

e. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania przed zapowiedzianym 

powtórzeniem materiału (także w formie ustnej) i przed zapowiedzianą formą 

pisemną. 

f. Nauczyciel odnotowuje nieprzygotowania w dzienniku lekcyjnym. 

  

3.7. Zakres dostosowania metod i form pracy do indywidualnych potrzeb ucznia 

z dysfunkcją. Nauczyciel powinien: 

 ułatwić uczniowi koncentrację – Uczeń powinien siedzieć jak najbliżej 

Nauczyciela, 

- w trakcie odpowiedzi ustnej stosować pytania pomocnicze, 

 -wydłużyć czas odpowiedzi ustnej, 

 -unikać pytań problemowych, 

 -nie odpytywać z głośnego czytania i recytacji, 

 -starać się w miarę możliwości przygotowywać sprawdziany i kartkówki 

   w formie testów, 

- umożliwić rozłożenie w czasie czytanie lektur (podać spis lektur na początku 

  roku szkolnego), pozwalać na korzystanie z książek ”mówionych”, 

 -uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas 

  samodzielnej pracy z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub zalecać 

  przeczytanie tekstu wcześniej w domu, 

 -częściej sprawdzać zeszyty szkolne Ucznia, ustalić sposób poprawy błędów, 

-czuwać nad wnikliwą ich poprawą, oceniać poprawność i sposób wykonania 

  prac, 

- nie omawiać błędów Ucznia wobec całej klasy, 

 -w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć 

   tworzenia schematów pracy, planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, 

  rozwinięcie, zakończenie), 

 -pomagać w doborze argumentów, jak również odpowiednich wyrażeń 

  i zwrotów, 

- nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w wypracowaniach, 

 -podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych (rozwinięcie tematu, 

 styl, kompozycja, język), 

 -sprawdzać, czy Uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby skracać 

  wielkość notatek, 

- pozwalać na wykonywanie prac na komputerze, 

- zachęcać do poprawy zadań, prac pisemnych, sprawdzianów, wypracowań. 

 3.8. Przy ustalaniu oceny śródrocznej oraz rocznej Nauczyciel uwzględnia zdobytą 

wiedzę i umiejętności, zaangażowanie i aktywność, obecność na zajęciach 

lekcyjnych. 

a. Podstawą oceny klasyfikacyjnej są oceny zapisane w dzienniku lekcyjnym. 

b. Wypracowania klasowe, praca z tekstem, sprawdziany i odpowiedź ustna 

(również monologowa-inspirowana) mają większą wartość od pozostałych 

ocen uzyskanych przez ucznia. 

c. Ocena nie jest średnią. 

d. Nauczyciel powiadamia Ucznia i wychowawcę o przewidywanej ocenie 

niedostatecznej na miesiąc przed klasyfikacją roczną. 

e. Po otrzymaniu propozycji oceny klasyfikacyjnej Uczeń ma obowiązek 

w ciągu tygodnia zadeklarować chęć poprawy. 

f. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą to: 



 usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach, 

 przystąpienie do wszystkich przeprowadzonych przez Nauczyciela 

sprawdzianów, wypracowań i czytań ze zrozumieniem, 

 przystępowanie do poprawy ocen cząstkowych przeprowadzanych przez 

Nauczyciela w ciągu roku szkolnego, 

 nienaganne przygotowanie do lekcji od momentu wystawienia oceny 

proponowanej do momentu ewentualnej poprawy. 

g. Termin i formę poprawy ustala Nauczyciel. 

h. Jeżeli Uczeń nie zgłosi się na umówiony z Nauczycielem termin poprawy 

z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci możliwość poprawy oceny. 

i. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej, Nauczyciel w porozumieniu 

z uczniem może wyznaczyć dodatkowy termin poprawy. 

j. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, 

niezależnie od wyników poprawy, do której przystąpił Uczeń. 

  

3.9. Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego wg zasad wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania i Statutu ZSP nr 3 w Końskich. 

a. Egzamin składa się z części pisemnej (wypracowanie, które jest oceniane wg 

skali ocen zamieszczonej w punkcie 2.5.) i ustnej (Uczeń losuje zestaw 

obejmujących zagadnienia zrealizowane w ciągu całego roku szkolnego). 

  

3.10. Uczeń ma prawo do egzaminu sprawdzającego wg zasad wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania i Statutu ZSP nr 3 w Końskich. 

a. Egzamin składa się z części pisemnej (wypracowanie, które jest oceniane wg 

skali ocen zamieszczonej w punkcie 2.5.) i ustnej (Uczeń losuje zestaw pytań 

obejmujących tematy zrealizowane w ciągu całego roku szkolnego). 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS III I IV 

  

  

1. Uczeń powinien być oceniany zgodnie z wymaganiami przedmiotowymi, 

przedmiotowym systemem oceniania, realizowanym programem nauczania oraz 

zgodnie z podstawą programową. 

  

2. Kryteria i skala ocen z języka polskiego: 

  

2.1. W ciągu półrocza Uczeń powinien otrzymać minimum trzy oceny, w tym: 

a. z pracy z tekstem nieliterackim (test sprawdzający rozumienie czytanego tekstu), 

b. z wypracowania (w oparciu o tekst literacki lub jego fragment), 

c. z odpowiedzi ustnej (odpowiedź z bieżącego materiału). 

  

2.2. Nauczyciel może także oceniać uczniów na podstawie: 

a. pisemnych sprawdzianów, klasówek (zapowiedziane godzinne sprawdziany po 

zakończeniu danego działu), kartkówek (niezapowiedziane formy sprawdzenia 

wiedzy nietrwające dłużej niż 20 minut), 

b. umiejętności interpretacji tekstu, 



c. aktywności na lekcji (10 punktów oznacza ocenę bardzo dobry), 

d. pracy grupowej lub indywidualnej, 

e. prezentacji, 

f. recytacji, 

g. notatki, 

h. wypracowań domowych, 

i. zadania domowego. 

 2.4. Sprawdziany pisemne (klasówki, kartkówki) powinny być oceniane wg 

następującej skali: 

98 – 100% - celujący 

90 – 97% - bardzo dobry 

75 – 89% - dobry 

61 – 74% - dostateczny 

50 – 60% - dopuszczający 

0 – 49% - niedostateczny 

  

2.4. Na wypracowaniu Uczeń otrzymuje tekst literacki (całość lub fragment) 

z załączonym poleceniem. 

a. Na napisanie tej formy Uczeń ma 90 minut. 

b. Praca jest oceniana zgodnie z modelami odpowiedzi odrębnymi dla każdego 

tematu. 

c. Na poziomie podstawowym za wypracowanie Uczeń ma możliwość otrzymania 

następującej ilości punktów wg kryteriów (szczegółowe kryteria są zgodne 

z informatorem maturalnym obowiązującym do roku szkolnego 2014/2015): 

 Rozwinięcie tematu – od 0 do 25 pkt. 

 Kompozycja – 0, 1, 3 lub 5 pkt. 

 Styl – 0, 1, 3 lub 5 pkt. 

 Język – 0, 1, 3, 6, 9 lub 12 pkt. 

 Zapis (ortografia i interpunkcja) – 0, 1, 2 lub 3 pkt. 

W sumie: 50 pkt. 

d. Wypracowanie uznaje się za zaliczone, jeżeli Uczeń otrzymał 30% punktów. 

e. Punkty przeliczane są na oceny wg następującej skali: 

96 - 100% - celujący 

86 - 95% - bardzo dobry 

73 - 85% - dobry 

51 - 72% - dostateczny 

30 - 50% - dopuszczający 

0 – 29% - niedostateczny 

  

2.5. W teście sprawdzającym rozumienie czytanego tekstu Uczeń otrzymuje tekst 

popularnonaukowy, publicystyczny, polityczny i wiązkę pytań. 

a. Na napisanie tej formy Uczeń ma 45 minut. 

b. Każda odpowiedź na zawarte w arkuszu pytanie otwarte i zamknięte jest 

punktowana. 

c. Zasady zaliczania odpowiedzi i liczba punktów podane są w modelu odpowiedzi 

odpowiednim do tekstu. 

d. Pracę uznaje się za zaliczoną, jeżeli Uczeń otrzymał 40% punktów. 

e. Punkty na oceny przeliczane są wg następującej skali. 

 96 - 100% - celujący 

86 - 95% - bardzo dobry 

73 - 85% - dobry 

56 - 72% - dostateczny 



40 - 55% - dopuszczający 

0 - 39% - niedostateczny 

  

2.6. Na prezentację Uczeń otrzymuje przynajmniej na tydzień przed planowanym 

wygłoszeniem od Nauczyciela zagadnienie. 

a. Uczeń przed klasą i Nauczycielem wygłasza przygotowaną samodzielnie 

wypowiedź (od 5 do 15 minut – w zależności od wcześniejszych ustaleń). 

b. Po wypowiedzi Nauczyciel podejmuje rozmowę z uczniem na temat 

prezentowanego zagadnienia. 

c. Wypowiedź zostaje oceniona wg poniższych kryteriów (szczegółowe kryteria są 

zgodne z informatorem maturalnym obowiązującym do roku szkolnego 

2014/2015). 

d. Punkty na oceny przelicza się wg następującej skali: 

 Sposób realizacji tematu – 0, 1, 2 lub 3 pkt. 

 Kompozycja wypowiedzi – 0, 1 lub 2 pkt. 

 Rozmowa – 0, 2, 5 lub 7 pkt. 

 Język – 0, 2, 4, 6 lub 8 pkt. 

W sumie: 20 pkt. 

e. Wypowiedź uznaje się za zaliczoną, jeżeli uczeń otrzymał 30% punktów. 

f. Punkty na oceny przelicza się wg następującej skali: 

20 pkt. - celujący 

19 pkt. - bardzo dobry 

15 – 18 pkt. - dobry 

10 – 14 pkt. - dostateczny 

6 – 9 pkt. - dopuszczający 

0 – 5 pkt. – niedostateczny 

  

3. Warunki i tryb oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów: 

  

3.1. Wszystkie oceny są jawne. 

3.2. Uczeń powinien być oceniany nie rzadziej niż co 6 tygodni (termin ten ulega 

zmianie, jeśli Uczeń przebywał na praktyce zawodowej, był chory dłużej niż dwa 

tygodnia lub zajęcia nie były realizowane z powodu zmian organizacyjnych 

w szkole). 

3.3. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy spowodowane nieobecnością. 

3.4. Pisemne sprawdziany, prace z tekstem i wypracowania są obowiązkowe. a. Pisemne 

sprawdziany powinny być zapowiadane przynajmniej 

z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku lekcyjnym. 

b. Nauczyciel przeprowadza sprawdzian z danego działu tylko w dwóch terminach. 

c. Uczeń ma obowiązek na pierwszych zajęciach z przedmiotu od ustania dłuższej nieobecności 

(usprawiedliwionej) porozumieć się z Nauczycielem w sprawie terminu napisania zaległej pracy 

(sprawdzianu, testu, czytania ze zrozumieniem, wypracowania). 

d. Termin ustala Nauczyciel. 

e. Jeżeli z powodu dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności Uczeń nie mógł napisać sprawdzianu 

(w pierwszym ani w drugim terminie), to zalicza daną partię materiału w terminie i formie 

wyznaczonych przez Nauczyciela. 

3.5. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, czytania ze zrozumieniem, 

wypracowania. 

a. Uczeń może daną formę pisemną poprawić tylko raz.  Zarówno pierwsza ocena, jak i druga 

zostają wpisane do dziennika lekcyjnego. 

b. Termin poprawy ustala Nauczyciel. Nie powinien on przekraczać dwóch tygodni od oddania 

poprawianej pracy. Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań w ciągu śródrocza.  



a.  Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania. 

b. W pierwszym tygodniu (bezpośrednio po chorobie trwającej nieprzerwanie 

minimum dwa tygodnie) Uczeń ma prawo do dodatkowego 

nieprzygotowania. 

c. Brak zadania domowego oznacza nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych. 

d. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie pisemnie na kartce przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 

e. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania przed zapowiedzianym powtórzeniem materiału (także 

w formie ustnej) i przed zapowiedzianą formą pisemną. 

f. Nauczyciel odnotowuje nieprzygotowania w dzienniku lekcyjnym. 

3.7. Zakres dostosowania metod i form pracy do indywidualnych potrzeb ucznia z dysfunkcją. 

Nauczyciel powinien: 

 ułatwić uczniowi koncentrację – Uczeń powinien siedzieć jak najbliżej Nauczyciela, 

w trakcie odpowiedzi ustnej stosować pytania pomocnicze, wydłużyć czas odpowiedzi ustnej, 

 unikać pytań problemowych,  nie odpytywać z głośnego czytania i recytacji, 

 starać się w miarę możliwości przygotowywać sprawdziany i kartkówki w formie testów, 

 umożliwić rozłożenie w czasie czytanie lektur (podać spis lektur na początku roku 

szkolnego),pozwalać na korzystanie z książek ”mówionych”,  uwzględniać trudności w rozumieniu 

treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub 

zalecać przeczytanie tekstu wcześniej w domu, częściej sprawdzać zeszyty szkolne Ucznia, ustalić 

sposób poprawy błędów, czuwać nad wnikliwą ich poprawą, oceniać poprawność i sposób 

wykonania prac, nie omawiać błędów Ucznia wobec całej klasy, w przypadku trudności w 

redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć tworzenia schematów pracy, planowania kompozycji 

wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), 

 pomagać w doborze argumentów, jak również odpowiednich wyrażeń i zwrotów, 

 nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w wypracowaniach, 

 podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych (rozwinięcie tematu, 

styl, kompozycja, język), 

 sprawdzać, czy Uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby skracać 

wielkość notatek, 

 pozwalać na wykonywanie prac na komputerze, 

 zachęcać do poprawy zadań, prac pisemnych, sprawdzianów, wypracowań. 

  

3.8. Przy ustalaniu oceny śródrocznej oraz rocznej Nauczyciel uwzględnia zdobytą 

wiedzę i umiejętności, zaangażowanie i aktywność, obecność na zajęciach lekcyjnych. 

a. Podstawą oceny klasyfikacyjnej są oceny zapisane w dzienniku lekcyjnym. 

b. Wypracowania klasowe, praca z tekstem, sprawdziany, odpowiedź ustna 

i prezentacja mają większą wartość od pozostałych ocen uzyskanych przez 

ucznia. 

c. Ocena nie jest średnią. 

d. Nauczyciel powiadamia Ucznia i wychowawcę o przewidywanej ocenie niedostatecznej na 

miesiąc przed klasyfikacją roczną. 

e. Po otrzymaniu propozycji oceny klasyfikacyjnej Uczeń ma obowiązek w ciągu tygodnia 

zadeklarować chęć poprawy. 

f. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą to: 

 usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach,  przystąpienie do wszystkich 

przeprowadzonych przez Nauczyciela sprawdzianów, wypracowań i czytań ze zrozumieniem,  

przystępowanie do poprawy ocen cząstkowych przeprowadzanych przez 

Nauczyciela w ciągu roku szkolnego, nienaganne przygotowanie do lekcji od momentu 

wystawienia oceny proponowanej do momentu ewentualnej poprawy. 

g. Termin i formę poprawy ustala Nauczyciel. 

h. Jeżeli Uczeń nie zgłosi się na umówiony z Nauczycielem termin poprawy z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, traci możliwość poprawy oceny. 



i. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej, Nauczyciel w porozumieniu z uczniem może 

wyznaczyć dodatkowy termin poprawy. 

j. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników 

poprawy, do której przystąpił Uczeń. 

3.9. Uczeń ma prawo odwołać się od oceny rocznej ustalonej przez Nauczyciela wg zasad 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania i Statutu ZSP nr 3 w Końskich. 

3.10. Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego wg zasad wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania i Statutu ZSP nr 3 w Końskich. 

a. Egzamin składa się z części pisemnej (wypracowanie, które jest oceniane wg skali ocen 

zamieszczonej w punkcie 2.5.) i ustnej (Uczeń losuje zestaw obejmujących zagadnienia 

zrealizowane w ciągu całego roku szkolnego). 

3.11. Uczeń ma prawo do egzaminu sprawdzającego wg zasad wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania i Statutu ZSP nr 3 w Końskich. 

a. Egzamin składa się z części pisemnej (wypracowanie, które jest oceniane wg skali ocen 

zamieszczonej w punkcie 2.5.) i ustnej (Uczeń losuje zestaw pytań 

 

obejmujących tematy zrealizowane w ciągu całego roku szkolnego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymagania przedmiotowe z języka polskiego dla technikum 

Integralną częścią wymagań przedmiotowych z języka polskiego jest 

wypis tekstów kultury zawarty w podstawie programowej. 

Uczeń powinien: odbierać wypowiedzi i wykorzystywać zawarte w nich 

informacje na podstawie wiedzy zdobytej w toku kształcenia i 

samokształcenia, a zwłaszcza: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

- odróżniać tekst 

literatury pięknej 

od innych 

rodzajów 

piśmiennictwa  

- odróżniać 

komunikat 

mówiony od 

pisanego- 

rozróżniać 

werbalne i 

niewerbalne 

środki 

komunikowania 

się  

-rozróżnić teksty 

kultury niskiej i 

kultury wysokiej - 

rozpoznać wśród 

tekstów 

prasowych 

wiadomość i 

komentarz 

 - znać pojęcie 

stylu i wymienić 

rodzaje stylów - 

wyodrębnić w 

tekście związki 

frazeologiczne 

– wartościować 

wypowiedzi 

językowe – 

odróżniać prawdę 

od fałszu - 

dostrzegać 

elementy agresji 

językowej i 

wulgarność 

- odróżniać 

słownictwo 

oficjalne od 

spełnia 

wymagania 

określone na 

ocenę 

dopuszczający, a 

ponadto: 

 - rozpoznać typ 

nadawcy i 

adresata 

- odczytać zawarte 

w tekstach 

informacje 

zarówno jawne, 

jak i ukryte 

- wskazać cechy 

języka 

poszczególnych 

społecznych 

środków przekazu 

- wymienić i 

opisać elementy 

modelu 

komunikacji 

językowej 

- dostrzegać 

etyczne aspekty 

komunikatu – 

dostrzegać 

perswazyjność 

wypowiedzi 

 -rozpoznać wśród 

tekstów 

prasowych 

wiadomość i 

komentarz 

- odróżniać 

słownictwo 

neutralne od 

emocjonalnego i 

wartościującego 

-rozpoznać w 

spełnia 

wymagania 

określone na 

ocenę 

dostateczny, a 

ponadto: 

 

- odbierać dzieła 

kultury 

według 

metodologii 

wskazanej przez 

nauczyciela 

- podać przykłady 

różnych tekstów 

kultury niskiej i 

kultury wysokiej 

 -samodzielnie 

wybierać 

do lektury teksty, 

stosując różne 

kryteria wyboru 

potrafiąc je 

uzasadnić 

- wskazać funkcje 

związków 

frazeologicznych 

- określić intencje 

nadawcy 

(illokucja) znać 

mechanizmy 

powstawania 

błędów w 

stosowaniu 

związków 

frazeologiczn. 

- wskazać 

charakterystyczne 

cechy stylu 

danego tekstu,  

- rozpoznać 

spełnia 

wymagania 

określone na 

ocenę dobry, 

a ponadto: 

  

- czytać utwory 

stanowiące 

konteksty dla 

tekstów kultury 

poznawanych w 

szkole 

- samodzielnie 

wybrać 

metodologię 

badania dzieła 

- analizować 

mechanizmy 

dwóch obiegów 

kultury 

- analizować 

językowy obraz 

świata w tekście 

literackim - 

porównywać 

różne formy 

przekazu utworu 

literackiego (np. 

analizować 

adaptację filmowe 

- rozróżniać i 

omawiać na 

wybranych 

przykładach 

funkcje języka 

– poznawczą 

(kategoryzowanie 

świata), 

komunikacyjną 

(tworzenie 

wypowiedzi i 

spełnia 

wymagania 

określone na 

ocenę 

bardzo dobry, a 

ponadto: 

 

-samodzielnie 

wybierać do 

lektury teksty, 

stosując różne 

kryteria wyboru, 

potrafiąc je 

uzasadnić 

- analizować 

przekaz utworu 

literackiego, 

posługując się 

językiem 

swoistym dla 

danej 

formy (np. 

ikonicznym, 

akustycznym, 

filmowym, 

audiowizualnym) 

 -dostrzegać w 

tekście 

performatywną 

funkcję 

wypowiedzi, znać 

rodzaje tekstów 

pełniących tę 

funkcję 

- wskazać 

powiązania 

intelektualne w 

zakresie tekstów 

literackich 

poznanych w 

procesie 



swobodnego 

- czytać ze 

zrozumieniem 

teksty postrzegać 

styl potoczny jako 

centrum systemu 

stylowego 

polszczyzny, od 

którego odróżniają 

się inne style: 

artystyczny, 

naukowy, 

urzędowy, 

publicystyczny 

analizować teksty 

retoryczne pod 

kątem środków 

językowych 

służących 

perswazji  

rozpoznać 

mechanizmy 

nowomowy 

charakterystyczne 

dla systemów 

totalitarnych 

rozpoznać znaki 

tradycji w kulturze 

współczesnej 

publicystyczne, 

artykuły 

popularno nauk i 

odpowiadać na 

pytania z nimi 

związane 

- dostrzegać 

elementy agresji 

językowej i 

wulgarność 

- odróżniać 

słownictwo 

oficjalne od 

swobodnego 

- czytać ze 

zrozumieniem 

teksty 

publicystyczne, 

artykuły 

popularnonaukow

e i odpowiadać na 

pytania z nimi 

związane 

czytanych 

tekstach oraz 

wypowiedziach 

mówionych 

stylizację 

(archaizację, 

dialektyzację, 

kolokwializację) 

- wskazać 

charakterystyczne 

cechy stylu 

danego tekstu 

- rozpoznać 

specyfikę tekstów 

publicystycznych 

(artykuł, felieton, 

reportaż), 

politycznych 

(przemówienie) i 

popularnonaukow

ych 

-rozpoznać wśród 

tekstów 

prasowych 

wiadomość i 

komentarz  

- wyjaśnić pojęcie 

frazeologizmu 

 -wskazać typowe 

zjawiska we 

współczesnej 

polszczyźnie 

- korzystać z 

tekstów 

naukowych 

 -wyjaśnić pojęcie 

znaku 

językowego 

zastosowane w 

nim środki 

językowe 

-postrzegać styl 

potoczny 

jako centrum 

systemu 

stylowego 

polszczyzny, od 

którego odróżniają 

się inne style: 

artystyczny, 

naukowy, 

urzędowy, 

publicystyczny 

- analizować 

teksty retoryczne 

pod kątem 

środków 

językowych 

służących 

perswazji 

- rozpoznać 

mechanizmy 

nowomowy 

charakterystycz. 

dla systemów 

totalitarnych 

-rozpoznać znaki 

tradycji w kulturze 

współczesnej - 

dostrzegać i 

nazwać zjawiska 

powodujące 

niejednoznacz. 

wypowiedzi 

(homonimia,  

wieloznaczność, 

elipsy) 

- znać 

pochodzenie 

języka polskiego 

- korzystać ze 

słowników 

i leksykonów, w 

tym słowników 

etymologicznych 

i symboli  

stosowanie języka 

w aktach 

komunikacji) oraz 

społeczną 

(jednoczenie 

grupy i budowanie 

tożsamości 

zbiorowej – 

regionalnej, 

środowiskowej 

narodowej) 

- rozpoznać 

zastosowane w 

konkretnym stylu 

środki językowe i 

określić ich 

funkcje w tekście 

- rozpoznać 

w wypowiedzi 

ironię, objaśnić jej 

mechanizm i 

funkcję 

-rozpoznać 

przyczyny  

zakłóceń w akcie 

komunikacji  

dostrzegać w 

czytanych 

utworach: parodię, 

parafrazę i 

trawestację, 

wskazywać ich 

wzorce tekstowe 

- analizować 

uwarunkowania 

wyboru tradycji - 

twórczo 

wykorzystywać 

wypowiedzi 

krytycznoliteracki

e i 

teoretycznoliterac

kie (np. recenzja, 

szkic, artykuł, 

esej) 



 

 

 

2) wykazać się znajomością i rozumieniem tekstów kultury poznanych 

w szkole jak również w procesie samokształcenia oraz umiejętnością 

ich analizowania i interpretowania, a zwłaszcza: 
 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

-znać tytuły i 

autorów 

najważniejszych 

utworów klasyki 

polskiej i 

światowej 

wskazanych w 

spisie lektur 

-opisać elementy 

świata 

przedstawionego 

 -streszczać 

główne wątki 

- charakteryzować 

głównych 

bohaterów 

- określać 

tematykę utworów 

-odnajdywać 

główną ideę 

utworu 

- odnaleźć w 

tekście wartości 

ogólnoludzkie 

- rozpoznać 

i odróżniać sensy 

dosłowne od 

metaforycznych 

-interpretować 

utwór w 

kontekście dla 

niego 

najważniejszym 

 -znać ramy 

czasowe epok 

- wymienić prądy 

literackie i 

wyjaśnić ich 

nazwy 

- wskazać nurty 

filozoficzne i ich 

spełnia 

wymagania 

określone na 

ocenę  

dopuszczający, a 

ponadto: 

  

- znać wyróżniki 

dzieła literackiego 

- orientować się w 

twórczości pisarzy 

polskich i obcych 

wymienionych w 

podręcznikach lub 

innych źródłach 

wskazanych przez 

nauczyciela 

- opowiadać 

fabułę utworów 

- streszczać wątki 

- oceniać 

bohaterów 

literackich według 

różnych kryteriów 

 -precyzować 

problematykę 

tekstów 

analizować i 

interpretować 

tekst oraz dokonać 

jego 

wartościowania 

- wskazywać 

zastosowane w 

utworze środki 

wyrazu 

 -interpretować 

tekst w kontekście 

biograficznym, 

historycznym  -

wskazać 

spełnia 

wymagania 

określone na 

ocenę 

dostateczny, a 

ponadto: 

  

- interpretować 

utwór w 

różnorodnych 

kontekstach, np. 

filozoficznym, 

historycznoliterac

kim, konwencji 

gatunku 

literackiego, prądu 

artystycznego 

- dostrzegać 

przemiany 

konwencji i 

praktykę ich 

łączenia 

(synkretyzm 

konwencji i 

gatunków) 

- odczytywać 

treści alegoryczne 

i symboliczne 

utworu 

 -wskazywać i 

określać funkcje 

środków 

artystycznego 

wyrazu (poznane 

wcześniej, a 

ponadto: 

oksymorony, 

synekdochy, 

hiperbole, elipsy, 

paralelizmy) 

- analizować 

spełnia 

wymagania 

określone na 

ocenę dobry, 

a ponadto: 

   

- dokonać 

interpretacji 

porównawczej 

tekstów ujętych w 

programie 

nauczania z 

uwzględnieniem 

wielu kontekstów 

- rozpoznaje 

aluzje literackie i 

symbole 

kulturowe oraz ich 

funkcję ideową i 

kompozycyjną  

- rozpoznać i 

scharakteryzować 

styl utworu np. 

wiersza 

renesansowego, 

barokowego, 

klasycystycznego, 

romantycznego 

- określić funkcje 

środków 

artystycznego 

wyrazu oraz inne 

wyznaczniki 

poetyki danego 

utworu (z zakresu 

podstaw 

wersyfikacji, 

kompozycji, 

genologii) 

-wskazać związki 

między różnymi 

spełnia 

wymagania 

określone na 

ocenę dobry, 

a ponadto: 

 

 

- samodzielnie 

wybrać 

metodologię 

badania dzieła i 

uzasadnić wybór 

- interpretować 

utwór z 

uwzględnieniem 

wielu kontekstów 

poszerzonych 

na drodze 

samokształcenia 

- określić relacje 

między treściami 

filozoficznymi 

i religijnymi - 

dokonać przekładu 

intersemiotyczneg

o – wskazać 

uwarunkowania 

realizacji motywu 

(np. 

światopoglądowe, 

historyczne, 

biograficzne) 



przedstawicieli 

- odnaleźć hasła i 

ideały epoki w 

tekstach 

literackich 

- 

scharakteryzować 

wzorce osobowe 

lub typowe cechy 

bohatera 

- wymienić 

gatunki typowe 

dla epoki 

- dostrzec 

charakterystyczne 

motywy i tematy 

(np. miłości, 

domu, rodziny, 

śmierci, 

wędrówki) 

nawiązania do 

tradycji literackiej 

-wskazać 

przykłady 

związków 

literatury z innymi 

sztukami 

- odnajdywać 

wartości ideowe, 

np. narodowe i 

uniwersalne 

- objaśnić tło 

epoki, wskazując 

najważniejsze 

wydarzenia 

- wyjaśnić 

podstawowe 

pojęcia związane 

ze 

światopoglądem 

epoki 

 -charakteryzować 

właściwy epoce 

kanon piękna 

- 

scharakteryzować 

wizję świata i 

człowieka 

- wskazać i 

omówić wyróżniki 

prądów literackich 

i artystycznych 

 -porównać 

utwory literackie o 

podobnych 

motywach 

 -przedstawić 

ewolucję 

wybranych 

motywów, 

tematów, toposów 

na przestrzeni 

epok 

teksty dawne, 

dostrzegać różnice 

językowe 

(fonetyczne, 

leksykalne) 

wynikające ze 

zmian 

historycznych 

dostrzegać w 

świecie konflikty 

wartości (np. 

równości i 

wolności, 

sprawiedliwości i 

miłosierdzia) oraz 

rozumieć źródła 

tych konfliktów 

- wskazać 

powiązania 

między lekturami 

programowymi 

wskazać 

przykłady 

korespondencji 

sztuk 

- wymienić 

twórców 

realizujących dany 

gatunek literacki i 

ich osiągnięcia 

- dostrzec w 

tekście topos np. 

ogrodu, raju, 

arkadii 

aspektami utworu 

(estetycznym, 

etycznym i 

poznawczym) 

- wskazać różne 

sposoby 

wyrażania 

wartościowań w 

tekstach 

- wskazać 

powiązania 

intertekstualne  w 

zakresie tekstów 

literackich 

- wskazać w 

tekstach elementy 

metafizyczne i 

mistyczne - 

analizować 

funkcje toposu w 

tekstach z różnych 

epok 

- określić 

przemianę 

gatunku, 

analizując 

tematykę 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) tworzyć wypowiedzi ustne i pisemne w oparciu o wiedzę i 

umiejętności zdobyte w szkole jak również w procesie 

samokształcenia, a zwłaszcza: 
 

 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

-dostosować treść i 

formę komunikacji 

do odbiorcy 

- tworzyć dłuższy 

tekst pisany (min. 

250 słów) lub 

mówiony (np. 

rozprawka, esej, 

recenzja, referat, 

interpretacja 

utworu literackiego 

lub fragmentu) 

-zgodnie 

przygotować 

wypowiedź 

(wybierać układ 

kompozycyjny, 

analizować temat, 

-sporządzać plan 

wypowiedzi, 

dobierać właściwe 

słownictwo)  

- publicznie 

wygłaszać 

przygotowaną 

przez siebie 

wypowiedź 

(min.15 – 

minutową) 

- budować krótką 

wypowiedź na 

podany temat 

-znać i stosować 

podstawowe 

elementy etykiety 

językowej 

- komponować 

wypowiedź 

pisemną i ustną 

wskazującą na 

podjęcie próby 

porządkowania 

myśli 

- stosować język w 

spełnia 

wymagania 

określone na 

ocenę 

dopuszczający, a 

ponadto: 

  

- przygotować 

wypowiedź 

(wybierać formę 

gatunkową, 

kompozycyjną) 

- dostrzegać 

etyczne aspekty 

komunikatu 

- dostrzegać 

perswazyjność 

komunikatu 

- redagować teksty 

pełniące różne 

funkcje 

- komponować 

dłuższe, spójne 

wypowiedzi, 

nadawać tytuły i 

śródtytuły 

- publicznie 

wygłaszać 

wypowiedź, dbając 

o dźwiękową 

wyrazistość 

przekazu (w tym 

tempo mowy i 

donośność głosu) 

- komponować 

wypowiedź 

pisemną i ustną w 

sposób 

podporządkowany 

wobec przyjętego 

kryterium 

- stosować styl 

komunikatywny (z 

dopuszczalnymi 

spełnia 

wymagania 

określone na 

ocenę 

dostateczny, a 

ponadto: 

  

- redagować 

artykuł 

popularnonaukowy 

- redagować 

interpretację, 

felieton, esej 

- tworzyć 

samodzielną 

wypowiedź 

argumentacyjną 

według 

podstawowych 

zasad logiki i 

retoryki (stawiać 

tezę 

lub hipotezę, 

dobierać 

argumenty, 

porządkować je, 

komponować 

wypowiedź 

pisemną i ustną w 

sposób 

podporządkowany 

zamysłowi 

funkcjonalnemu 

wobec tematu, 

przejrzystą, 

logiczną, z pełną 

konsekwencją w 

układzie 

graficznym  

stosować styl 

wypowiedzi jasny, 

żywy, swobodny, 

zgodny z 

zastosowaną formą 

spełnia 

wymagania 

określone na 

ocenę dobry, 

a ponadto: 

  

- redagować 

interpretację 

porównawczą - 

redagować 

wypowiedzi 

retoryczne, 

uwzględniając 

środki retoryczne 

- stosować uczciwe 

zabiegi 

perswazyjne, 

zdając sobie 

sprawę z ich 

wartości i funkcji; 

wystrzegać się 

nieuczciwych 

zabiegów 

erystycznych – 

komponować 

wypowiedź 

pisemną i ustną w 

sposób 

podporządkowany 

zamysłowi 

funkcjonalnemu 

wobec tematu, 

przejrzystą, 

logiczną, z pełną 

konsekwencją 

oceniać własną 

kompetencję 

językową 

(poprawność 

gramatyczną i 

słownikową) oraz 

kompetencję 

komunikacyjną 

(stosowność i 

spełnia 

wymagania 

określone na 

ocenę 

bardzo dobry, a 

ponadto: 

  

- tworzyć 

wypowiedzi ze 

świadomością ich 

funkcji sprawczej 

- redagować 

wypowiedzi 

retoryczne, 

uwzględniając 

chwyty erystyczne 

- stosować język w 

całej wypowiedzi 

komunikatywny, 

z poprawną, 

urozmaiconą 

składnią, 

poprawnym 

słownictwem, 

frazeologią i 

fleksją 

- stosować 

bezbłędnie 

ortografię i 

interpunkcję 

-oceniać własną 

kompetencję 

językową 

(poprawność 

gramatyczną i 

słownikową) oraz 

kompetencję 

komunikacyjną 

(stosowność 

i skuteczność 

wypowiadania się)  

- podejmować 

próby napisania 

scenariusza, 



wypowiedzi 

komunikatywny 

mimo licznych 

błędów 

składniowych, 

słownikowych, 

frazeologicznych i 

fleksyjnych  

podejmować 

rozmowę na 

zadany 

temat 

schematami 

językowymi)  

- stosować język w 

wypowiedzi 

komunikatywny 

mimo błędów 

składniowych, 

słownikowych, 

frazeologicznych i 

fleksyjnych  

- stosować 

poprawnie 

ortografię 

(nieliczne błędy 

różnego stopnia), z 

interpunkcją 

niezakłócającą 

komunikacji 

- operować 

słownictwem z 

określonych 

kręgów 

tematycznych  

podejmować 

własne próby 

pisarskie (np. 

opowiadanie, 

dziennik, 

pamiętnik) 

- znać środki 

słowotwórcze 

służące wyrażeniu 

nacechowania 

ujemnego lub 

dodatniego 

wyrazów 

- wykonywać 

różne działania na 

tekście cudzym 

(np. streszczać, 

parafrazować, 

sporządzać)  

- operować 

słownictwem z 

określonych 

kręgów 

tematycznych  brać 

udział w dyskusji 

wypowiedzi, z 

urozmaiconą 

leksyką stosować 

język 

hierarchizować, 

dokonywać ich 

selekcji w 

wypowiedzi z 

poprawną składnią, 

frazeologią i 

fleksją, 

poprawnym 

słownictwem  

świadomie i 

celowo operować 

różnymi 

konstrukcjami 

składniowymi  

stosować 

bezbłędnie 

ortografię z 

nielicznymi 

błędami 

interpunkcyjnymi 

podejmować 

własne próby 

pisarskie (np. 

bajka, tekst 

poetycki)  

prowadzić 

dyskusję, 

polemikę, 

negocjacje 

przekonująco 

uzasadnić swoje 

stanowisko w 

rozmowie 

(rozumieć 

stanowisko 

nadawcy) pod 

względem 

użyteczności w 

wypowiedzi, 

podsumowywać, 

dobierać przykłady 

ilustrujące wywód 

myślowy, 

przeprowadzać 

prawidłowe 

wnioskowanie) 

- komponować 

wypowiedź 

skuteczność 

wypowiadania się)  

podejmować próby 

w układzie 

graficznym - 

stosować styl 

wypowiedzi jasny, 

żywy, swobodny, 

zgodny z 

zastosowaną formą 

wypowiedzi, z 

urozmaiconą 

leksyką 

- stosować język w 

wypowiedzi z 

poprawną składnią, 

frazeologią i 

fleksją, 

poprawnym 

słownictwem 

- świadomie i 

celowo operować 

różnymi 

konstrukcjami 

składniowymi 

- stosować 

bezbłędnie 

ortografię z 

nielicznym 

błędami 

interpunkcyjnymi 

- podejmować 

własne próby 

pisarskie (np. 

bajka, tekst 

poetycki)  

prowadzić 

dyskusję, 

polemikę, 

negocjacje 

- przekonująco 

uzasadnić swoje 

stanowisko w 

rozmowie 

(rozumieć 

stanowisko 

nadawcy) 

parodii, pastiszu 



pisemną i ustną 

spójną 

wewnętrznie, z 

graficznie 

wyodrębnionymi 

głównymi 

częściami 

- stosować styl 

zgodny z 

zastosowaną formą 

wypowiedzi, 

wystarczającą 

leksyką 

- stosować język w 

wypowiedzi z 

poprawną fleksją, 

w większości 

poprawnym 

słownictwem, 

poprawną 

frazeologią i 

składnią 

- stosować 

poprawnie 

ortografię 

(nieliczne błędy II 

stopnia) z 

nielicznymi 

błędami 

interpunkcyjnymi 

- świadomie i 

celowo posługiwać 

się w różnych 

formach 

wypowiedzi 

synonimami, 

antonimami, 

frazeologizmami, 

wyrazami 

nacechowanymi 

uczuciowo 

- uczestniczyć w 

polemice 

- wziąć udział w 

negocjacjach, 

dostrzegać 

kontrowersje, 

wyrażać opinię i 

bronić jej 

 

 
 



 

Klasa III technikum 
 

ZAKRES PODSTAWOWY 
 

Kształcenie literackie i kulturowe  

 

Dział  

Programowy. 

Tematyka  i 

problematyka 

Wymagania podstawowe 

(oceny: dopuszczający i dostateczny) 

Wymagania ponadpodstawowe 

(oceny: dobry i bardzo dobry) 

I. MŁODA POLSKA 

UCZEŃ: 

1. Dekadenci, 

melancholicy i sny 

o potędze 

 

 

 

 

 

 

 

wiersze 

Kazimierza 

Przerwy-Tetmajera 

i Leopolda Staffa 

– wymienia i wyjaśnia nazwy epoki: Młoda 

Polska, modernizm, fin de siècle, 

neoromantyzm 

– wyjaśnia termin „secesja”, odwołując się 

do konkretnych dzieł i twórców  

– wyjaśnia określenia: dekadentyzm, 

dekadent, dekadencki, postawa 

dekadencka, odwołując się do konkretnych 

przykładów 

 

– interpretuje czytane wiersze: 

 określa typowe dla tej poezji 

nastroje i uczucia, szczególnie 

postawy dekadentyzmu, znużenia, 

przesytu 

 określa, w jaki sposób budowany 

jest nastrój 

 określa sposób kreowania 

podmiotu lirycznego 

 wskazuje środki stylistyczne i 

określa ich funkcje 

 charakteryzuje warstwę 

brzmieniową czytanych utworów, 

wskazując budujące ją środki 

artystyczne (np. eufonię, 

onomatopeję, rytmizację tekstu) 

– na podstawie czytanych utworów określa 

źródła pesymizmu ludzi końca wieku 

– wskazuje różne drogi ucieczki od bólu 

istnienia, jak nirwana, miłość zmysłowa, 

sztuka 

– wskazuje w wierszach charakterystyczne  

symbole i motywy młodopolskie (np. 

osmętnica, sen, droga, rzeka, dym), 

interpretuje je 

– w czytanych utworach (np. w wierszu 

Kowal) wskazuje symbole, interpretuje je  

 

 

 

 

 

 

 

– wyjaśnia pochodzenie nazwy 

„dekadentyzm”,  przywołując wiersz 

Verlaine’a  

– wskazuje filozoficzne źródła postawy 

dekadenckiej (filozofia Schopenhauera – na 

podstawie notki w podręczniku) 

– wskazuje filozoficzne konteksty „snów o 

potędze” (filozofia Nietzschego – na 

podstawie notki w podręczniku) 

 

– określa sposób przedstawienia kobiety w 

liryce młodopolskiej 

– wskazuje w czytanych wierszach motywy 

eschatologiczne 

– charakteryzuje poetykę czytanych wierszy, 

wskazując typowe i specyficzne środki 

stylistyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– krótko wyjaśnia, na czym polegała 

młodopolska synteza sztuk 

 

– wyjaśnia termin „postmodernizm”, 

odwołując się do modernizmu  



– porównuje postawy schyłku wieków XIX 

i XX, odwołując się do poezji współczesnej 

(np. M. Świetlickiego) 

2. Być artystą. 

Jednostka i tłum. 

Miasto 

 

Gabriela Zapolska, 

Moralność pani 

Dulskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimierz Przerwa-

Tetmajer, Evviva 

l’arte  

 

Stanisław 

Przybyszewski, 

Confiteor 

(fragment) 

 

Charles Baudelaire, 

Padlina, Okna, 

Epilog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Bursa, Ja 

chciałbym być 

poetą 

– interpretuje dramat Zapolskiej jako 

„tragifarsę kołtuńską”: 

 przedstawia bohaterów sztuki, 

wskazując sposoby ich kreowania 

 analizuje przedstawiony w nim 

obraz filistrów 

 ocenia obraz społeczeństwa 

 wyjaśnia, jaką postawą jest 

dulszczyzna 

– wyjaśnia określenia: kołtun, filister, 

odnajdując je w literaturze epoki 

 

 

 

 

 

 

 

– interpretuje wiersz Przerwy-Tetmajera, 

odnajdując w nim konflikt artysty i filistra 

 

 

– na podstawie fragmentu Confiteor 

wyjaśnia młodopolską koncepcję „sztuki 

dla sztuki” 

– wyjaśnia, czym jest manifest literacki 

 

– interpretuje wiersze Baudelaire’a: 

 wskazuje charakterystyczne środki 

literackie i określa ich funkcję 

 w czytanych utworach wskazuje 

elementy prowokacji estetycznej i 

naruszania dobrego smaku 

– przedstawia miasto jako temat literatury i 

sztuki modernizmu   

 

– porównuje modernistyczną koncepcję 

artysty z wizją romantyczną (kreacja poety, 

jego powinności wobec narodu) 

 

– w utworze Zapolskiej wskazuje cechy 

dramatu naturalistycznego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wymienia młodopolskie pisma artystyczne 

 

– na podstawie czytanych tekstów 

przedstawia młodopolską antynomię 

jednostki i tłumu (syntetycznie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– przygotowuje krótkie wystąpienia na temat 

życia i twórczości słynnych postaci epoki 

 

– interpretuje wiersz Bursy Ja chciałbym być 

poetą jako polemikę z młodopolskim 

obrazem artysty 

3. W poszukiwaniu 

istoty świata i 

języka poezji – 

impresjonizm i 

symbolizm 

 

Kazimierz Przerwa-

Tetmajer, Słońce, 

Melodia mgieł 

nocnych (Nad 

Czarnym Stawem 

– wyjaśnia terminy: impresjonizm, 

symbolizm, odwołując się do 

przykładowych dzieł sztuki (poezji i 

malarstwa) 

– rozpoznaje impresjonizm i symbolizm w 

czytanych wierszach    

– na podstawie konkretnych utworów 

określa charakterystyczne cechy stylu 

impresjonistycznego w poezji 

– przedstawia synestezję jako typowy 

środek poezji młodopolskiej 

– wyjaśnia szerzej, czym były i jakie miejsce 

zajmowały w sztuce epoki: impresjonizm, 

symbolizm i secesja; odnosi je do różnych 

dziedzin sztuki (także sztuki użytkowej, 

mody itp.) oraz różnych obszarów literatury  

– wskazuje przykłady omawianych stylów w 

malarstwie i muzyce; podaje nazwiska 

najsłynniejszych twórców 

– wyjaśnia termin „oniryczność”, odnosząc 

go do konkretnych utworów 

 



Gąsienicowym)  

Wincenty Korab-

Brzozowski, 

Powinowactwo 

cieni i kwiatów o 

zmierzchu 

Jan Kasprowicz, 

Krzak dzikiej róży w 

Ciemnych 

Smreczynach (I) 

– na podstawie analizy środków 

stylistycznych charakteryzuje atmosferę 

emocjonalną młodopolskiej liryki 

pejzażowej 

– dostrzega różnicę między symbolem a 

alegorią, wyjaśnia ją 

– interpretuje symbole zawarte w 

czytanych utworach oraz w malarstwie 

– charakteryzuje gatunki liryki 

młodopolskiej: sonet, liryk 

 

– pisze pracę na temat wybranego wiersza, 

kierując się wskazówką interpretacyjną 

podaną w temacie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– pisze analizę i interpretację wybranego 

utworu 

 

4. W poszukiwaniu 

istoty świata i 

języka poezji. 

Ekspresjonizm, 

klasycyzm, 

franciszkanizm. 

Leśmian 

 

Jan Kasprowicz, 

Dies irae 

(fragmenty) 

Leopold Staff,  

Przedśpiew 

Bolesław Leśmian,  

Zielona godzina, 

Piła 

 

 

wybrane dzieła 

malarskie 

– w czytanych wierszach rozpoznaje 

charakterystyczne dla Młodej Polski style i 

postawy ideowe: ekspresjonizm, 

klasycyzm, franciszkanizm, ogólnie je 

przedstawia (wyjaśnia terminy) 

 

 

 

– określa funkcję konwencji hymnicznej w 

Dies irae  

– na podstawie fragmentów wierszy 

określa cechy stylu ekspresjonistycznego  

– interpretuje wiersze Leśmiana, 

dostrzegając niezwykłość jego świata 

poetyckiego: 

 określa charakter kreowanej w 

jego utworach rzeczywistości 

 charakteryzuje język poetycki 

Leśmiana, wskazując typowe 

środki 

 wyjaśnia, na czym polega 

specyfika neologizmów Leśmiana 

 charakteryzuje sposób 

pojmowania natury 

 wskazuje elementy groteski 

 

– pisze pracę na temat wybranego wiersza, 

kierując się wskazówką interpretacyjną 

podaną w temacie 

– szerzej wyjaśnia, czym były i jakie miejsce 

zajmowały w panoramie epoki: 

ekspresjonizm, klasycyzm, franciszkanizm 

 

 

 

 

 

– w poezji i malarstwie wskazuje środki 

artystyczne charakterystyczne dla 

omawianych stylów, interpretuje je 

– wnioskuje, jakie były źródła nastrojów 

katastroficznych w poezji Młodej Polski 

– komentuje obecność motywów 

franciszkańskich w sztuce Młodej Polski 

– odnosi Leśmianowski sposób widzenia 

świata do filozofii Bergsona (na podstawie 

notki w podręczniku) 

 

 

5.1 Nowa proza. 

Stefan Żeromski – 

doświadczenia 

współczesności  

 

Stefan Żeromski, 

Ludzie bezdomni 

 

 

 

także np. 

Rozdzióbią nas 

kruki, wrony..., 

Dzienniki 

(fragment) 

– charakteryzuje postać głównego bohatera 

Ludzi bezdomnych  

– określa jego cele, motywy decyzji, 

wybory 

– interpretuje tytuł, wskazując różne 

znaczenia pojęcia bezdomności   
– zabiera głos w klasowej dyskusji na 

temat powinności człowieka wobec 

społeczeństwa 
 

– streszcza i opowiada różne wątki 

czytanych utworów  

– odnajduje w nich odbicie problemów 

społecznych, narodowych  i 

egzystencjalnych 

– interpretuje symbolikę scen i obrazów   

– wskazuje literackie sposoby 

– interpretuje Ludzi bezdomnych, w 

pogłębiony sposób przedstawiając 

płaszczyznę aksjologiczną utworu   

– analizuje poetykę powieści, wskazując 

elementy impresjonistyczne, symboliczne, 

naturalistyczne, ekspresjonistyczne i 

określając ich funkcje 

– przedstawia kompozycję powieści, 

uzasadniając jej związek z wymową dzieła 

 

– na podstawie czytanych utworów 

wnioskuje, w jaki sposób sytuacja 

zewnętrzna (np. niewola narodowa, 

ograniczenia społeczne) determinuje stan 

ducha jednostki  

– w czytanych utworach wskazuje  obecność 

różnych konwencji estetycznych (tragizmu, 



oddziaływania na czytelnika (np. 

naturalistyczne opisy) 

 

 

 

– odnosi się do wartości, o których mowa 

w czytanych utworach (np. patriotyzm, 

altruizm, praca na rzecz społeczeństwa) 

 

– swoje przemyślenia na temat  

problematyki utworów Żeromskiego 

ujmuje w formę przejrzyście 

skomponowanego wypracowania 

komizmu, patosu, ironii), określa ich funkcje 

– wskazuje stylistyczne wykładniki tragizmu, 

komizmu, ironii 

 

 

 

 

 

 

– pisze pracę na temat idei i problemów 

obecnych w prozie Żeromskiego – w 

przemyślanej formie (funkcjonalnej wobec 

tematu) 

5.2 Nowa proza. 

Joseph Conrad 

 
Joseph Conrad, 
Jądro ciemności 
 

– interpretuje powieść Conrada: 

 opisuje świat przedstawiony 

powieści 

 charakteryzuje bohaterów,  

 analizuje i ocenia motywy ich 

decyzji 

 określa perspektywę narracji i jej 

związek ze sposobem kreowania 

sylwetki bohatera 

 interpretuje tytuł powieści 

 wykorzystuje kontekst biografii 

autora do interpretacji utworu 

– wskazuje główne cechy poetyki utworu 

(impresjonizm i symbolizm, różne style, 

jakimi posługuje się narrator, kompozycja, 

psychologizm powieści) 

– tworzy pogłębiony portret psychologiczny 

bohatera, odwołując się do treści utworu i 

opinii różnych postaci powieściowych  

– analizuje narrację powieści 

– określa Conradowską wizję świata i losu 

(dualizm: rozdział między człowiekiem a 

naturą, konflikt wartości, wybory, przed 

którymi ciągle stoi człowiek itp.) 

 



6. W przestrzeni 

mitu. Reymont 
 

Władysław 

Stanisław Reymont, 

Chłopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wybrane dzieła 

malarskie 

– streszcza i opowiada różne wątki 

powieści 

– wskazuje jej różne plany   

– charakteryzuje bohaterów 

indywidualnych i zbiorowych 

– opisuje przestrzeń, w jakiej rozgrywają 

się wydarzenia 

– uzasadnia, że wieś stanowi zamkniętą 

enklawę  

– wskazuje w powieści różne porządki 

czasowe (czas fabularny, historyczny, cykl 

natury, czas liturgiczno-obrzędowy, czas 

życia człowieka) 

– określa, które z tych czasów mają istotne 

znaczenia dla życia społeczności lipieckiej 

– charakteryzuje normy, wartości i zasady, 

na których oparte jest życie gromady 

wiejskiej; wskazuje ich chrześcijańskie i 

pozachrześcijańskie korzenie 

– odwołując się do fabuły, wskazuje skutki 

przestrzegania i nieprzestrzegania norm 

moralnych obowiązujących w gromadzie 

– przedstawia różnorodne związki 

człowieka z naturą ukazane w powieści 

– wskazuje różne oblicza narratora 

(młodopolski poeta, wiejski gawędziarz i 

obserwator-realista) i interpretuje 

znaczenie tej różnorodności w powieści 

– dostrzega różne style i poetyki 

zastosowane w powieści, wskazując 

charakterystyczne dla nich środki 

artystyczne 

– wyjaśnia terminy: dialektyzm, stylizacja 

gwarowa 

– analizuje stylizację gwarową, wskazując 

różne rodzaje dialektyzmów 

 

– na przykładzie wybranych dzieł sztuki 

porównuje sposób ukazania tematów 

wiejskich w literaturze i malarstwie  

 

– na podstawie poznanych utworów i ich 

fragmentów określa charakterystyczne 

cechy powieści młodopolskiej (np. sposoby 

prowadzenia narracji) 

– charakteryzuje bohaterów, wskazując m.in. 

biologiczną motywację ich postępowania; 

dostrzega związek z naturalizmem 

– na konkretnych przykładach przedstawia 

konflikty wewnętrzne bohaterów wynikające 

z działania sprzecznych sił i bodźców 

– charakteryzuje gromadę chłopską jako 

bohatera zbiorowego powieści 

– analizuje język i styl każdego z narratorów, 

wskazując środki charakterystyczne dla 

różnych stylów: impresjonistycznego, 

realistycznego, naturalistycznego 

– określa charakter i funkcję stylizacji 

gwarowej zastosowanej w Chłopach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– porównuje sposób ukazania wsi w 

Chłopach i malarstwie epoki podejmującym 

tę tematykę  

 

 

 

 

 

 

– podaje przykłady utworów tzw. nurtu 

wiejskiego w polskiej literaturze 

współczesnej (np. powieści T. Nowaka) 

7. Stanisław 

Wyspiański i teatr 

modernistyczny 

 

Stanisław 

Wyspiański, Wesele  

– interpretuje dramat, wskazując jego 

dwupłaszczyznowość (plan realistyczny i 

symboliczny): 

 określa czas i miejsce wydarzeń  

 przedstawia historyczne realia 

dramatu, ukazane postacie, 

sytuacje, anegdoty 

 charakteryzuje postacie dramatu, 

zwracając uwagę na ich portrety 

psychologiczne, indywidualizację 

języka 

– wskazuje w Weselu cechy dramatu 

realistycznego i symbolicznego 

(uwzględniając różne płaszczyzny dzieła) 

– na podstawie dramatu tworzy zbiorowy 

portret chłopów i inteligencji 

– analizuje sposób zastosowania 

dialektyzacji 

– określa mistrzostwo języka Wesela 

– wskazuje aforyzmy i sformułowania, które 

utrwaliły się w języku potocznym 

– zabiera głos w dyskusji na temat polskich 



 określa zachodzące między 

postaciami relacje i podaje ich 

przyczyny 

 ukazuje złożone relacje między 

chłopami a inteligencją (m.in. 

demaskuje mit solidaryzmu 

narodowego) 

 wskazuje elementy symboliczne: 

„osoby dramatu”, przedmioty, 

sceny  

– wyjaśnia, czym była młodopolska 

chłopomania  

– wskazuje nawiązania do chłopomanii w 

dramacie i określa, jak autor ją ocenia (na 

podstawie dramatu) 

– podaje podstawowe wiadomości o 

Wyspiańskim, podkreślając związek 

artysty z Krakowem i Wawelem – świętym 

miejscem polskości 
 

– analizuje środki filmowe wykorzystane w 

Weselu Andrzeja Wajdy: 

 rzeczywistość przed kamerą 

(dekoracje, aktorzy, kostiumy) 

 środki operatorskie (kolor, plany 

filmowe, ruchy i ustawienia 

kamery) 

 montaż (narracyjny i 

intelektualny) 

 

– pisze recenzję filmu Wesele w reż. 

Andrzeja Wajdy 

 

problemów, dbając o uczciwość i 

jednoznaczność swej wypowiedzi 

– wyjaśnia, czym jest etyka wypowiedzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– zabiera głos w dyskusji na temat 

artystycznych i ideowych walorów filmu  

 

 

 

 

 

 

 

 

– pisze obszerną recenzję filmu Wesele w 

reż. Andrzeja Wajdy, w której porówna 

obraz filmowy z literackim pierwowzorem 

Dziś.  

Artyści – pozy i 

strategie. 

Prowokacje 

artystyczne 

 

wybrane teksty 

współczesnych 

pisarzy, np. 

fragmenty książki 

Doroty 

Masłowskiej Wojna 

polsko-ruska pod 

flagą biało-

czerwoną 

– określa język, styl, narratora powieści 

Masłowskiej (na podstawie fragmentu z 

podręcznika) 

– dostrzega prowokacyjność zastosowanej 

poetyki, wnioskuje o jej celu 

– ocenia artystyczną wartość prowokacji (na 

przykładach konkretnych utworów 

literackich lub dzieł sztuki) 

– porównuje warunki i formy artystycznej 

prowokacji w literaturze Młodej Polski i w 

kulturze współczesnej 

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 

UCZEŃ: 

1. Na progu XX 

wieku. Energia 

nowoczesności 

 

Nowe kierunki 

artystyczne, m.in.:   

futuryzm, 

surrealizm, 

ekspresjonizm 

– wymienia i krótko charakteryzuje 

kierunki artystyczne początku XX w.: 

futuryzm, ekspresjonizm, surrealizm, 

dadaizm 

– wskazuje główne źródła przemian 

świadomości społecznej i artystycznej po I 

wojnie światowej (np. zmiany polityczne, 

rozwój techniki, nowe idee społeczne) 

– wykorzystując wiadomości z klasy II, 

wskazuje filozoficzne podstawy nowych 

kierunków w sztuce (filozofia Nietzschego, 

Bergsona, psychoanaliza Freuda) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Filippo Tommaso 

Marinetti, Manifest 

futuryzmu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume 

Apollinaire, Małe 

auto 

 

wybrane dzieła 

malarskie, filmowe, 

przykłady utworów 

jazzowych itp. 

– wymienia główne tendencje i hasła 

związane z nowymi kierunkami w sztuce 

(np.: aktywizm, bunt, szybkość, zwrot ku 

przyszłości, rozwój cywilizacji, masowość, 

deformacja, karykatura, groteska), krótko 

je komentuje, powołując się na 

przykładowe dzieła sztuki 

 

– na podstawie manifestu Marinettiego 

określa charakterystyczne cechy futuryzmu    

(np.: pochwała męskiej energii, witalizm, 

kult nowoczesności, bunt przeciw tradycji) 

– ogólnie wyjaśnia terminy: awangarda, 

modernizm  

– czyta ze zrozumieniem literaturę 

przedmiotu (eseje na temat sztuki – teksty z 

podręcznika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– interpretuje wiersze Apollinaire’a, m.in.: 

 opisuje charakter wykreowanej w nich 

przestrzeni 

 wskazuje zawarte w nich obrazy 

poetyckie 

 wskazuje motywy symboliczne 

 wyjaśnia, na czym polega   

odmienność sposobu widzenia świata 

 dostrzega obecne w wierszach aluzje 

do czasu wojny i elementy 

autobiograficzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wyjaśnia ogólnie, czym jest kultura 

masowa  

– przedstawia związki między kierunkami 

awangardowymi w poezji i w innych 

dziedzinach sztuki (np. technika kolażu, 

fotomontaż, nurt ekspresjonistyczny w kinie 

i w teatrze) 

 

– na podstawie poezji Apollinaire’a 

wyjaśnia, jak psychoanaliza wpłynęła na 

poezję  

– wskazuje i komentuje charakterystyczne 

cechy języka poetyckiego Apollinaire’a 

 

2. Poeta w wielkim 

mieście 

 

wiersze 

skamandrytów, np.:  

Jan Lechoń, 

Herostrates  

Kazimierz 

Wierzyński, Lewa 

kieszeń 

Julian Tuwim, 

Chrystus miasta, 

Życie codzienne 

Maria 

Pawlikowska-

Jasnorzewska, Film 

amerykański 

 

 

 

 

 

 

– wyjaśnia termin „dwudziestolecie 

międzywojenne”  

– interpretuje wiersze skamandrytów: 

 określa kreację nadawcy i/lub odbiorcy 

(np. młodość, witalność, dynamizm) 

 wskazuje codzienność i sprawy 

zwyczajne jako tematy poetyckie 

 dostrzega fascynację techniką 

i przestrzenią wielkomiejską, 

odrzucenie tradycji i pochwałę 

cywilizacji, zachwyt nad nowymi 

dziedzinami sztuki i nowymi mediami 

(np. kino, gramofon) 

 określa nowego bohatera poezji  (szary 

człowiek, tłum) 

 określa funkcję wprowadzenia do 

poezji elementów języka potocznego, 

brutalizmów itp. 

– wskazuje i interpretuje obecne w 

wierszach nawiązania do romantyzmu 

– określa (zmieniający się) stosunek 

– wymienia i krótko przedstawia 

najważniejszych twórców kręgu Skamandra, 

wymienia ich utwory, podaje najważniejsze 

wiadomości biograficzne, charakterystyczne 

cechy twórczości 

– określa specyficzne dla niektórych 

twórców dwudziestolecia cechy i tematy (np. 

Tuwimowskiego szarego człowieka, motyw 

miłości i śmierci w poezji Pawlikowskiej-

Jasnorzewskiej, nowe wymiary przestrzeni 

miejskiej w wierszach Peipera i Przybosia) 

– w czytanych wierszach wskazuje środki 

stylistyczne typowe dla poetyk omawianych 

grup poetyckich i określa ich funkcje  

– określa, jaka koncepcja poety i poezji 

zawarta jest w wierszach skamandrytów (w 

miejsce unieważnionego modelu 

romantycznego) 

– wyjaśnia krótko, jaką rolę w życiu 

literackim dwudziestolecia odgrywała 

kawiarnia literacka 

 

 



 

 

 

wiersze poetów 

Awangardy 

Krakowskiej, np.: 

Julian Przyboś, Na 

kołach, Wieczór 

 

 

 

 

 

Tadeusz Peiper, 

Miasto. Masa. 

Maszyna (fragment) 

skamandrytów do kreacji poety 

romantycznego 

– przedstawia wyłaniający się z wierszy 

obraz Polski  

 

– interpretuje wiersze poetów Awangardy 

Krakowskiej: 

 wskazuje nowatorstwo formalne (np. 

„spiętrzoną” metaforę i elipsę w 

wierszach Przybosia, odejście od 

rygorów wersyfikacyjno-składniowych 

itp.) 

 charakteryzuje warstwę brzmieniową 

wierszy (rytm, instrumentacja 

głoskowa)  

 wskazuje charakterystyczne tematy (3x 

M) 

 

– na podstawie utworów literackich i dzieł 

sztuki z różnych epok dokonuje syntezy 

materiału: „Motyw miasta w literaturze” 

 przypomina utwory zawierające ów 

motyw 

 określa sposób przedstawienia 

i funkcje motywu miasta 

 wykorzystuje literaturę przedmiotu (z 

podręcznika) do syntezy zagadnieni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– przygotowuje i przedstawia w klasie 

przykładową prezentację na temat związany 

z motywem miasta w literaturze i sztuce (jak 

na maturę ustną) 

– funkcjonalnie wykorzystuje materiały 

ilustracyjne 

3.1 Polityka i 

psychologia. Proza 

realistyczna w 

dwudziestoleciu 

międzywojennym 
 

Spór o idee: 

Stefan Żeromski, 

Przedwiośnie 

 

– streszcza i opowiada wskazane wątki 

powieści  

– relacjonuje i interpretuje świat 

przedstawiony: 

 charakteryzuje polską rzeczywistość 

ukazaną w powieści  

 interpretuje symboliczny charakter 

czasu, przestrzeni, wydarzeń i 

motywów powieściowych (np.: 

przygraniczna wieś, do której 

przyjeżdża Cezary, Nawłoć, Chłodek, 

marsz na Belweder, motywy 

przedwiośnia, szklanych domów i 

wiatru od Wschodu) 

– opisuje kreację Cezarego Baryki, 

przedstawiając m.in.: 

 etapy jego dojrzewania i edukacji 

 przynależność pokoleniową 

 rewolucyjny rodowód 

 sposób widzenia polskiej 

rzeczywistości (konfrontacja marzeń z 

rzeczywistością) 

 wydany przez niego sąd o Polsce   

– przedstawia i interpretuje dialogową 

konstrukcję trzeciej części utworu 

(polemika Cezarego z Gajowcem 

i Antonim Lulkiem: niepodległe i silne 

państwo, radykalna poprawa losu warstw 

najuboższych na drodze rewolucji) 

– rozpoznaje dwa typy narracji obecne 

w powieści (auktorialną i personalną) 

i określa ich funkcje   

– wyjaśnia metaforyczny sens tytułu 

– określa Przedwiośnie jako polską powieść 

polityczną  

– wyjaśnia, w jakiej sytuacji powstało 

Przedwiośnie  (zagrożenie kraju, bieda, zbyt 

wolno przeprowadzane reformy, 

rozczarowanie elitą polityczną, zagubiony 

etos patrioty-społecznika) 

– porównuje Nawłoć i Soplicowo 

– dokonuje charakterystyki porównawczej 

Cezarego Baryki i Tomasza Judyma, 

wskazując w ich kreacjach nawiązania 

romantyczne 

– wykorzystuje literaturę przedmiotu (np. 

teksty z podręcznika) do interpretacji 

powieści: 

 wprowadza kontekst problemów 

podejmowanych w publicystyce 

Żeromskiego  

 charakteryzuje poglądy polityczne i 

społeczne pisarza 



powieści i tytułów jej części    

– interpretuje Przedwiośnie jako powieść 

wyrastającą z rozczarowania pierwszymi 

latami niepodległości 

3.2 Polityka i 

psychologia. 

Proza 

realistyczna w 

dwudziestoleciu 

międzywojennym 
 

Zawsze człowiek... 

W stronę powieści 

psychologicznej: 

Zofia Nałkowska, 

Granica 

– wyjaśnia termin „inwersja czasowa”, 

odnosząc go do Granicy 

– rozpoznaje zasadę kompozycyjną 

powieści (inwersja czasowa) i określa jej 

funkcję  

– charakteryzuje głównego bohatera: 

 przedstawia motywy jego decyzji  

 wskazuje relatywność ocen tej postaci, 

odwołując się do ukazanych w 

powieści różnych punktów widzenia  

 formułuje własne sądy i oceny na 

temat bohaterów 

 dostrzega tragizm bohatera 

– wyjaśnia termin „relatywizm” 

– określa sposób prowadzenia narracji w 

powieści 

– relacjonuje i komentuje refleksje 

narratora Granicy na temat ludzkiego życia 

– wskazuje różne płaszczyzny interpretacji 

powieści (psychologiczno-moralną, 

polityczno-społeczną) 

– interpretuje tytuł powieści, dostrzegając 

jego wieloznaczność (odnosi go do różnych 

płaszczyzn utworu: psychologiczno-

moralnej, społeczno-politycznej) 

– interpretuje (ogólnie) Granicę jako 

powieść psychologiczną, społeczno-

obyczajową 

– przedstawia wydarzenia ukazane 

w powieści z punktu widzenia różnych 

postaci (Zenona, Elżbiety, Justyny, pani 

Kolichowskiej); porównuje różne punkty 

widzenia tych samych wydarzeń, wyciąga 

wnioski 

– komentując postępowanie postaci 

powieściowych, wypowiada swój sąd na 

temat wdrukowanego schematu 

postępowania 

– zabiera głos w dyskusji na temat prawdy w 

życiu człowieka, relatywizmu ocen jego 

postępowania, istnienia obiektywnych norm 

moralnych (odnosi swoje sądy do Granicy i 

innych znanych utworów) 

4.1 Konstruktorzy 

dziwnych światów 

 

Bolesław Leśmian, 

wybrane wiersze, 

np.: Topielec, 

 Dusiołek  

 

– interpretuje wiersze Leśmiana: 

 opisuje charakter świata 

wykreowanego w wierszach 

 dostrzega jego symboliczny i 

filozoficzny wymiar 

– określa specyfikę języka artystycznego 

Leśmiana (szczególnie charakter 

neologizmów i ich funkcje) 

– wskazuje w poznanych wierszach 

inspiracje ludowe (np. gatunek ballady 

meliczność, niektóre postacie, 

antropomorficzne widzenie sił natury) 

– wskazuje elementy humoru i groteski, 

określa ich funkcje 

– na podstawie czytanych utworów określa, 

jaka jest Leśmianowska wizja świata 

– rozpoznaje słowotwórczą budowę 

neologizmów Leśmiana, określa ich wartość 

stylistyczną i znaczeniową  

4.2 Konstruktorzy 

dziwnych światów 

 

Bruno Schulz, 

wybrane 

opowiadania, np. 

Wiosna 

– podaje podstawowe informacje na temat 

Schulza i Drohobycza (na podstawie 

podręcznika) 

– interpretuje czytane opowiadanie, 

odnajdując w nim elementy 

autobiograficzne i wyjaśniając, w jaki 

sposób zostały one przetworzone 

– analizuje język poetycki Schulza, m.in.: 

 określa przeważające części mowy i 

ich funkcje  

 dostrzega odwoływanie się do wrażeń 

zmysłowych 

 dostrzega dynamizację opisu 

– na podstawie czytanego opowiadania 

przedstawia relacje między mikrokosmosem 

(dom, Drohobycz) i makrokosmosem 

(wszechświat, mit) w świecie Schulza 

(posługuje się również notką z podręcznika) 

– określa sposób pojmowania czasu w prozie 

Schulza  

 

 

 

 

 

 



 wskazuje metafory, określa ich 

charakter i funkcję (budowanie świata 

nadrealnego) 

 

– zbiera materiał do syntezy: „Obraz 

dzieciństwa w literaturze różnych epok” 

 

 

 

 

– przygotowuje i wygłasza referat 

(prezentację): „Obraz dzieciństwa w 

literaturze różnych epok (synteza materiału)” 

4.3 Konstruktorzy 

dziwnych światów 

 

Witold 

Gombrowicz, 

Ferdydurke   

(rozdziały: II, III, 

VI, VII, VIII, IX, 

X, XII, XIV) 

– streszcza (opowiada, relacjonuje) 

wskazane fragmenty utworu; interpretuje je  

– przedstawia bohatera, określając różne 

role (formy), jakie zostają mu narzucone 

– ocenia wpływ, jaki na bohatera mają inni 

ludzie  

– wyjaśnia symboliczny sens kolejnych 

ucieczek Józia (niemożność uwolnienia się 

od narzucanej człowiekowi formy) 

– w czytanych fragmentach wskazuje 

elementy parodii, groteski, karykatury, 

deformacji, nonsensu; określa ich funkcje  

– wskazuje aluzje literackie i kulturowe 

– interpretuje groteskową symbolikę części 

ciała (np. pupa, twarz-gęba, głowa 

walcząca z łydką)   

– określa, w jaki sposób ukazane zostały w 

powieści różne środowiska społeczne 

(szkoła, rodzina mieszczańska, dwór 

ziemiański)   

 

– dokonuje syntezy wiadomości na temat 

groteski, jej cech i funkcji w literaturze i 

sztuce różnych epok 

– podaje podstawowe informacje 

biograficzne na temat Gombrowicza (na 

podstawie notki z podręcznika) 

– na podstawie kreacji Józia ocenia sytuację 

człowieka uwikłanego w formę   

– wyjaśnia, jak można rozumieć 

Gombrowiczowską Formę (w zakresie 

wskazanym w podręczniku) 

– wyjaśnia, na czym polega nowatorski 

charakter Ferdydurke (jako powieści 

awangardowej XX wieku) 

– wskazuje sformułowania charakterystyczne 

dla groteskowego kodu Gombrowicza 

i wyjaśnia ich sens (np. pupa, gęba, łydka, 

patrzeć belfrem) 

 

5.1 Katastrofizm i 

katastrofa 

 

Katastrofizm lat 30. 

 

wybrane utwory 

poetyckie, np.:  

Czesław Miłosz, O 

książce  

 

 

 

 

Józef Czechowicz, 

żal 

– na podstawie czytanych wierszy określa 

nastroje lat 30. (rozczarowanie, 

niepewność, przeczucie katastrofy itp.) 

 

 

– dokonuje analizy i interpretacji wiersza 

Miłosza: 

 określa, jaki portret ludzi swej epoki 

kreśli poeta  

 określa relacje między realnym czasem 

historycznym a biblijnym czasem 

Apokalipsy, wyciąga wnioski 

 

– dokonuje analizy i interpretacji wiersza 

Czechowicza: 

 wskazuje katastroficzne wizje   

 wskazuje stylistyczne wykładniki 

muzyczności wiersza (np. 

instrumentację głoskową, 

onomatopeje, środki służące 

rytmizacji), określa ich funkcje  

 

– w czytanych wierszach wskazuje 

symbolikę apokaliptyczną (biblijną), 

określa sposób jej wprowadzenia i funkcje   

– na podstawie czytanych wierszy określa 

główne cechy poetyki utworów 

katastroficznych lat 30., m.in.: 

 wizyjność 

 

 

 

 

 

– w wierszu Miłosza rozpoznaje 

trzynastozgłoskowiec i wskazuje związaną z 

nim tradycję literacką; wyciąga wnioski 

służące interpretacji wiersza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– opisuje budowę czytanych wierszy, 

odróżnia wiersze tradycyjne od 

awangardowych   

 

 

 

 



 nawiązania do symbolizmu 

 środki językowe o funkcji 

ekspresywnej, np. formy 

kontrastywne, określenia 

dynamizujące wypowiedź, 

hiperbolizacje, metafory nacechowane 

emocjonalnie itp. 

 powtarzające się motywy (np. młyn, 

miasto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– dokonuje syntezy wiadomości na temat 

katastrofizmu w literaturze i sztuce różnych 

epok, uwzględnia znane utwory literackie 

(np. Hymny Kasprowicza) i dzieła innych 

sztuk poznane w klasie II 

 

 

Nauka o języku  

 

I. JĘZYK JAKO ZJAWISKO SEMIOTYCZNE 

UCZEŃ: 

Język jako system 

znaków na tle 

innych systemów 

semiotycznych. 

Język i wypowiedź 

- wyjaśnia, co to jest znak i jakie są rodzaje 

znaków 

- wskazuje i określa typy znaków (np. 

ikonograficzne, językowe) w poznawanych 

dziełach i tekstach (np. w utworze 

literackim, na obrazie, w dziele filmowym) 

- wyjaśnia, co to znaczy, że  język jest 

systemem znaków  

- na podstawie omawianych utworów 

porównuje sposób ukazania tych samych idei 

w dziełach różnych sztuk, posługujących się 

różnymi językami (tworzywami) 

 

 

 

- odróżnia język jako system od konkretnej 

wypowiedzi 

Podsystemy języka: 

leksykalny, 

gramatyczny, 

fonologiczny. 

Wyraz i leksem. 

Forma fleksyjna. 

Struktura 

składniowa 

wypowiedzi. Typy 

frazeologizmów 

- wymienia podsystemy języka: 

fonetyczny, leksykalny i gramatyczny 

- odróżnia wyraz od formy wyrazowej 

- wyjaśnia na przykładach podstawowe 

pojęcia leksykalne, słowotwórcze, 

fleksyjne i składniowe (zna podstawy 

gramatyki języka polskiego) 

- odróżnia związki frazeologiczne luźne i 

stałe, podaje właściwe przykłady 

- wyjaśnia terminy, podając przykłady: 

synonim, antonim, homonim 

- ogólnie określa, czym są podsystemy 

języka: fonetyczny, leksykalny i 

gramatyczny oraz jakie są ich jednostki 

- bada i określa strukturę składniową 

wypowiedzi (np. w czytanych tekstach) 

- ocenia stylistyczną i znaczeniową wartość 

synonimów 

II. JĘZYK W SPOŁECZEŃSTWIE 

UCZEŃ: 

Odmiany 

terytorialne 

polszczyzny. 

Dialekt, gwara, 

żargon 

- wyjaśnia, na czym polega społeczne i 

terytorialne zróżnicowanie polszczyzny  

- wyjaśnia terminy: dialekt, gwara oraz 

gwara zawodowa i środowiskowa; podaje 

stosowne przykłady 

- wyjaśnia termin „regionalizm”, podając 

przykłady ze swojego i innych regionów 

- określa funkcje zastosowania gwary w 

czytanych utworach literackich (np. Na 

skalnym Podhalu Przerwy-Tetmajera) 

- w czytanych utworach (np. balladach 

romantycznych) wskazuje dialektyzmy i 

prowincjonalizmy; określa ich funkcje  

- prezentuje społeczne i terytorialne 

zróżnicowanie polszczyzny 

 



Odmiana mówiona 

i pisana 

- wymienia oraz wskazuje podstawowe 

cechy polszczyzny mówionej i pisanej 

- przyporządkowuje odmiany języka 

właściwym sytuacjom komunikacyjnym 

- w czytanych utworach literackich 

wskazuje elementy odmiany mówionej 

języka (np. w mowie niezależnej); określa 

ich funkcje 

- charakteryzuje styl mówiony na podstawie 

nagrań tekstów wysłuchanych w różnych 

sytuacjach 

- wyjaśnia termin „ekspresywizm”  

- ocenia stylistyczną wartość 

ekspresywizmów i frazeologizmów 

typowych dla języka mówionego 

 

III. STYLISTYKA 

UCZEŃ: 

Style artystyczne 

epok i wybranych 

form literackich. 

Styl patetyczny. 

Patos językowy 

- wyjaśnia termin „styl artystyczny” 

- wymienia podstawowe cechy stylów 

pisanych (artystycznego, dziennikarskiego, 

publicystycznego, naukowego, 

urzędowego) i mówionych 

(monologowego, dialogowego) 

- rozpoznaje, w jakim stylu został napisany 

wskazany tekst 

- potrafi zredagować tekst w określonym 

stylu funkcjonalnym 

- wskazuje środki językowe 

charakterystyczne dla stylu artystycznego  

utworów poznawanych epok  

- w czytanych utworach rozpoznaje styl 

patetyczny 

- wyjaśnia, czym jest patos jako kategoria 

estetyczna 

- analizuje środki językowe (słownictwo, 

składnię, środki stylistyczne itp.) typowe dla 

stylów artystycznych epok 

- wymienia najważniejsze środki stylistyczne 

typowe dla utworów poznawanych epok (np. 

symbol i synestezja w poezji młodopolskiej) 

- na podstawie charakterystycznych środków 

językowych rozpoznaje cechy stylu 

artystycznego poznawanych epok (np. 

Młodej Polski), utworów (np. Sonetów 

krymskich)   

- na konkretnych przykładach wyjaśnia, jaki 

związek zachodził między gatunkiem 

literackim utworu a jego stylem (np. w 

eposie, hymnie, tragedii) 

 

Styl indywidualny. 

Indywidualizm 

językowy 

- wyjaśnia, czym jest indywidualizm 

językowy 

- podaje przykłady indywidualizmów 

językowych różnych autorów (na 

podstawie omawianych utworów) 

- wyjaśnia termin „styl indywidualny”, 

odnosząc go do stylu znanego autora 

 

Style funkcjonalne 

(potoczny, 

publicystyczny, 

naukowy, 

artystyczny) 

- rozpoznaje, w jakim stylu został napisany 

wskazany tekst  

- redaguje tekst w określonym stylu 

funkcjonalnym 

- wyjaśnia, w jakich okolicznościach 

posługujemy się stylem potocznym i jakie 

są jego główne cechy  

- wskazuje cechy stylu potocznego w 

wypowiedziach własnych i kolegów  

- ocenia, kiedy użycie stylu potocznego 

wykracza poza granice stosowności 

(podaje przykłady) 

- w omawianych utworach wskazuje 

elementy różnych stylów funkcjonalnych i 

określa ich funkcje  

- analizuje środki językowe w tekstach 

zredagowanych w określonych stylach 

funkcjonalnych 

 

- wyjaśnia, że włączanie przez romantyków  

elementów stylu potocznego do utworów 

było przejawem romantycznego buntu 

przeciw konwencjom 

 

Stylizacja 

archaiczna i 

gwarowa. 

Kolokwializacja 

- wyjaśnia, czym jest stylizacja językowa i 

wymienia podstawowe jej rodzaje 

- wyjaśnia terminy: archaizacja, 

dialektyzacja, kolokwializacja 

- rozpoznaje stylizację językową 

występującą w czytanym tekście na 

podstawie środków językowych 

- w czytanych utworach wskazuje środki 

językowe służące stylizacji i je klasyfikuje 

(leksykalne, słowotwórcze, fleksyjne, 

składniowe, frazeologiczne) 

- analizuje funkcję występującej w utworze 

stylizacji językowej (np. archaizacji w 

Potopie, stylizacji gwarowej w Chłopach i 

Weselu) 

- dostrzega zróżnicowane nasycenie tekstu 

stylizacją językową (np. w języku narratora i 

w dialogach postaci); *ocenia efekt 

artystyczny  



IV. JĘZYK JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 

UCZEŃ: 

Funkcje 

wypowiedzi 

- wymienia funkcje wypowiedzi 

(informacyjna, impresywna, ekspresywna)  

- wyjaśnia, na czym polegają 

- wskazuje je w konkretnych tekstach 

(znalezionych lub samodzielnie 

zredagowanych) 

 

- szerzej określa poszczególne funkcje 

językowe, odnosząc je do właściwych typów 

tekstów 

- świadomie tworzy teksty o przewadze 

określonej funkcji, stosując właściwe środki 

językowe 

- przeredagowuje teksty, kładąc nacisk na 

poszczególne funkcje wypowiedzi 

Etyka wypowiedzi  - dba o stosowność i skuteczność własnych 

wypowiedzi ustnych i pisanych (w różnych 

sytuacjach) 

- ocenia stosowność i skuteczność różnych 

wypowiedzi mówionych (własnych i 

cudzych) 

- na przykładach wyjaśnia, czym jest 

estetyka wypowiedzi 

Formy wypowiedzi - wymienia zasady budowania 

podstawowych form wypowiedzi 

mówionych i pisanych (jak w klasie I oraz: 

opinia, recenzja, referat) 

- poprawnie redaguje notatkę z lekcji 

- streszcza czytane utwory 

- pisze prawidłowo zbudowaną rozprawkę i 

recenzję – według podanego wzorca 

kompozycyjnego 

- zabiera głos w dyskusji klasowej, stosując 

właściwe środki językowe o zamierzonej 

funkcji stylistycznej   

- redaguje i wygłasza krótki referat  

- doskonali umiejętność redagowania 

wcześniej poznanych form wypowiedzi i 

pism użytkowych; stosuje środki 

stylistyczne  tworzące właściwą funkcję 

językową  

- pisze rozprawkę i recenzję, twórczo 

wykorzystując wzorzec kompozycyjny  

- wygłasza samodzielnie przygotowany 

dłuższy referat, posługując się planem 

V. KULTURA JĘZYKA 

UCZEŃ: 

Norma fonetyczna 

współczesnej 

polszczyzny 

- określa, jaka jest norma fonetyczna 

współczesnej polszczyzny (np. wymowa 

spółgłosek miękkich i zmiękczonych, 

głosek nosowych w różnych pozycjach 

itp.) 

 

Typy błędów 

językowych 

- wyjaśnia, że błąd językowy jest 

odstępstwem od normy 

- rozpoznaje podstawowe typy błędów 

językowych (błędy wymowy, odmiany, 

składniowe, leksykalne, znaczeniowe, 

frazeologiczne, stylistyczne, ortograficzne i 

interpunkcyjne) 

- stara się poprawiać błędy językowe 

znalezione samodzielnie lub wskazane w 

tekście własnym lub cudzym 

- wskazuje podstawowe kompendia 

poprawnościowe, z których korzysta w 

razie wątpliwości 

   

- wskazuje źródła błędów językowych 

- poprawia błędy językowe wskazane w 

tekście własnym lub cudzym 

- w razie wątpliwości odwołuje się do 

kompendiów poprawnościowych  



Norma fleksyjna 

współczesnej 

polszczyzny  

- określa normę fleksyjną współczesnej 

polszczyzny w zakresie:  

 odmiany nazw własnych  

 wyboru rodzaju gramatycznego 

 wyboru właściwej końcówki 

przypadka 

- stosuje zasady normy fleksyjnej 

współczesnej polszczyzny; w razie 

wątpliwości sięga do słowników 

Ocena innowacji 

frazeologicznych 

współczesnej 

polszczyzny 

- dostrzega kontrowersyjne zjawiska 

językowe obecne w czytanych i słyszanych 

tekstach (zwłaszcza prasowych oraz w 

RTV): zapożyczenia, internacjonalizmy, 

neologizmy, kalki frazeologiczne i 

znaczeniowe;  

- wyjaśnia terminy: innowacja językowa, 

innowacja frazeologiczna 

- ocenia zasadność używania spotkanych w 

tekstach innowacji frazeologicznych 

- podaje przykłady innowacji 

frazeologicznych we współczesnej 

polszczyźnie, ocenia je (udane – nieudane) 

- wyjaśnia, czym jest moda językowa i jakie 

są jej przejawy w zakresie frazeologii 

Stosowność 

stylistyczna 

- dba o stosowność i skuteczność własnych 

wypowiedzi ustnych i pisanych (w różnych 

sytuacjach) 

- określa, kiedy posługiwać się odmianami 

oficjalnymi, a kiedy nieoficjalnymi języka 

- podaje zasady językowego savoir-vivre’u 

(sposoby zwracania się do innych, zasady 

grzeczności itp.) 

- wyjaśnia, na czym polega zasada 

stosowności wypowiedzi 

- ocenia stosowność i skuteczność różnych 

wypowiedzi mówionych  

 

 

 



ZAKRES ROZSZERZONY 
 

Kształcenie literackie i kulturowe  

 

Dział  

Programowy. 

Tematyka  i 

problematyka 

Wymagania podstawowe 

 

Wymagania ponadpodstawowe 

(ocena: celujący) 

III. MŁODA POLSKA 

UCZEŃ: 

1. Dekadenci, 

melancholicy i sny 

o potędze 

 

 

 

 

 

 

 

wiersze: 

Kazimierza 

Przerwy-Tetmajera, 

Leopolda Staffa i 

Stanisława Koraba-

Brzozowskiego 

– wymienia i wyjaśnia nazwy epoki: Młoda 

Polska, modernizm, fin de siècle, 

neoromantyzm 

– wyjaśnia termin „secesja”, odwołując się 

do konkretnych dzieł i twórców  

– wyjaśnia określenia: dekadentyzm, 

dekadent, dekadencki, postawa 

dekadencka, odwołując się do konkretnych 

przykładów 

 

– interpretuje czytane wiersze: 

 określa typowe dla tej poezji 

nastroje i uczucia, szczególnie 

postawy dekadentyzmu, znużenia, 

przesytu 

 określa, w jaki sposób budowany 

jest nastrój 

 określa sposób kreowania 

podmiotu lirycznego 

 wskazuje środki stylistyczne i 

określa ich funkcje 

 charakteryzuje warstwę 

brzmieniową czytanych utworów, 

wskazując budujące ją środki 

artystyczne (np. eufonię, 

onomatopeję, rytmizację tekstu) 

 wyjaśnia, na czym polega 

psychizacja krajobrazu 

– na podstawie czytanych utworów określa 

źródła pesymizmu ludzi końca wieku 

– wskazuje różne drogi ucieczki od bólu 

istnienia, jak nirwana, miłość zmysłowa, 

sztuka 

– wskazuje w wierszach charakterystyczne  

symbole i motywy młodopolskie (np. 

osmętnica, sen, droga, rzeka, dym), 

interpretuje je 

– w czytanych utworach (np. w wierszu 

Kowal) wskazuje symbole, interpretuje je  

– na podstawie poezji i malarstwa określa 

funkcję kontemplacji natury w sztuce 

młodopolskiej 

 

 

 

 

 

 

– wyjaśnia pochodzenie nazwy 

„dekadentyzm”, przywołując wiersz 

Verlaine’a  

– wskazuje filozoficzne źródła postawy 

dekadenckiej (filozofia Schopenhauera – na 

podstawie notki w podręczniku) 

– wskazuje filozoficzne konteksty „snów o 

potędze” (filozofia Nietzschego – na 

podstawie notki w podręczniku) 

 

– określa sposób przedstawienia kobiety w 

liryce młodopolskiej; wyjaśnia termin 

„mizoginizm” 

– wskazuje w czytanych wierszach motywy 

eschatologiczne, określa ich znaczenie dla 

duchowości epoki 

– charakteryzuje poetykę czytanych wierszy, 

wskazując typowe i specyficzne środki 

stylistyczne 

– w czytanych wierszach rozpoznaje 

stylizację modlitewną i określa jej funkcję 

– interpretuje czytane wiersze, 

charakteryzując ich poetykę i problematykę 

oraz wykorzystując konteksty filozoficzne i 

biograficzne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– na konkretnych przykładach określa 

sposoby wykorzystania przez literaturę i 

sztukę młodopolską inspiracji orientalnych  

– wskazuje w dziełach różnych sztuk 

(plastyki i muzyki) przykłady motywów 



 

 

 

 

 

 

– porównuje postawy schyłku wieków XIX 

i XX, odwołując się do poezji współczesnej 

(np. M. Świetlickiego) 

 

związanych z młodopolską duchowością  

– krótko wyjaśnia, na czym polegała 

młodopolska synteza sztuk, podaje przykłady 

przenikania się sztuk (dzieła przywołane w 

podręczniku) 

 

 

 

 

 

– wyjaśnia termin „postmodernizm”, 

odwołując się do modernizmu  

2. Być artystą. 

Jednostka i tłum. 

Miasto 

 

Gabriela Zapolska, 

Moralność pani 

Dulskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimierz Przerwa-

Tetmajer, Evviva 

l’arte  

 

 

 

 

 

 

Stanisław 

Przybyszewski, 

Confiteor 

(fragment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Baudelaire, 

Padlina, Okna, 

Epilog 

 

 

 

 

 

– interpretuje dramat Zapolskiej jako 

„tragifarsę kołtuńską”: 

 przedstawia bohaterów sztuki, 

wskazując sposoby ich kreowania 

 analizuje przedstawiony w nim 

obraz filistrów 

 ocenia obraz społeczeństwa 

 wyjaśnia, jaką postawą jest 

dulszczyzna 

– wyjaśnia określenia: kołtun, filister, 

odnajdując je w literaturze epoki 

 

 

 

 

 

 

 

– interpretuje wiersz Przerwy-Tetmajera, 

odnajdując w nim konflikt artysty i filistra 

 

 

 

 

 

 

 

– na podstawie fragmentu Confiteor 

wyjaśnia młodopolską koncepcję „sztuki 

dla sztuki” 

– wyjaśnia, czym jest manifest literacki 

– na podstawie czytanych utworów 

poetyckich i tekstów eseistycznych określa 

młodopolską koncepcję artysty  

– wnioskuje, jakie były przyczyny 

młodopolskiego kultu sztuki i artysty  

– wyjaśnia, dlaczego prawdziwa sztuka 

musiała być, zdaniem twórców 

młodopolskich, elitarna 

 

– interpretuje wiersze Baudelaire’a: 

 wskazuje charakterystyczne środki 

literackie i określa ich funkcję 

 w czytanych utworach wskazuje 

elementy prowokacji estetycznej i 

naruszania dobrego smaku 

– przedstawia miasto jako temat  literatury 

i sztuki modernizmu   

– w utworze Zapolskiej wskazuje cechy 

dramatu naturalistycznego  

– wyjaśnia, dlaczego twórczość Zapolskiej 

odbierano jako skandalizującą 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wymienia młodopolskie pisma artystyczne 

i określa ich rolę w kształtowaniu obrazu 

epoki 

– wyjaśnia, na czym polegał młodopolski  

estetyzm  

 

– na podstawie czytanych tekstów 

przedstawia młodopolską antynomię 

jednostki i tłumu (syntetycznie) 

– charakteryzuje styl życia cyganerii 

artystycznej, podkreślając obecność 

skandalu, prowokacji, bulwersowania opinii 

publicznej oraz pojmowanie sztuki jako 

wartości najwyższej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– porównuje obrazy miasta molocha w 

wierszu Baudelaire’a  z obrazami XIX-

wiecznych naturalistów i realistów 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Bursa, Ja 

chciałbym być 

poetą 

– na podstawie wierszy Baudelaire’a 

opisuje relacje wiążące człowieka z 

miastem molochem (np.: obcość, 

przerażenie, samotność, uwięzienie) 

 

– porównuje modernistyczną koncepcję 

artysty z wizją romantyczną (kreacja poety, 

jego powinności wobec narodu) 

– zestawia różne koncepcje artysty poznane 

w I i II klasie (np. poeta doctus, poeta 

wieszcz, poeta cygan, poeta kapłan przed 

ołtarzem sztuki) i odnosi je do konkretnych 

sylwetek twórców oraz kreacji literackich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– przygotowuje krótkie wystąpienia na temat 

życia i twórczości słynnych postaci epoki 

 

– wyjaśnia określenie „poeta przeklęty”, 

odnosząc je do twórców epoki (Verlaine’a, 

Baudelaire’a, Rimbauda) 

– wskazuje współczesnych poetów 

przeklętych (np.: Andrzeja Bursę, Rafała 

Wojaczka)  

– interpretuje wiersz Bursy Ja chciałbym być 

poetą jako polemikę z młodopolskim 

obrazem artysty 

 

– porównuje koncepcje artysty i sztuki w 

różnych epokach, sytuując je w kontekstach 

kulturowych i filozoficznych 

3. W poszukiwaniu 

istoty świata i 

języka poezji – 

impresjonizm i 

symbolizm 

  

Kazimierz Przerwa-

Tetmajer, Słońce, 

Melodia mgieł 

nocnych (Nad 

Czarnym Stawem 

Gąsienicowym)  

Wincenty Korab-

Brzozowski, 

Powinowactwo 

cieni i kwiatów o 

zmierzchu 

Jan Kasprowicz, 

Krzak dzikiej róży 

(I) 

Jean-Arthur 

Rimbaud, Statek 

pijany 

– wyjaśnia terminy: impresjonizm, 

symbolizm, odwołując się do 

przykładowych dzieł sztuki (poezji i 

malarstwa) 

– rozpoznaje impresjonizm i symbolizm w 

czytanych wierszach    

– na podstawie konkretnych utworów 

określa charakterystyczne cechy stylu 

impresjonistycznego w poezji 

– przedstawia synestezję jako typowy 

środek poezji młodopolskiej 

– na podstawie analizy środków 

stylistycznych charakteryzuje atmosferę 

emocjonalną młodopolskiej liryki 

pejzażowej 

– interpretuje wiersz Rimbauda jako 

symboliczny obraz wyobraźni wyzwolonej  

– na konkretnych przykładach wyjaśnia 

młodopolską koncepcję symbolu  

– dostrzega różnicę między symbolem a 

alegorią, wyjaśnia ją 

– interpretuje symbole zawarte w 

czytanych utworach oraz w malarstwie 

– charakteryzuje gatunki liryki 

młodopolskiej: sonet, liryk 

 

– pisze pracę na temat wybranego wiersza, 

kierując się wskazówką interpretacyjną 

podaną w temacie  

 

– wyjaśnia szerzej, czym były i jakie miejsce 

zajmowały w sztuce epoki: impresjonizm, 

symbolizm i secesja; odnosi je do różnych 

dziedzin sztuki (także sztuki użytkowej, 

mody itp.) oraz różnych obszarów literatury  

–wskazuje przykłady omawianych stylów w 

malarstwie i muzyce; podaje nazwiska 

najsłynniejszych twórców 

– wyjaśnia termin „oniryczność”, odnosząc 

go do konkretnych utworów 

– wskazuje związki symbolizmu w sztuce z 

psychoanalizą Freuda (na podstawie notki w 

podręczniku) 

– porównuje różne sposoby wykorzystania 

formy gatunkowej sonetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– pisze analizę i interpretację wybranego 

utworu 

 

 



– wyjaśnia, czym była młodopolska 

synteza sztuk, podając przykłady dzieł 

impresjonistycznych i symbolistycznych z 

różnych dziedzin sztuki 

 

 

 

 

 

– wnioskuje, dlaczego Miłosz w swym 

Traktacie poetyckim (fragment z 

podręcznika) wskazuje modernizm jako 

początek sztuki współczesnej 

4. W poszukiwaniu 

istoty świata i 

języka poezji. 

Ekspresjonizm, 

klasycyzm, 

franciszkanizm. 

Leśmian 

 

wiersze:  

Jan Kasprowicz, 

Dies irae 

(fragmenty), 

Witajcie kochane 

góry, Rozmiłowała 

się ma dusza 

Tadeusz Miciński, 

Lucifer 

Leopold Staff, 

Przedśpiew 

Bolesław Leśmian,  

Zielona godzina, 

Piła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wybrane dzieła 

malarskie 

– w czytanych wierszach rozpoznaje 

charakterystyczne dla Młodej Polski style i 

postawy ideowe: ekspresjonizm, 

klasycyzm, franciszkanizm, ogólnie je 

przedstawia (wyjaśnia terminy) 

 

 

 

– określa funkcję konwencji hymnicznej w 

Dies irae  

– na podstawie fragmentów wierszy 

określa cechy stylu ekspresjonistycznego  

– komentuje obrazy ekspresjonistyczne; 

wskazuje podobieństwa poetyki 

ekspresjonizmu w malarstwie i poezji 

– odwołując się do czytanych wierszy, 

wyjaśnia, na czym polegają przemiany 

postaw twórczych Kasprowicza i Staffa  

– interpretuje wiersze Leśmiana, 

dostrzegając niezwykłość jego świata 

poetyckiego: 

 określa charakter kreowanej w 

jego utworach rzeczywistości 

 charakteryzuje język poetycki 

Leśmiana, wskazując typowe 

środki 

 wyjaśnia, na czym polega 

specyfika neologizmów Leśmiana 

 charakteryzuje sposób 

pojmowania natury 

 wskazuje elementy groteski 

 

 

 

 

 

 

– pisze pracę na temat wybranego wiersza, 

kierując się wskazówką interpretacyjną 

podaną w temacie 

– szerzej wyjaśnia, czym były i jakie miejsce 

zajmowały w panoramie epoki: 

ekspresjonizm, klasycyzm, franciszkanizm 

 

 

 

 

 

– w poezji i malarstwie wskazuje środki 

artystyczne charakterystyczne dla 

omawianych stylów, interpretuje je 

– wnioskuje, jakie były źródła nastrojów 

katastroficznych w poezji Młodej Polski 

– komentuje obecność motywów 

franciszkańskich w sztuce Młodej Polski 

– wskazuje filozoficzne źródła postaw 

odnalezionych w czytanych utworach (np. 

katastrofizmu i prometejskiego wadzenia się 

z Bogiem w Hymnach Kasprowicza, 

stoickiego dystansu i klasycyzmu, a także 

postawy franciszkańskiej w wierszach 

Staffa) 

– porównuje problematykę i poetykę wierszy 

Kasprowicza z różnych okresów twórczości 

poety 

– krótko wyjaśnia, na czym polegał 

intuicjonizm Bergsona i jakie pojmowanie 

człowieka oraz natury determinował(na 

podstawie notki w podręczniku) 

– odnosi Leśmianowski sposób widzenia 

świata do filozofii Bergsona (na podstawie 

notki w podręczniku) 

 

– porównuje dzieła różnych sztuk będące 

przykładami tych samych kierunków 

artystycznych 

 

– pisze interpretację porównawczą dwóch 

utworów (lub różnych dzieł sztuki) 

Tatrzańskie 

fascynacje artystów 

Młodej Polski 

 

wiersze 

Kazimierza 

Przerwy-Tetmajera, 

sonety Franciszka 

Mirandoli 

– przygotowuje krótką prezentację na temat 

miejsca liryki tatrzańskiej oraz fascynacji 

górami w kulturze artystycznej Młodej 

Polski 

– interpretuje utwory młodopolskie 

związane z Tatrami i folklorem 

podhalańskim 

– analizuje funkcje mowy góralskiej w 

utworach Przerwy-Tetmajera; ocenia jej 

efekt artystyczny 

– określa, jakie wartości obecne w 

– przygotowuje referat lub prezentację 

multimedialną na temat roli Zakopanego i 

inspiracji góralszczyzną (np. S. Witkiewicz, 

styl zakopiański, folklor podhalański, Sabała, 

taternictwo, stylizacje góralskie) w kulturze 

Młodej Polski 

– wskazuje źródła fascynacji przyrodą gór i 

folklorem góralskim w sztuce przełomu 

wieków 

 



baśniach, legendach i podaniach góralskich     

fascynowały artystów młodopolskich  

– znajduje informacje o twórcach 

młodopolskich związanych z Zakopanem 

5.1 Nowa proza. 

Stefan Żeromski – 

doświadczenia 

współczesności  

 

Stefan Żeromski, 

Ludzie bezdomni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

także np. 

Rozdzióbią nas 

kruki, wrony..., 

Dzienniki 

(fragment) 

– charakteryzuje postać głównego bohatera 

Ludzi bezdomnych  

– określa jego cele, motywy decyzji, 

wybory 

– interpretuje kreację głównego bohatera, 

wskazując w niej elementy różnych 

tradycji literackich (np. romantycznej i 

pozytywistycznej) 

– w kreacjach przestrzeni miasta odnajduje 

topos labiryntu; wykorzystuje literaturę 

przedmiotu do pogłębienia tego 

zagadnienia (teksty z podręcznika) 

– interpretuje tytuł, wskazując różne 

znaczenia pojęcia bezdomności   
– zabiera głos w klasowej dyskusji na 

temat powinności człowieka wobec 

społeczeństwa 
 

– streszcza i opowiada różne wątki 

czytanych utworów  

– odnajduje w nich odbicie problemów 

społecznych, narodowych  i 

egzystencjalnych 

– interpretuje symbolikę scen i obrazów  

– wskazuje literackie sposoby 

oddziaływania na czytelnika (np. 

naturalistyczne opisy) 

– określa charakterystyczne cechy 

naturalizmu młodopolskiego 

– odnosi się do wartości, o których mowa 

w czytanych utworach (np. patriotyzm, 

altruizm, praca na rzecz społeczeństwa) 

 

– swoje przemyślenia na temat  

problematyki utworów Żeromskiego 

ujmuje w formę przejrzyście 

skomponowanego wypracowania 

– interpretuje Ludzi bezdomnych, w 

pogłębiony sposób przedstawiając 

płaszczyznę aksjologiczną utworu   

– analizuje poetykę powieści, wskazując 

elementy impresjonistyczne, symboliczne, 

naturalistyczne, ekspresjonistyczne i 

określając ich funkcje 

– analizuje język artystyczny Żeromskiego; 

określa funkcję i efekt artys tyczny 

zastosowanych środków  

– analizuje stylistyczne sposoby oddawania 

stanów i przeżyć wewnętrznych bohaterów 

– przedstawia kompozycję powieści, 

uzasadniając jej związek z wymową dzieła 

 

 

 

 

– na podstawie czytanych utworów 

wnioskuje, w jaki sposób sytuacja 

zewnętrzna (np. niewola narodowa, 

ograniczenia społeczne) determinuje stan 

ducha jednostki  

– w czytanych utworach wskazuje obecność 

różnych konwencji estetycznych (tragizmu, 

komizmu, patosu, ironii); określa ich funkcje 

– wskazuje stylistyczne wykładniki tragizmu, 

komizmu, ironii 

 

 

 

 

 

– pisze pracę na temat idei i problemów 

obecnych w prozie Żeromskiego – w 

przemyślanej formie (funkcjonalnej wobec 

tematu) 

5.2 Nowa proza. 

Joseph Conrad 

 
Joseph Conrad, 
Jądro ciemności 
 

– interpretuje powieść Conrada: 

 opisuje świat przedstawiony 

powieści 

 charakteryzuje bohaterów,  

 analizuje i ocenia motywy ich 

decyzji 

 określa perspektywę narracji i jej 

związek ze sposobem kreowania 

sylwetki bohatera 

 interpretuje tytuł powieści 

 wykorzystuje kontekst biografii 

autora do interpretacji utworu 

– wskazuje główne cechy poetyki utworu 

(impresjonizm i symbolizm, różne style, 

jakimi posługuje się narrator, kompozycja, 

psychologizm powieści) 

– wykorzystuje literaturę przedmiotu 

(teksty z podręcznika) do pogłębienia 

interpretacji utworu 

– tworzy pogłębiony portret psychologiczny 

bohatera, odwołując się do treści utworu i 

opinii różnych postaci powieściowych  

– analizuje narrację powieści 

– określa symboliczne i metaforyczne 

znaczenia, jakie w utworach Conrada ma 

żywioł morza (na podstawie notki z 

podręcznika) 

– określa Conradowską wizję świata i losu 

(dualizm: rozdział między człowiekiem a 

naturą, konflikt wartości, wybory, przed 

którymi ciągle stoi człowiek itp.) 

– wskazuje cechy powieści Conradowskiej, 

które oddziałały na powieść XX wieku 

(swobodne posługiwanie się czasem, 

zmienne punkty widzenia, wprowadzenie 

elementów różnych gatunków literackich, 

angażowanie czytelnika w dramat 

psychologiczno-moralny bohatera itp.) 



6. W przestrzeni 

mitu. Reymont 
 

Wławysław 

Stanisław Reymont, 

Chłopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wybrane dzieła 

malarskie 

– streszcza i opowiada różne wątki 

powieści 

– wskazuje jej różne plany   

– charakteryzuje bohaterów 

indywidualnych i zbiorowych 

– opisuje przestrzeń, w jakiej rozgrywają 

się wydarzenia 

– wykazuje, że przestrzeń powieści nosi 

cechy przestrzeni mitycznej 

– uzasadnia, że wieś stanowi zamkniętą 

enklawę  

– wskazuje w powieści różne porządki 

czasowe (czas fabularny, historyczny, cykl 

natury, czas liturgiczno-obrzędowy, czas 

życia człowieka) 

– określa, które z tych czasów mają istotne 

znaczenia dla życia społeczności lipieckiej 

– charakteryzuje normy, wartości i zasady, 

na których oparte jest życie gromady 

wiejskiej; wskazuje ich chrześcijańskie i 

pozachrześcijańskie korzenie 

– odwołując się do fabuły, wskazuje skutki 

przestrzegania i nieprzestrzegania norm 

moralnych obowiązujących w gromadzie 

– określa źródła ładu, na którym jest oparte 

życie wsi 

– przedstawia różnorodne związki 

człowieka z naturą ukazane w powieści 

– wskazuje różne oblicza narratora 

(młodopolski poeta, wiejski gawędziarz i 

obserwator-realista) i interpretuje 

znaczenie tej różnorodności w powieści 

– dostrzega różne style i poetyki 

zastosowane w powieści, wskazując 

charakterystyczne dla nich środki 

artystyczne 

– wyjaśnia terminy: dialektyzm, stylizacja 

gwarowa 

– analizuje stylizację gwarową, wskazując 

różne rodzaje dialektyzmów 

 

– pisze recenzję filmowej adaptacji 

Chłopów w reż. Jerzego Antczaka 

 

– na przykładzie wybranych dzieł sztuki 

porównuje sposób ukazania tematów 

wiejskich w literaturze i malarstwie  

 

 

– na podstawie poznanych utworów i ich 

fragmentów określa charakterystyczne 

cechy powieści młodopolskiej (sposoby 

prowadzenia narracji, deformacje 

kompozycyjne, współwystępowanie 

różnych poetyk, liryzacja prozy itp.) 

– wyjaśnia, dlaczego powieść określa się 

mianem chłopskiej epopei (na podstawie 

notki z podręcznika)   

– charakteryzuje bohaterów, wskazując m.in. 

biologiczną motywację ich postępowania; 

dostrzega związek z naturalizmem 

– na konkretnych przykładach przedstawia 

konflikty wewnętrzne bohaterów wynikające 

z działania sprzecznych sił i bodźców 

– charakteryzuje gromadę chłopską jako 

bohatera zbiorowego powieści 

– analizuje język i styl każdego z narratorów, 

wskazując środki charakterystyczne dla 

różnych stylów: impresjonistycznego, 

realistycznego, naturalistycznego 

– określa charakter i funkcję stylizacji 

gwarowej zastosowanej w Chłopach 

– wskazuje symbolizm i elementy idealizacji 

bohaterów (np. śmierć Boryny), interpretuje 

je 

– dostrzega archetypiczność bohaterów i ich 

losów (walka ojca z synem, matka rodu, 

kobieta fatalna itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– porównuje sposób ukazania wsi w 

Chłopach i malarstwie epoki podejmującym 

tę tematykę; uwzględnia tematykę i poetykę 

omawianych dzieł  

 

– opisuje rozwój form powieściowych od 

XIX-wiecznego realizmu do prozy 

młodopolskiej 

 

 

 

 

– podaje przykłady utworów tzw. nurtu 

wiejskiego w polskiej literaturze 

współczesnej (np. powieści Tadeusza 

Nowaka) 



7. Stanisław 

Wyspiański i teatr 

modernistyczny 

 

Stanisław 

Wyspiański, Wesele  

– interpretuje dramat, wskazując jego 

dwupłaszczyznowość (plan realistyczny i 

symboliczny): 

 określa czas i miejsce wydarzeń  

 przedstawia historyczne realia 

dramatu, ukazane postacie, 

sytuacje, anegdoty 

 charakteryzuje postacie dramatu, 

zwracając uwagę na ich portrety 

psychologiczne, indywidualizację 

języka 

 określa zachodzące między 

postaciami relacje i podaje ich 

przyczyny 

 ukazuje złożone relacje między 

chłopami a inteligencją (m.in. 

demaskuje mit solidaryzmu 

narodowego) 

 wskazuje elementy symboliczne: 

„osoby dramatu”, przedmioty, 

sceny  

 interpretuje elementy 

symboliczne, wykorzystując 

konteksty historyczne, literackie i 

artystyczne (na podstawie notek w 

podręczniku) 

 wskazuje inspiracje malarstwem  

Matejki 

 interpretuje taniec chocholi, 

wskazując różne odczytania tej 

sceny 

 tworzy spójną interpretację 

Wesela jako dramatu o polskich 

sprawach 

– wyjaśnia, czym była młodopolska 

chłopomania  

– wskazuje nawiązania do chłopomanii w 

dramacie i określa, jak autor ją ocenia (na 

podstawie dramatu) 

– na przykładzie Wesela wyjaśnia, na czym 

polegała młodopolska synteza sztuk 

– podaje podstawowe wiadomości o 

Wyspiańskim, podkreślając związek 

artysty z Krakowem i Wawelem – świętym 

miejscem polskości 
 

– analizuje środki filmowe wykorzystane w 

Weselu Andrzeja Wajdy: 

 rzeczywistość przed kamerą 

(dekoracje, aktorzy, kostiumy) 

 środki operatorskie (kolor, plany 

filmowe, ruchy i ustawienia 

kamery) 

 montaż (narracyjny i 

intelektualny) 

 

– pisze recenzję filmu Wesele w reż. 

Andrzeja Wajdy 

 

– wygłasza referat na temat przemian w 

teatrze końca XIX w., podkreślając wpływ 

Wagnera i dramaturgów skandynawskich  

– wskazuje w Weselu cechy dramatu 

realistycznego i symbolicznego 

(uwzględniając różne płaszczyzny dzieła) 

– interpretuje dramat jako rozrachunek z 

polskimi mitami chłopskimi, takimi jak: wieś 

bajecznie kolorowa, racławicka kosa, chłop-

król Piast, pawie pióra, „krwawe zapusty” 

rabacji galicyjskiej itp.  

– na podstawie dramatu tworzy zbiorowy 

portret chłopów i inteligencji 

– analizuje sposób zastosowania 

dialektyzacji 

– określa mistrzostwo języka Wesela 

– wskazuje aforyzmy i sformułowania, które 

utrwaliły się w języku potocznym 

– zabiera głos w dyskusji na temat polskich 

problemów, dbając o uczciwość i 

jednoznaczność swej wypowiedzi 

– wyjaśnia, czym jest etyka wypowiedzi 

– prezentuje w interesujący sposób postać 

Wyspiańskiego jako „renesansową 

osobowość Młodej Polski” 

– wykorzystuje materiały samodzielnie 

znalezione w Internecie 

– charakteryzuje koncepcję „teatru 

ogromnego”, wskazując jego związek z 

młodopolską syntezą sztuk 

– wypowiada się na temat twórczości 

dramatycznej Wyspiańskiego, odnosząc się 

do terminu „neoromantyzm” 

– omawia działalność Wyspiańskiego jako 

człowieka teatru, malarza, artysty plastyka, 

twórcy polichromii i witraży oraz sztuki 

użytkowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– zabiera głos w dyskusji na temat 

artystycznych i ideowych walorów filmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

– pisze obszerną recenzję filmu Wesele w 

reż. Andrzeja Wajdy, w której porówna 

obraz filmowy z literackim pierwowzorem 



Dziś.  

Artyści – pozy i 

strategie. 

Prowokacje 

artystyczne 

 

wybrane teksty 

współczesnych 

pisarzy, np. 

fragmenty książki 

Dotory 

Masłowskiej Wojna 

polsko-ruska pod 

flagą biało-

czerwoną 

– określa język, styl, narratora powieści 

Masłowskiej (na podstawie fragmentu z 

podręcznika) 

– dostrzega prowokacyjność zastosowanej 

poetyki, wnioskuje o jej celu 

 

– wskazuje we współczesnym życiu 

literackim i artystycznym zdarzenia o 

charakterze skandalu lub skandalu 

sprowokowanego (na podstawie 

podręcznika i samodzielnie znalezionych 

informacji)  

– określa rolę skandalu w życiu 

artystycznym i w promocji sztuki 

– ocenia artystyczną wartość prowokacji (na 

przykładach konkretnych utworów 

literackich lub dzieł sztuki) 

– porównuje warunki i formy artystycznej 

prowokacji w literaturze Młodej Polski i w 

kulturze współczesnej 

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 

UCZEŃ: 

1. Na progu XX 

wieku. Energia 

nowoczesności 

 

Nowe kierunki 

artystyczne, m.in.:   

futuryzm, 

surrealizm, 

ekspresjonizm 

 

 

 

 

 

 

 

Filippo Tommaso 

Marinetti, Manifest 

futuryzmu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume 

Apollinaire, Małe 

–  wymienia i krótko charakteryzuje 

kierunki artystyczne początku XX w.: 

futuryzm, ekspresjonizm, surrealizm, 

dadaizm 

– wskazuje główne źródła przemian 

świadomości społecznej i artystycznej po I 

wojnie światowej (np. zmiany polityczne, 

rozwój techniki, nowe idee społeczne) 

– wymienia główne tendencje i hasła 

związane z nowymi kierunkami w sztuce 

(np.: aktywizm, bunt, szybkość, zwrot ku 

przyszłości, rozwój cywilizacji, masowość, 

antymimetyzm, deformacja, karykatura, 

groteska), krótko je komentuje, powołując 

się na przykładowe dzieła sztuki 

 

– na podstawie manifestu Marinettiego 

określa charakterystyczne cechy futuryzmu    

(np.: pochwała męskiej energii, witalizm, 

kult nowoczesności, bunt przeciw tradycji) 

– ogólnie wyjaśnia terminy: awangarda, 

modernizm, postmodernizm   

- czyta ze zrozumieniem literaturę 

przedmiotu (eseje na temat sztuki – teksty z 

podręcznika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– interpretuje wiersze Apollinaire’a, m.in.: 

– wykorzystując wiadomości z klasy II, 

wskazuje filozoficzne podstawy nowych 

kierunków w sztuce (filozofia Nietzschego, 

Bergsona, psychoanaliza Freuda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– analizuje styl manifestu Marinettiego, 

wskazując cechy futurystyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wyjaśnia ogólnie, czym jest kultura 

masowa  

– przedstawia związki między kierunkami 

awangardowymi w poezji i w innych 

dziedzinach sztuki (np. technika kolażu, 

fotomontaż, nurt ekspresjonistyczny w kinie 

i w teatrze) 

– krótko przedstawia początki filmu jako 

nowej dziedziny sztuki: wskazuje 

najważniejszych twórców i kierunki (np. 

Chaplin, Eisenstein, film ekspresjonistyczny, 

filmowy surrealizm Buñuela, komedia 

slapstickowa), wymienia niektóre tytuły  

 

– na podstawie poezji Apollinaire’a i 

wybranych dzieł malarstwa wyjaśnia, jak 



auto, Celowanie, 

Prześliczna 

rudowłosa 

 

wybrane dzieła 

malarskie, filmowe, 

przykłady utworów 

jazzowych itp. 

 opisuje charakter wykreowanej w nich 

przestrzeni 

 wskazuje zawarte w nich obrazy 

poetyckie 

 wskazuje i interpretuje motywy 

symboliczne 

 opisuje nadawcę i odbiorcę utworów 

 wyjaśnia, na czym polega   

odmienność sposobu widzenia świata 

 dostrzega obecne w wierszach aluzje 

do czasu wojny i elementy 

autobiograficzne 

– wyjaśnia, na czym polega nowatorstwo 

formalne poezji Apollinaire’a 

– na przykładzie utworu Apollinaire’a 

wyjaśnia, czym jest kaligram  

psychoanaliza wpłynęła na poezję i 

malarstwo 

– wskazuje i komentuje charakterystyczne 

cechy języka poetyckiego Apollinaire’a 

– wyjaśnia na podstawie notki z podręcznika, 

jak należy czytać poezję współczesną, 

wskazując niektóre charakterystyczne cechy 

(metaforyczność, gra skojarzeń, 

wieloznaczne obrazy poetyckie) 

– wskazuje związki poezji Apollinaire’a 

z twórczością XIX-wiecznych symbolistów 

francuskich – na podstawie notki w 

podręczniku 

 

 

 

– dokonuje syntezy wiadomości o 

symbolizmie w sztuce i o symbolu jako 

środku artystycznym, odwołując się do 

utworów z różnych epok 

2. Poeta w wielkim 

mieście 

 

wiersze 

skamandrytów, np.:  

Jan. Lechoń, 

Herostrates  

Antoni. Słonimski, 

Czarna wiosna 

Kazimierz. 

Wierzyński, Lewa 

kieszeń 

Julian. Tuwim, 

Chrystus miasta, 

Życie codzienne 

Maria. 

Pawlikowska-

Jasnorzewska,  

 Film amerykański, 

Płyty Carusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Jasieński, 

But w butonierce 

 

 

 

wiersze poetów 

– wyjaśnia termin „dwudziestolecie 

międzywojenne”: 

– interpretuje wiersze skamandrytów: 

 określa kreację nadawcy i/lub odbiorcy 

(np. młodość, witalność, dynamizm) 

 wskazuje codzienność i sprawy 

zwyczajne jako tematy poetyckie 

 dostrzega fascynację techniką 

i przestrzenią wielkomiejską, 

odrzucenie tradycji i pochwałę 

cywilizacji, zachwyt nad nowymi 

dziedzinami sztuki i nowymi mediami 

(np. kino, gramofon) 

 określa nowego bohatera poezji (szary 

człowiek, tłum) 

 określa funkcję wprowadzenia do 

poezji elementów języka potocznego, 

brutalizmów, form deprecjatywnych 

itp. 

– wskazuje i interpretuje obecne w 

wierszach nawiązania do romantyzmu 

– określa (zmieniający się) stosunek 

skamandrytów do kreacji poety 

romantycznego i mitów romantycznych   

– wskazuje romantyczny rodowód poezji 

Lechonia i Słonimskiego 

- przedstawia wyłaniający się z wierszy 

obraz Polski  

– określa funkcje nawiązań 

ewangelicznych w wierszu Tuwima 

 

 

 

 

– wyjaśnia, na czym polega prowokacja 

artystyczna w wierszu Jasieńskiego 

– interpretuje wiersz Jasieńskiego jako 

utwór futurystyczny 

 

– wymienia i krótko przedstawia 

najważniejszych twórców kręgu Skamandra 

i Awangardy Krakowskiej, wymienia ich 

utwory, podaje najważniejsze wiadomości 

biograficzne, charakterystyczne cechy 

twórczości 

– określa specyficzne dla niektórych 

twórców dwudziestolecia cechy i tematy (np. 

Tuwimowskiego szarego człowieka, motyw 

miłości i śmierci w poezji Pawlikowskiej-

Jasnorzewskiej, nowe wymiary przestrzeni 

miejskiej w wierszach Peipera i Przybosia) 

– w czytanych wierszach wskazuje środki 

stylistyczne typowe dla poetyk omawianych 

grup poetyckich i określa ich funkcje 

(dostrzega w nich wykładniki 

awangardowości utworów) 

– określa, jaka koncepcja poety i poezji 

zawarta jest w wierszach skamandrytów (w 

miejsce unieważnionego modelu 

romantycznego) 

– przedstawia różne koncepcje poety 

(artysty) i poezji obecne w programach 

i utworach dwudziestolecia, np.: 

barbarzyńca, kabaretowy prześmiewca, 

poszukiwacz słowa, eksperymentator w 

laboratorium sztuki 

– wyjaśnia krótko, jaką rolę w życiu 

literackim dwudziestolecia odgrywała 

kawiarnia literacka 

– interpretuje motyw tańca w wierszu 

Słonimskiego w kontekście motywu tańca w 

literaturze 

 

 

 

 

 

 

 



Awangardy 

Krakowskiej, np.: 

Julian Przyboś, Na 

kołach, Wieczór 

 

 

 

 

 

Tadeusz Peiper, 

Miasto. Masa. 

Maszyna (fragment) 

– interpretuje wiersze poetów Awangardy 

Krakowskiej: 

 wskazuje nowatorstwo formalne (np. 

„spiętrzoną” metaforę i elipsę w 

wierszach Przybosia, odejście od 

rygorów wersyfikacyjno-składniowych 

itp.) 

 charakteryzuje warstwę brzmieniową 

wierszy (rytm, instrumentacja 

głoskowa)  

 wskazuje charakterystyczne tematy 

(3xM) 

 

– na podstawie utworów literackich i dzieł 

sztuki z różnych epok dokonuje syntezy 

materiału: „Motyw miasta w literaturze” 

 przypomina utwory zawierające ów 

motyw 

 określa sposób przedstawienia 

i funkcje motywu miasta 

 wykorzystuje literaturę przedmiotu (z 

podręcznika) do syntezy zagadnienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– przygotowuje i przedstawia w klasie 

przykładową prezentację na temat związany 

z motywem miasta w literaturze i sztuce (jak 

na maturę ustną) 

– funkcjonalnie wykorzystuje materiały 

ilustracyjne 

3.1 Polityka i 

psychologia. Proza 

realistyczna w 

dwudziestoleciu 

międzywojennym 
 

Spór o idee: 

Stefan Żeromski, 

Przedwiośnie 

 

– streszcza i opowiada wskazane wątki 

powieści  

– relacjonuje i interpretuje świat 

przedstawiony: 

 charakteryzuje polską rzeczywistość 

ukazaną w powieści  

 interpretuje symboliczny charakter 

czasu, przestrzeni, wydarzeń i 

motywów powieściowych (np.: 

przygraniczna wieś, do której 

przyjeżdża Cezary, Nawłoć, Chłodek, 

marsz na Belweder, motywy 

przedwiośnia, szklanych domów i 

wiatru od Wschodu) 

– opisuje kreację Cezarego Baryki, 

przedstawiając m.in.: 

 etapy jego dojrzewania i edukacji 

 przynależność pokoleniową 

 rewolucyjny rodowód 

 sposób widzenia polskiej 

rzeczywistości (konfrontacja marzeń z 

rzeczywistością) 

 wydany przez niego sąd o Polsce   

– przedstawia i interpretuje dialogową 

konstrukcję trzeciej części utworu 

(polemika Cezarego z Gajowcem 

i Antonim Lulkiem: niepodległe i silne 

państwo, radykalna poprawa losu warstw 

najuboższych na drodze rewolucji) 

– interpretuje otwarte zakończenie losów 

bohatera 

– rozpoznaje dwa typy narracji obecne 

w powieści (auktorialną i personalną) 

i określa ich funkcje   

– wyjaśnia metaforyczny sens tytułu 

powieści i tytułów jej części    

– interpretuje Przedwiośnie jako powieść 

wyrastającą z rozczarowania pierwszymi 

– określa Przedwiośnie jako polską powieść 

polityczną 

– wyjaśnia, w jakiej sytuacji powstało 

Przedwiośnie  (zagrożenie kraju, bieda, zbyt 

wolno przeprowadzane reformy, 

rozczarowanie elitą polityczną, zagubiony 

etos patrioty-społecznika) 

– porównuje Nawłoć, Soplicowo i inne 

literackie obrazy dworu ziemiańskiego 

– analizuje język i styl, jakimi pisarz 

przedstawia polską rzeczywistość  

– interpretuje trzecią część Przedwiośnia, 

odnosząc do niej termin „powieść 

polifoniczna” 

– dokonuje charakterystyki porównawczej 

Cezarego Baryki i Tomasza Judyma, 

wskazując w ich kreacjach nawiązania 

romantyczne   

– na podstawie postaci Gajowca i jego 

nauczycieli wnioskuje, jak Żeromski 

pojmował etos polskiej inteligencji 

– wykorzystuje literaturę przedmiotu (np. 

teksty z podręcznika) do interpretacji 

powieści: 

 wprowadza kontekst problemów 

podejmowanych w publicystyce 

Żeromskiego  

 charakteryzuje poglądy polityczne i 

społeczne pisarza 

 podaje, jakie kontrowersje wzbudzało 

Przedwiośnie i jakie oskarżenia 

wysuwano pod adresem autora (odnosi 

się do nich)  



latami niepodległości 

3.2 Polityka i 

psychologia. 

Proza 

realistyczna w 

dwudziestoleciu 

międzywojennym 
 

Zawsze człowiek... 

W stronę powieści 

psychologicznej: 

Zofia Nałkowska, 

Granica 

– wyjaśnia terminy: inwersja czasowa, 

retrospekcja, odnosząc je do Granicy i 

innych powieści dwudziestolecia   

– rozpoznaje zasadę kompozycyjną 

powieści (inwersja czasowa) i określa jej 

funkcję  

– wyjaśnia, na czym polega nowatorstwo 

kompozycji utworu   

– charakteryzuje głównego bohatera: 

 przedstawia motywy jego decyzji  

 wskazuje relatywność ocen tej postaci, 

odwołując się do ukazanych w 

powieści różnych punktów widzenia  

 formułuje własne sądy i oceny na 

temat bohaterów 

 dostrzega tragizm bohatera, wskazuje 

jego źródła (społeczne i 

psychologiczne) 

– wyjaśnia termin „relatywizm” 

– określa sposób prowadzenia narracji w 

powieści 

– na podstawie analizy języka i stylu (w 

konkretnych fragmentach) określa punkt 

widzenia narratora powieści (np. dostrzega 

ironię, sarkazm, współczucie, zrozumienie) 

– relacjonuje i komentuje refleksje 

narratora Granicy na temat ludzkiego życia 

– wskazuje różne płaszczyzny interpretacji 

powieści (psychologiczno-moralną, 

polityczno-społeczną, polityczną, 

filozoficzną), 

– interpretuje tytuł powieści, dostrzegając 

jego wieloznaczność (odnosi go do różnych 

płaszczyzn utworu: psychologiczno-

moralnej, społeczno-politycznej, 

politycznej, filozoficznej) 

– interpretuje (ogólnie) Granicę jako 

powieść psychologiczną, społeczno-

obyczajową,  polityczną, filozoficzną 

– przedstawia wydarzenia ukazane 

w powieści z punktu widzenia różnych 

postaci (Zenona, Elżbiety, Justyny, pani 

Kolichowskiej); porównuje różne punkty 

widzenia tych samych wydarzeń, wyciąga 

wnioski 

– komentując postępowanie postaci 

powieściowych, wypowiada swój sąd na 

temat wdrukowanego schematu 

postępowania 

– przedstawia i porównuje stworzone w 

Granicy kreacje postaci kobiecych 

– zabiera głos w dyskusji na temat prawdy w 

życiu człowieka, relatywizmu ocen jego 

postępowania, istnienia obiektywnych norm 

moralnych (odnosi swoje sądy do Granicy i 

innych znanych utworów) 

3.3 Polityka i 

psychologia. 

Proza 

realistyczna w 

dwudziestoleciu 

międzywojennym 
 

Powieść 

psychoanalityczna: 

Maria 

Kuncewiczowa, 

Cudzoziemka 

– streszcza i opowiada historię Róży, 

zwracając uwagę na sposób, w jaki autorka 

zapoznaje z nią czytelnika (retrospekcja) 

– wskazuje retrospekcję jako zasadę 

kompozycyjną powieści 

– na podstawie wiadomości z podręcznika 

wyjaśnia, czym jest czas psychologiczny 

i jak jego odkrycie wpłynęło na rozwój 

powieści  

– wyjaśnia, jaką rolę odgrywa czas 

psychologiczny w Cudzoziemce 

– dostrzega i interpretuje zróżnicowanie 

narracji: w tekście powieści rozróżnia 

fragmenty opowiadane z perspektywy 

Róży, Władysia lub Marty oraz obiektywną 

relację narratora; określa funkcje takiego 

ukształtowania narracji  

– określa, co jest głównym przedmiotem 

– przedstawia Proustowską koncepcję 

„poszukiwania straconego czasu” i jej wpływ 

na rozwój powieści (na podstawie 

wiadomości z podręcznika) 

– wyjaśnia, na czym polega podobieństwo 

powieści Kuncewiczowej i prozy Prousta 

– rozpoznaje różne techniki narracyjne 

obecne w Cudzoziemce; określa funkcje 

nakładania się planów czasowych   

– wskazuje związki Cudzoziemki z 

psychoanalizą Freuda (konstrukcja utworu 

jako seansu psychoanalitycznego) 

– określa rolę, jaką odgrywają w powieści  

motywy muzyki (zmagania się bohaterki z 

Koncertem D-dur Brahmsa) 

– analizuje język tytułowej bohaterki, 

wskazując formy świadczące o jej językowej 

obcości; określa ich funkcję 



obserwacji narratora (myśli, wspomnienia 

bohaterów, ich przeżycia) 

– na podstawie powieści i notki w 

podręczniku wyjaśnia termin „powieść 

psychoanalityczna” 

– wyjaśnia tytuł, wskazując źródła 

cudzoziemskości Róży  

– rekonstruuje portret psychologiczny 

tytułowej bohaterki 

 

 

 

 

 

 

– porównuje model XIX-wiecznej powieści 

realistycznej ze znanymi sobie 

realistycznymi powieściami 

dwudziestolecia międzywojennego, 

wskazuje cechy wspólne i różnice, 

dokonuje syntezy 

– na podstawie wiadomości z podręcznika 

wskazuje wpływ filozofii i psychologii na 

rozwój powieści 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– dokonuje porównania dwojga bohaterów 

powieści dwudziestolecia: Cezarego Baryki i 

Róży Żabczyńskiej, zwracając uwagę na ich 

kreacje, sposób opisywania losów, język 

 

– przedstawia różne kierunki poszukiwań 

realistycznej prozy powieściowej w 

dwudziestoleciu międzywojennym (zakres 

informacji z podręcznika), np.:  

 czas subiektywny i monolog 

wewnętrzny bohatera w powieści 

Prousta  

 strumień świadomości i symultanizm w 

prozie Joyce’a  

 powieść edukacyjna Manna 

 behawioryzm  

– wnioskuje, dlaczego czas stał się jednym z 

głównych tematów powieści XX w. 

4.1 Konstruktorzy 

dziwnych światów 

 

Bolesław Leśmian, 

wybrane wiersze, 

np.: Topielec, 

Dusiołek , Poeta 

 

– interpretuje wiersze B. Leśmiana: 

 opisuje charakter świata 

wykreowanego w wierszach 

 dostrzega jego symboliczny i 

filozoficzny wymiar 

 określa sposób ukazania natury oraz jej 

relacje z człowiekiem 

– określa specyfikę języka artystycznego 

Leśmiana (szczególnie charakter 

neologizmów i ich funkcje) 

– wskazuje w poznanych wierszach 

inspiracje ludowe (np. gatunek ballady, 

meliczność, niektóre postacie, 

antropomorficzne widzenie sił natury) 

– wskazuje elementy humoru i groteski, 

określa ich funkcje 

– na podstawie czytanych utworów określa, 

jaka jest Leśmianowska wizja świata 

– interpretuje czytane wiersze jako opowieści 

filozoficzne: o bycie, poznaniu, trudzie 

istnienia, dochodzeniu prawdy o świecie itp. 

– wyjaśnia, posługując się notką z 

podręcznika, na czym polega związek poezji 

Leśmiana z filozofią Bergsona  

– na podstawie czytanych wierszy określa 

Leśmianowską koncepcję poety (poeta jako 

człowiek pierwotny) 

–  rozpoznaje słowotwórczą budowę 

neologizmów Leśmiana, określa ich wartość 

stylistyczną i znaczeniową  

4.2 Konstruktorzy 

dziwnych światów 

 

Bruno Schulz, 

wybrane 

opowiadania, np. 

Wiosna 

– podaje podstawowe informacje na temat 

Schulza i Drohobycza (na podstawie 

podręcznika) 

– interpretuje czytane opowiadanie, 

odnajdując w nim elementy 

autobiograficzne i wyjaśniając, w jaki 

sposób zostały one przetworzone 

– wskazuje i interpretuje obecne w opisie 

motywy symboliczne i mityczne 

– wyjaśnia, dlaczego Schulz uważa 

dzieciństwo za „genialną epokę” i czas 

święty 

– analizuje język poetycki Schulza, m.in.: 

 określa przeważające części mowy i 

ich funkcje  

 dostrzega odwoływanie się do wrażeń 

– na podstawie czytanego opowiadania 

przedstawia relacje między mikrokosmosem 

(dom, Drohobycz) i makrokosmosem 

(wszechświat, mit) w świecie Schulza 

(posługuje się również notką z podręcznika) 

– określa sposób pojmowania czasu w prozie 

Schulza  

– wyjaśnia, na czym polega mityzacja 

rzeczywistości w prozie Schulza, m.in. 

przywołuje mit Początku i Księgi 

– wyjaśnia, jakie znaczenie dla 

wykreowanego świata ma motyw 

metamorfozy   

 

 

 



zmysłowych 

 dostrzega dynamizację opisu 

 wskazuje metafory, określa ich 

charakter i funkcję (budowanie świata 

nadrealnego) 

 

– zbiera materiał do syntezy: „Obraz 

dzieciństwa w literaturze różnych epok” 

 

 

 

 

 

 

– przygotowuje i wygasza referat 

(prezentację): „Obraz dzieciństwa w 

literaturze różnych epok (synteza materiału)” 

4.3 Konstruktorzy 

dziwnych światów 

 

Franz Kafka, 

Proces 

– streszcza i opowiada wskazane fragmenty 

powieści; wskazuje elementy odrealniające 

obraz rzeczywistości  

– przedstawia historię Józefa K., m.in.: 

 drogę, jaką przeszedł  

 jego relacje ze spotkanymi ludźmi 

 nadzieje, jakie w nich pokładał  

 stosunek do procesu  

 przemiany zachodzące w samym 

bohaterze 

– interpretuje wskazane fragmenty utworu 

(np. przypowieść o odźwiernym) 

– rozpoznaje i interpretuje paraboliczny 

sens procesu 

– wyjaśnia, co w powieści oznacza „bycie 

oskarżonym” 

– wyjaśnia termin „powieść paraboliczna”, 

odnosząc go do Procesu  

– określa wizję świata i egzystencji ludzkiej 

wyłaniającą się z Procesu Kafki 

– opisuje poetykę utworu, m.in.:  

 określa rodzaj powieści  

 dostrzega wymieszanie elementów 

realistycznych w taki sposób, iż tworzą 

fantastyczny świat przedstawiony  

– wskazuje różne sposoby interpretacji 

powieści (w kontekście biografii autora, 

interpretację egzystencjalną, psychologiczną, 

katastroficzną itp.) 

 

4.4 Konstruktorzy 

dziwnych światów 

 

Witold 

Gombrowicz, 

Ferdydurke   

 

– streszcza (opowiada, relacjonuje) 

wskazane fragmenty utworu; interpretuje je  

– przedstawia bohatera, określając różne 

role (formy), jakie zostają mu narzucone 

– ocenia wpływ, jaki na bohatera mają inni 

ludzie (uogólnia: w jaki sposób człowiek 

jest określany przez relacje międzyludzkie) 

– wyjaśnia symboliczny sens kolejnych 

ucieczek Józia (niemożność uwolnienia się 

od narzucanej człowiekowi formy) 

– wyjaśnia, jak Gombrowicz rozumie 

dojrzałość i niedojrzałość człowieka 

– w czytanych fragmentach wskazuje 

elementy parodii, groteski, karykatury, 

deformacji, nonsensu; określa ich funkcje  

– wskazuje aluzje literackie i kulturowe 

– na podstawie czytanych fragmentów 

określa stosunek Gombrowicza do tradycji   

– interpretuje groteskową symbolikę części 

ciała (np. pupa, twarz-gęba, głowa 

walcząca z łydką)   

– określa, w jaki sposób ukazane zostały w 

powieści różne środowiska społeczne 

(szkoła, rodzina mieszczańska, dwór 

ziemiański)   

 

– dokonuje syntezy wiadomości na temat 

groteski, jej cech i funkcji w literaturze i 

sztuce różnych epok; wykorzystuje 

literaturę przedmiotu (z podręcznika) 

– podaje podstawowe informacje 

biograficzne na temat Gombrowicza (na 

podstawie notki z podręcznika) 

– na podstawie kreacji Józia ocenia sytuację 

człowieka uwikłanego w formę   

– wyjaśnia, jak można rozumieć 

Gombrowiczowską Formę (w zakresie 

wskazanym w podręczniku) 

– wyjaśnia, na czym polega nowatorski 

charakter Ferdydurke (jako powieści 

awangardowej XX wieku); dostrzega jej 

związki z powieścią łotrzykowską i 

powiastką filozoficzną 

– wskazuje elementy groteski w języku 

i stylu powieści; łączy je z obrazem 

deformacji osobowości człowieka pod 

wpływem interakcji z innymi ludźmi   

– wskazuje sformułowania charakterystyczne 

dla groteskowego kodu Gombrowicza 

i wyjaśnia ich sens (np. pupa, gęba, łydka, 

patrzeć belfrem) 

– wyjaśnia, na czym polega związek 

Ferdydurke z Bachtinowską koncepcją 

kultury karnawału (na podstawie wiadomości 

z podręcznika) 

 

5.1 Katastrofizm i 

katastrofa 

 

– na podstawie czytanych wierszy określa 

nastroje lat 30. (rozczarowanie, 

niepewność, przeczucie katastrofy itp.) 

– przedstawia ogólne wiadomości o wizjach 

upadku kultury pojawiających się w latach 

30. (np. przedstawione w książce Zmierzch 



Katastrofizm lat 30. 

 

 

wybrane utwory 

poetyckie, np.:  

Czesław Miłosz, O 

książce  

 

 

 

 

Kazimierz 

Wierzyński, Pieśń 

ze środka miasta  

 

 

 

Józef Czechowicz, 

żal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstanty Ildefons 

Gałczyński, Wizja 

świętego Ildefonsa, 

czyli Satyra na 

wszechświat 

(fragment), 

Kryzys w branży 

szarlatanów 

 

– wskazuje ich polityczne i społeczne 

źródła  

 

– dokonuje analizy i interpretacji wiersza 

Miłosza: 

 określa, jaki portret ludzi swej epoki 

kreśli poeta  

 określa relacje między realnym czasem 

historycznym a biblijnym czasem 

Apokalipsy, wyciąga wnioski 

 

 

 

 

 

 

 

– dokonuje analizy i interpretacji wiersza 

Czechowicza: 

 wskazuje katastroficzne wizje   

 interpretuje ich symbolikę 

 wskazuje stylistyczne wykładniki 

muzyczności wiersza (np. 

instrumentację głoskową, 

onomatopeje, środki służące 

rytmizacji), określa ich funkcje  

 

– rozpoznaje groteskę i satyrę w wierszach 

Gałczyńskiego; określa ich funkcje   

 

– w czytanych wierszach wskazuje 

symbolikę apokaliptyczną (biblijną), 

określa sposób jej wprowadzenia i funkcje   

– na podstawie czytanych wierszy określa 

główne cechy poetyki utworów 

katastroficznych lat 30., m.in.: 

 wizyjność 

 nawiązania do symbolizmu 

 środki językowe o funkcji 

ekspresywnej, np. formy 

kontrastywne, określenia 

dynamizujące wypowiedź, 

hiperbolizacje, metafory nacechowane 

emocjonalnie itp. 

 powtarzające się motywy (np. młyn, 

miasto) 

Zachodu Spenglera czy Nowym wspaniałym 

świecie Huxleya)  

 

– w wierszu Miłosza odnajduje echa 

przeczucia zmierzchu kultury 

– w wierszu Miłosza rozpoznaje 

trzynastozgłoskowiec i wskazuje związaną z 

nim tradycję literacką; wyciąga wnioski 

służące interpretacji wiersza 

 

 

– wskazuje przemiany postaw 

światopoglądowych i twórczych poetów 

dwudziestolecia (np. porównuje obrazy 

miasta w wierszach Wierzyńskiego: Lewa 

kieszeń i Pieśń) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– opisuje budowę czytanych wierszy, 

odróżnia wiersze tradycyjne od 

awangardowych   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– dokonuje syntezy wiadomości na temat 

katastrofizmu w literaturze i sztuce różnych 

epok, uwzględnia znane utwory literackie 

(np. Hymny Kasprowicza) i dzieła innych 

sztuk poznane w klasie II 

 

 

 

 

 

 

 



Nauka o języku  
 

I. JĘZYK JAKO ZJAWISKO SEMIOTYCZNE 

UCZEŃ: 

Język jako system 

znaków na tle 

innych systemów 

semiotycznych. 

Język i wypowiedź 

– wyjaśnia, co to jest znak i jakie są 

rodzaje znaków 

– wskazuje i określa typy znaków (np. 

ikonograficzne, językowe) w poznawanych 

dziełach i tekstach (np. w utworze 

literackim, na obrazie, w dziele filmowym) 

– wyjaśnia, co to znaczy, że język jest 

systemem znaków  

– na podstawie omawianych utworów 

porównuje sposób ukazania tych samych idei 

w dziełach różnych sztuk posługujących się 

różnymi językami (tworzywami) 

 

 

– odróżnia języka jako system od konkretnej 

wypowiedzi 

Podsystemy języka: 

leksykalny, 

gramatyczny, 

fonologiczny. 

Wyraz i leksem. 

Forma fleksyjna. 

Struktura 

składniowa 

wypowiedzi. Typy 

frazeologizmów 

– wymienia podsystemy języka: 

fonetyczny, leksykalny i gramatyczny 

– odróżnia wyraz od formy wyrazowej 

– wyjaśnia na przykładach podstawowe 

pojęcia leksykalne, słowotwórcze, 

fleksyjne i składniowe (zna podstawy 

gramatyki języka polskiego) 

– odróżnia związki frazeologiczne luźne i 

stałe, podaje właściwe przykłady 

– wyjaśnia terminy, podając przykłady: 

synonim, antonim, homonim 

– ogólnie określa, czym są podsystemy 

języka: fonetyczny, leksykalny i 

gramatyczny oraz jakie są ich jednostki 

– bada i określa strukturę składniową 

wypowiedzi (np. w czytanych tekstach) 

– ocenia stylistyczną i znaczeniową wartość 

synonimów 

II. JĘZYK W SPOŁECZEŃSTWIE 

UCZEŃ: 

Odmiany 

terytorialne 

polszczyzny. 

Dialekt, gwara, 

żargon 

– wyjaśnia, na czym polega społeczne i 

terytorialne zróżnicowanie polszczyzny  

– wyjaśnia terminy: dialekt, gwara oraz 

gwara zawodowa i środowiskowa; podaje 

stosowne przykłady 

– wyjaśnia termin „regionalizm”, podając 

przykłady ze swojego i innych regionów 

– określa funkcje zastosowania gwary w 

czytanych utworach literackich (np. Na 

skalnym Podhalu K.Przerwy-Tetmajera) 

– w czytanych utworach (np. balladach 

romantycznych) wskazuje dialektyzmy i 

prowincjonalizmy; określa ich funkcje  

– prezentuje społeczne i terytorialne 

zróżnicowanie polszczyzny 

 

Odmiana mówiona 

i pisana 

– wymienia oraz wskazuje podstawowe 

cechy polszczyzny mówionej i pisanej 

– przyporządkowuje odmiany języka 

właściwym sytuacjom komunikacyjnym 

– w czytanych utworach literackich 

wskazuje elementy odmiany mówionej 

języka (np. w mowie niezależnej); określa 

ich funkcje 

– charakteryzuje styl mówiony na podstawie 

nagrań tekstów wysłuchanych w różnych 

sytuacjach 

– wyjaśnia termin „ekspresywizm” 

– ocenia stylistyczną wartość 

ekspresywizmów i frazeologizmów 

typowych dla języka mówionego 

 

III. STYLISTYKA 

UCZEŃ: 

Style artystyczne 

epok i wybranych 

form literackich. 

Styl patetyczny. 

Patos językowy 

– wyjaśnia termin „styl artystyczny” 

– wymienia podstawowe cechy stylów 

pisanych (artystycznego, dziennikarskiego, 

publicystycznego, naukowego, 

urzędowego) i mówionych 

(monologowego, dialogowego) 

– rozpoznaje, w jakim stylu został napisany 

wskazany tekst   

– potrafi zredagować tekst w określonym 

stylu funkcjonalnym 

– wskazuje środki językowe 

– analizuje środki językowe (słownictwo, 

składnię, środki stylistyczne itp.) typowe dla 

stylów artystycznych epok 

– wymienia najważniejsze środki 

stylistyczne typowe dla utworów 

poznawanych epok (np. symbol i synestezja 

w poezji młodopolskiej) 

– wyjaśnia, jaki jest związek stylu 

artystycznego danej epoki z jej filozofią i 

światopoglądem (np. na podstawie utworów 

romantycznych) 



charakterystyczne dla stylu artystycznego  

utworów poznawanych epok  

– w czytanych utworach rozpoznaje s tyl 

patetyczny 

– wyjaśnia, czym jest patos jako kategoria 

estetyczna 

– wyjaśnia greckie pochodzenia nazwy 

„patos” 

– na podstawie charakterystycznych środków 

językowych rozpoznaje cechy stylu 

artystycznego poznawanych epok (np. 

Młodej Polski), utworów (np. Sonetów 

krymskich) 

– na konkretnych przykładach wyjaśnia, jaki 

związek zachodził między gatunkiem 

literackim utworu a jego stylem (np. w 

eposie, hymnie, tragedii) 

Styl indywidualny. 

Indywidualizm 

językowy 

– wyjaśnia, czym jest indywidualizm 

językowy 

– podaje przykłady indywidualizmów 

językowych różnych autorów (na 

podstawie omawianych utworów) 

– wyjaśnia termin „styl indywidualny”, 

odnosząc go do stylu znanego autora 

– podaje najważniejsze cechy stylu 

indywidualnego poznawanych poetów i 

pisarzy (np. Słowackiego, Norwida, 

Leśmiana) 

– na podstawie charakterystycznych środków 

językowych rozpoznaje cechy stylu 

artystycznego niektórych twórców (np. 

Słowackiego, Norwida)  

Style funkcjonalne 

(potoczny, 

publicystyczny, 

naukowy, 

artystyczny) 

– rozpoznaje, w jakim stylu został napisany 

wskazany tekst  

– redaguje tekst w określonym stylu 

funkcjonalnym 

– wyjaśnia, w jakich okolicznościach 

posługujemy się stylem potocznym i jakie 

są jego główne cechy  

– wskazuje cechy stylu potocznego w 

wypowiedziach własnych i kolegów  

– ocenia, kiedy użycie stylu potocznego 

wykracza poza granice stosowności  

(podaje przykłady) 

– w omawianych utworach wskazuje 

elementy różnych stylów funkcjonalnych i 

określa ich funkcje   

– analizuje środki językowe w tekstach 

zredagowanych w określonych stylach 

funkcjonalnych 

 

– wyjaśnia, że włączanie przez romantyków  

elementów stylu potocznego do utworów 

było przejawem romantycznego buntu 

przeciw konwencjom 

 

Stylizacja 

archaiczna i 

gwarowa. 

Kolokwializacja 

– wyjaśnia, czym jest stylizacja językowa i 

wymienia podstawowe jej rodzaje 

– wyjaśnia terminy: archaizacja, 

dialektyzacja, kolokwializacja 

– rozpoznaje stylizację językową 

występującą w czytanym tekście na 

podstawie środków językowych 

– w czytanych utworach wskazuje środki 

językowe służące stylizacji i je klasyfikuje 

(leksykalne, słowotwórcze, fleksyjne, 

składniowe, frazeologiczne) 

– rozróżnia archaizmy i wyrazy przestarzałe 

– analizuje funkcję występującej w utworze 

stylizacji językowej (np. archaizacji w 

Potopie, stylizacji gwarowej w Chłopach i 

Weselu) 

– dostrzega zróżnicowane nasycenie tekstu 

stylizacją językową (np. w języku narratora i 

w dialogach postaci); ocenia efekt 

artystyczny  

IV. JĘZYK JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 

UCZEŃ: 

Funkcje 

wypowiedzi 

– wymienia funkcje wypowiedzi 

(informacyjna, impresywna, ekspresywna, 

fatyczna, magiczna, metajęzykowa, 

stanowiąca)  

– wyjaśnia, na czym polegają 

– wskazuje je w konkretnych tekstach 

(znalezionych lub samodzielnie 

zredagowanych) 

- szerzej określa poszczególne funkcje 

językowe, odnosząc je do właściwych typów 

tekstów 

- świadomie tworzy teksty o przewadze 

określonej funkcji, stosując właściwe środki 

językowe 

- przeredagowuje teksty, kładąc nacisk na 

poszczególne funkcje wypowiedzi 



Etyka wypowiedzi – dba o stosowność i skuteczność własnych 

wypowiedzi ustnych i pisanych (w różnych 

sytuacjach) 

- ocenia stosowność i skuteczność różnych 

wypowiedzi mówionych (własnych i 

cudzych) 

- na przykładach wyjaśnia, czym jest 

estetyka wypowiedzi 

Formy wypowiedzi – wymienia zasady budowania 

podstawowych form wypowiedzi 

mówionych i pisanych (jak w klasie I oraz: 

opinia, recenzja, referat) 

– poprawnie redaguje notatkę z lekcji 

– streszcza czytane utwory 

– pisze prawidłowo zbudowaną rozprawkę 

i recenzję – według podanego wzorca 

kompozycyjnego 

– zabiera głos w dyskusji klasowej, 

stosując właściwe środki językowe o 

zamierzonej funkcji stylistycznej   

– redaguje i wygłasza krótki referat  

– doskonali umiejętność redagowania 

wcześniej poznanych form wypowiedzi i 

pism użytkowych; stosuje środki 

stylistyczne tworzące właściwą funkcję 

językową  

– pisze rozprawkę i recenzję, twórczo 

wykorzystując wzorzec kompozycyjny  

– wygłasza samodzielnie przygotowany 

dłuższy referat, posługując się planem 

V. KULTURA JĘZYKA 

UCZEŃ: 

Norma fonetyczna 

współczesnej 

polszczyzny 

– określa, jaka jest norma fonetyczna 

współczesnej polszczyzny (np. wymowa 

spółgłosek miękkich i zmiękczonych, 

głosek nosowych w różnych pozycjach 

itp.) 

 

Typy błędów 

językowych 

– wyjaśnia, że błąd językowy jest 

odstępstwem od normy 

– rozpoznaje podstawowe typy błędów 

językowych (błędy wymowy, odmiany, 

składniowe, leksykalne, znaczeniowe, 

frazeologiczne, stylistyczne, ortograficzne i 

interpunkcyjne) 

– stara się poprawiać błędy językowe 

znalezione samodzielnie lub wskazane w 

tekście własnym lub cudzym 

– wskazuje podstawowe kompendia 

poprawnościowe, z których korzysta w 

razie wątpliwości 

– wskazuje źródła błędów językowych 

– poprawia błędy językowe wskazane w 

tekście własnym lub cudzym, lub znalezione 

samodzielnie 

– w razie wątpliwości odwołuje się do 

kompendiów poprawnościowych  

Norma fleksyjna 

współczesnej 

polszczyzny  

– określa normę fleksyjną współczesnej 

polszczyzny w zakresie:  

 odmiany nazw własnych  

 wyboru rodzaju gramatycznego 

 wyboru właściwej końcówki 

przypadka 

– stosuje zasady normy fleksyjnej 

współczesnej polszczyzny; w razie 

wątpliwości sięga do słowników 

Ocena innowacji 

frazeologicznych 

współczesnej 

polszczyzny 

– dostrzega kontrowersyjne zjawiska 

językowe obecne w czytanych i słyszanych 

tekstach (zwłaszcza prasowych oraz w 

RTV): zapożyczenia, internacjonalizmy, 

neologizmy, kalki frazeologiczne i 

znaczeniowe;  

– wyjaśnia terminy: innowacja językowa, 

innowacja frazeologiczna 

– ocenia zasadność używania spotkanych w 

tekstach innowacji frazeologicznych 

– podaje przykłady innowacji 

frazeologicznych we współczesnej 

polszczyźnie, ocenia je (udane – nieudane) 

– wyjaśnia, czym jest moda językowa i jakie 

są jej przejawy w zakresie frazeologii 



Stosowność 

stylistyczna 

– dba o stosowność i skuteczność własnych 

wypowiedzi ustnych i pisanych (w różnych 

sytuacjach) 

– określa, kiedy posługiwać się odmianami 

oficjalnymi, a kiedy nieoficjalnymi języka 

– podaje zasady językowego savoir-vivre’u 

(sposoby zwracania się do innych, zasady 

grzeczności itp.) 

– wyjaśnia, na czym polega zasada 

stosowności wypowiedzi 

– ocenia stosowność i skuteczność różnych 

wypowiedzi mówionych  

 

 



Klasa IV technikum 
 

ZAKRES PODSTAWOWY 
 

Kształcenie literackie i kulturowe  
 

Dział  

Programowy. 

Tematyka  i 

problematyka 

Wymagania podstawowe 

(oceny: dopuszczający i dostateczny) 

Wymagania ponadpodstawowe 

(oceny: dobry i bardzo dobry) 

LITERATURA WSPÓŁCZESNA 

UCZEŃ: 

5.2 Katastrofizm i 

katastrofa 

 
Katastrofa 

spełniona: 

wiersze poetów 

okupacyjnych, np.: 

Krzysztof Kamil 

Baczyński, Wyroki, 

Pokolenie 

Tadeusz Gajcy, 

Przesłanie 

Tadeusz Borowski, 

Pieśń 

– interpretuje czytane wiersze: 

 określa charakter ukazanej w nich 

przestrzeni (obrazy apokaliptyczne) 

 określa funkcje segmentacji wierszy 

 określa ich nastrój   

 nazywa obecne w nich wartości   

 określa kreacje podmiotu lirycznego 

(mówiący w imieniu pokolenia) 

 rozpoznaje cechy stylu 

ekspresjonistycznego 

 interpretuje ogólny obraz wojny jako 

apokalipsy 

– krótko przedstawia twórców pokolenia 

wojennego: Baczyńskiego, Gajcego i 

Borowskiego (na podstawie wiadomości z 

podręcznika) 

– wyjaśnia określenie „poeci spełnionej 

apokalipsy” 

– interpretuje zawarty w czytanych 

wierszach obraz wojny jako rozpadu 

ogólnoludzkiego porządku i upadku 

uniwersalnych wartości 

– określa obraz pokolenia zawarty w 

czytanych wierszach; wyjaśnia, na czym 

polegał jego tragizm 

– wyjaśnia, jak poeci wojenni pojmowali 

obowiązek moralny spoczywający na 

człowieku 

– interpretuje motywy symboliczne obecne w 

czytanych wierszach 

– dokonuje interpretacji porównawczej 

Pokolenia Baczyńskiego i Pieśni 

Borowskiego; uwzględnia m.in.: 

 świadomość pokoleniową 

 wykreowaną przestrzeń poetycką 

 motywy apokaliptyczne 

 obraz człowieka zderzonego z historią  

– porównuje konstrukcje podmiotu 

lirycznego w wierszach Gajcego 

i Baczyńskiego  

– przedstawia wizję trudnego 

człowieczeństwa zawartą w wierszach 

Baczyńskiego i Gajcego 

– wykorzystuje literaturę przedmiotu (teksty 

z podręcznika) do interpretacji czytanych 

utworów 

6.1 Po katastrofie – 

literatura wobec 

zagłady 

 

Człowiek 

„zlagrowany”,  

czyli wizja obozu 

koncentracyjnego w 

opowiadaniach 

Tadeusza 

Borowskiego, np.: 

Dzień 

na Harmenzach, 

Proszę państwa 

do gazu 

 

– streszcza i relacjonuje wskazane 

opowiadania Borowskiego 

– interpretuje czytane opowiadania: 

 opisuje ukazaną w nich rzeczywistość 

obozową 

 analizuje ludzkie postawy 

 przedstawia kreacje bohatera-narratora 

kolejnych opowiadań i jego funkcję  

 określa cechy stylu (behawioryzm) 

– uogólnia wizję obozu opisaną przez 

Borowskiego (wytwór kultury europejskiej, 

model państwa totalitarnego itp.) 

– na przykładzie Tadka i innych więźniów 

określa destrukcyjny wpływ obozu na 

psychikę ludzką 

– odwołując się do treści opowiadań, 

wyjaśnia określenie „człowiek 

«zlagrowany»” 

– wyjaśnia, dlaczego opowiadania 

Borowskiego budziły kontrowersje 



– interpretuje opowiadania, wykorzystując 

wiedzę historyczną oraz wiadomości o 

autorze (na podstawie podręcznika), 

odróżnia Tadka – bohatera literackiego od 

postaci pisarza 

– w czytanych opowiadaniach wskazuje 

cechy dokumentu i literatury pięknej 

6.2 Po katastrofie – 

literatura wobec 

zagłady 

 

Ocalenie 

człowieczeństwa 

i wewnętrznej 

wolności:  

Gustaw Herling-

Grudziński,  

Inny świat 

– streszcza i opowiada wskazane wątki 

(fragmenty) utworu 

– przedstawia dokumentalny charakter 

utworu, odwołując się do wiedzy 

historycznej i biografii autora (na 

podstawie notki w podręczniku) 

– interpretuje utwór: 

 rozpoznaje w nim cechy pamiętnika  

 określa sposób prowadzenia narracji 

 określa zasadę kompozycji  

 przedstawia ukazane w powieści 

postawy ludzi w sytuacji ekstremalnej    

 interpretuje tytuł i motto powieści 

 określa przesłanie utworu (ocalenie 

człowieczeństwa i wewnętrznej 

wolności, obraz człowieka, który nie 

chce się poddać złu i tragicznemu 

losowi) 

– dokonuje szczegółowej analizy i 

interpretacji wskazanych fragmentów (np. 

studium męczeństwa Kostylewa) 

– na podstawie powieści przedstawia 

metody fizycznego i psychicznego 

niszczenia ludzi w państwie sowieckim 

– charakteryzuje system obozów 

sowieckich jako obraz totalitaryzmu 

(miniaturę państwa) 

– na podstawie wiadomości z podręcznika 

podaje podstawowe informacje biograficzne 

o Herlingu-Grudzińskim 

– szerzej wyjaśnia moralistyczne przesłanie 

Innego świata 

– porównuje obraz człowieka w sytuacji 

ekstremalnej w opowiadaniach Borowskiego 

i w Innym świecie   

– porównuje styl opowiadań Borowskiego 

(suchy, oszczędny, lapidarny, 

behawiorystyczny) i Innego świata (środki 

stylistyczne, refleksyjność itp.) 

– wykorzystuje literaturę przedmiotu i 

eseistykę (teksty z podręcznika) do 

pogłębienia interpretacji utworu  

6.3 Po katastrofie – 

literatura wobec 

zagłady 

 

Polak patrzy na 

mury getta 

i tragedię narodu 

żydowskiego: 

wiersze, np.: 

Czesław Miłosz, 

Campo di Fiori 

– interpretuje wiersz Miłosza jako 

literackie świadectwo Holocaustu i 

refleksję o roli poety 

– dokonuje analizy i interpretacji wiersza:  

 określa funkcję powiązania dwóch 

planów czasowych 

 analizuje sposób ukształtowania 

sytuacji lirycznej 

 wyjaśnia, kim jest podmiot liryczny 

 interpretuje sens wskazanych morałów 

oraz refleksji o „samotności ginących” 

 wskazuje cechy języka poetyckiego 

– dokonuje pogłębionej interpretacji wiersza 

Miłosza jako świadectwa ciągłości 

historycznych doświadczeń ludzkości  

– opisuje kompozycję wiersza oraz 

ukształtowanie języka artystycznego 

– wyjaśnia, dlaczego Miłosza określa się 

mianem poety moralisty 

6.4 Po katastrofie – 

literatura wobec 

zagłady 

 

Walka o godną 

śmierć: 

Hanna Krall, 

Zdążyć przed 

Panem Bogiem 

– relacjonuje wydarzenia i sytuacje 

ukazane w książce Hanny Krall 

– wyjaśnia znaczenie słowa „holocaust” 

– przedstawia sytuację Żydów w getcie 

warszawskim 

– wyjaśnia, kim jest Marek Edelman, jaką 

rolę odegrał w powstaniu w getcie i czym 

zajmował się po wojnie 

– wskazuje dwie płaszczyzny czasowe 

relacji Edelmana i określa, co je łączy 

– interpretuje tytuł utworu 

– na podstawie relacji Edelmana 

interpretuje wybuch powstania w getcie 

jako walkę o godną śmierć 

– porównuje opisy śmierci Żydów w getcie z 

literacką tradycją pięknej śmierci w walce 

– wyjaśnia, dlaczego Edelman celowo 

deheroizuje obraz powstania w getcie i jego 

przywódców i jaki wymiar bohaterstwa 

ukazuje  

– na podstawie różnych utworów literackich 

ukazuje obraz tragedii narodu żydowskiego 

w czasie II wojny światowej 



– wyjaśnia termin „deheroizacja”, 

odnosząc go do relacji Edelmana 

– w utworze Krall wskazuje cechy 

reportażu  

– określa, które cechy zbliżają go do 

literatury pięknej, które zaś nadają mu 

wartość dokumentu 

6.5 Po katastrofie – 

literatura wobec 

zagłady 

 

Człowiek, który 

ocalał: 

wiersze Tadeusza 

Różewicza, np.: 

Matka 

powieszonych, 

Ocalony 

– interpretuje wiersze Różewicza: 

 określa, kim jest człowiek, który ocalał 

z katastrofy 

 charakteryzuje język artystyczny 

(odrzucenie zbędnej ekspresji, 

„mówienie ze ściśniętym gardłem”)  

 wyjaśnia jego ideowe przesłanie 

(wątpliwość, czy możliwa jest „sztuka 

po Oświęcimiu”) 

 wskazuje moralistyczny wymiar 

wierszy (diagnoza rozpadu wartości, 

obraz świata i człowieka po 

katastrofie) 

 dostrzega i interpretuje zatarcie 

granicy między językiem poezji a 

językiem prozy 

 

– wyjaśnia terminy: dehumanizacja, 

reifikacja, odnosząc je do utworów 

Różewicza i Borowskiego 

 

– dokonuje syntezy materiału na temat 

literackich świadectw wojny i okupacji: 

 opracowuje bibliografię 

najważniejszych pozycji  

 gromadzi wiadomości o ich autorach  

 określa różne sposoby ukazania wojny, 

obozów, sytuacji człowieka 

 porównuje postawy człowieka w 

sytuacjach ekstremalnych i wpływ zła 

na jego psychikę 

 wskazuje dokumentaryzm 

omawianych utworów i cechy 

literatury pięknej  

 porównuje gatunki literackie, poetyki 

utworów itp. 

– interpretuje wiersze Różewicza jako obraz 

tragicznej samoświadomości człowieka 

ocalonego z zagłady 

– wyjaśnia, na czym polega moralistyczny 

charakter poezji Różewicza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– przygotowuje i wygłasza referat 

(prezentację z materiałami ilustracyjnymi): 

„Literackie świadectwa lat wojny i okupacji 

– dokument czy literatura piękna?” 

7.1 Literatura i 

komunizm 

 

Literatura i 

propaganda:  

np.wiersze: 

Adam Ważyk,  

Poemat dla 

dorosłych 

 

plakaty 

socrealistyczne 

– wyjaśnia termin „realizm socjalistyczny” 

(na podstawie notki z podręcznika) 

– podaje główne założenia i cechy sztuki 

socrealistycznej, odnosi je do znanych 

sobie tekstów kultury (poezji, plakatu, 

malarstwa, piosenek) 

– ogólnie omawia wpływ polityki na sztukę 

w różnych okresach PRL-u (na podstawie 

wiadomości z podręcznika) 

– wyjaśnia terminy: indoktrynacja, 

propaganda, cenzura, aluzyjność, opozycja, 

nowomowa 

– wyjaśnia, na czym polega zakłamywanie 

rzeczywistości w propagandzie (odwołuje 

się np. do Poematu dla dorosłych Ważyka) 

– podaje przykłady kultu jednostki w 

sztuce  

– wyjaśnia, na czym polega znaczenie  

książek Orwella Folwark zwierzęcy i Rok 

1984  (na podstawie informacji z 

podręcznika) 

– zna Orwellowskie pochodzenie takich 

sformułowań, jak: nowomowa, Wielki Brat, 

prostowanie przeszłości 

– znajduje przykłady nowomowy w prasie 

(publicystyce) współczesnej 



– interpretuje Poemat dla dorosłych jako 

wyraz rozczarowania rzeczywistością 

realnego socjalizmu 

– wskazuje kontekst historyczny Poematu 

dla dorosłych („odwilż”) 

7.3 Literatura i 

komunizm 

 

Przeciw 

zniewoleniu, 

m.in. utwory: 

Czesław Miłosz, 

Który skrzywdziłeś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Herbert, 

Potęga smaku 

 

 

 

 

Stanisław 

Barańczak, 

Spójrzmy prawdzie 

w oczy 

 

także utwory:  

Mirona 

Białoszewskiego, 

Ryszarda 

Krynickiego i 

innych autorów 

 

Marek Hłasko, 

Cmentarze 

(fragment z 

podręcznika) 

– interpretuje wiersz Miłosza:  

 określa społeczny, polityczny i etyczny 

wymiar zbrodni tyrana 

 przedstawia powinności poezji i poety  

 charakteryzuje budowę oraz język 

poetycki wiersza 

 

– wyjaśnia, dlaczego po II wojnie 

światowej wyodrębniła się polska literatura 

emigracyjna 

– w czytanych utworach odnajduje ślady 

wpływu cenzury na język sztuki (ironia, 

satyra, groteska, ezopowość) 

– interpretuje czytane utwory: 

 dostrzega aluzje polityczne i 

historyczne  

 wyjaśnia tytuły, uwzględniając ich 

wieloznaczność 

 rozpoznaje środki składniowe, 

słowotwórcze, leksykalne, „gry 

językowe” itp. i określa ich funkcje 

 wykorzystuje kontekst historyczny, 

kulturowy, filozoficzny 

 wskazuje i komentuje nawiązania 

kulturowe (np. do tradycji 

romantycznej) oraz aluzje literackie; 

określa ich funkcje 

 określa przywoływane wartości  

 

– przedstawia moralistyczny wymiar poezji 

Herberta, odwołując się do czytanych 

utworów 

 

 

 

– interpretuje wiersze poetów Nowej Fali 

jako próbę odkłamania języka i ukazania 

prawdy społecznej 

 wskazuje i interpretuje środki 

językowe typowe dla tej poezji  

 wskazuje środki służące 

demaskowaniu manipulacji 

i zakłamania języka 

– interpretuje wiersz Miłosza, przywołując  

kontekst utworów ukazujących władzę 

tyrana (np. Makbet, Dziadów część III) 

– wie, że w życiu politycznym i kulturalnym 

PRL-u istniał nurt „świadectwa i sprzeciwu” 

sygnowany miesiącami politycznych 

przełomów 

– wyjaśnia określenie „pokolenie 

«Współczesności»” (na podstawie 

wiadomości z podręcznika) 

– wyjaśnia, czym był tzw. drugi obieg 

wydawniczy i jaką rolę odgrywał w czasach 

PRL-u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– na konkretnych przykładach wyjaśnia, jak 

Herbert nawiązuje do tradycji kultury  

– wykorzystuje literaturę przedmiotu (teksty 

z podręcznika) do interpretacji poezji 

Herberta 

 

– na podstawie informacji z podręcznika i 

czytanych wierszy przedstawia założenia 

ideowe i artystyczne Nowej Fali 

– wyjaśnia termin „poezja lingwistyczna” 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wyjaśnia, przeciw czemu skierowany był 

bunt Hłaski 



9.1 Literatura i 

egzystencja 

 

Albert Camus, Mit 

Syzyfa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A. Camus, Dżuma 

– czyta ze zrozumieniem esej Mit Syzyfa 

 odnajduje jego przesłanie filozoficzne 

 wyjaśnia, na czym polega heroizm 

Syzyfa  

 wyjaśnia, jaką postawę Camus nazywa 

„zwycięstwem absurdalnym” 

– określa podstawowy przedmiot filozofii 

egzystencjalnej (pytanie o sens ludzkiego 

istnienia)  

– ogólnie przedstawia najważniejsze 

założenia egzystencjalizmu Sartre’a i 

Camusa (na podstawie wiadomości z 

podręcznika)  

 

– streszcza Dżumę 

– opisuje świat przedstawiony powieści, 

podkreślając jej paraboliczny charakter  

– wyjaśnia termin „powieść parabola”, 

odnosząc go do Dżumy  

– rozpoznaje paraboliczny charakter 

choroby opisanej w powieści (dostrzegając 

realizm jej opisów) 

– porównuje opisy Oranu i życia jego 

mieszkańców w czasie kolejnych etapów 

rozwoju epidemii, wyciąga wnioski 

– charakteryzuje bohaterów utworu, 

wyjaśnia, na czym polega ich samotność 

– dowodzi, iż bohaterowie Dżumy 

reprezentują różne postawy wobec zła: 

 charakteryzuje doktora Rieux i jego 

filozofię życiową 

 przedstawia dylematy Ramberta 

i zachodzące w nim zmiany 

 przedstawia przemiany w poglądach 

ojca Paneloux 

 na przykładzie Tarrou wyjaśnia, czym 

jest, według Camusa, „świętość”  

– interpretuje motto powieści i określa jej 

przesłanie  

 

– pisze na podstawie znanych utworów 

literackich i filmów rozprawkę na temat 

egzystencjalnych problemów człowieka 

(synteza) 

– przedstawia założenia i ważne pojęcia 

filozofii egzystencjalnej  

– wskazuje głównych jej twórców, np.: 

Sartre’a, Camusa 

– określa nastrój epoki, w którym powstała  

– określa wpływ na literaturę i sztukę 

– podaje ogólne informacje o Camusie jako 

wielkim moraliście XX w. i jego 

najważniejszych utworach (zakres 

wiadomości z podręcznika) 

 

 

 

 

– wskazuje wojnę, okupację i obozy jako 

genezę koncepcji filozoficznej Camusa 

(obraz człowieka i jego cierpienia) 

– odnosi Dżumę do założeń filozofii 

egzystencjalnej, wskazuje obecność w 

powieści jej kluczowych pojęć (np. śmierć, 

samotność, wolność i uwięzienie) 

– odnajduje w powieści obraz tragicznej 

egzystencji człowieka absurdalnego  

9.2 Literatura i 

egzystencja 

 

Poezja wobec 

dylematów 

egzystencji: 

Tadeusz Różewicz, 

np.:Strach, 

Spadanie czyli o 

elementach 

wertykalnych i 

horyzontalnych w 

życiu 

współczesnego 

człowieka, Drewno 

 

– interpretuje wiersze Różewicza: 

 określa metaforyczne znaczenia „góry” 

i „dołu” 

 określa obraz człowieka różnych epok, 

wskazując jego wyznaczniki (np. 

upadek i spadanie) 

 analizuje język poetycki Różewicza 

(dobór rzeczowników i znaczenia, w 

jakich występują, składnię, 

frazeologię, środki stylistyczne itp.)  

 odnajduje utarte zwroty językowe i 

frazeologizmy; interpretuje je, 

dostrzega kompromitację słów, które 

zatraciły swoje znaczenia, chaos 

pojęciowy i moralny, w jakim żyje 

współczesny człowiek 

– interpretuje symbolikę „góry” i „dołu” w 

wierszu Różewicza, wykorzystując kontekst  

znanych tekstów kultury  

– w sposób pogłębiony analizuje język 

artystyczny Różewicza, np.: 

 określa funkcję przemilczeń 

 wskazuje przykłady konkretyzacji 

metafor i omawia ich funkcje 

– na podstawie czytanych wierszy oraz 

wiadomości z podręcznika określa, jaką 

ocenę kultury europejskiej zawarł w swojej 

twórczości Różewicz 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

także np.: 

Stanisław 

Grochowiak, 

Płonąca żyrafa 

Stanisław 

Barańczak, Jakieś 

Ty 

 

Wisława 

Szymborska, 

Obmyślam świat, 

Utopia, *** 

[Nicość...] 

  

 przedstawia sytuację człowieka w 

świecie pozbawionym hierarchii 

wartości, ładu, celu życia, Boga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– czyta i interpretuje wiersze poetów 

współczesnych 

– określa, jakie doświadczenia 

egzystencjalne ukazują wiersze Różewicza, 

Szymborskiej, Barańczaka 

– w czytanych wierszach rozpoznaje 

nawiązania kulturowe i aluzje literackie    

 

– interpretuje wiersze Szymborskiej: 

 wskazuje i formułuje obecne w nich 

pytania (problemy) filozoficzne 

 rozpoznaje ironię, sarkazm, parodię; 

określa ich funkcje 

 opisuje właściwości języka 

poetyckiego (np. gry znaczeniami 

wyrazów, wykorzystanie podobieństw 

brzmieniowych, rozbijanie 

frazeologizmów)   

– wykorzystuje literaturę przedmiotu (z 

podręcznika) do pogłębienia interpretacji 

wierszy Szymborskiej 

 

 

 

 

– przedstawia motyw pierwszego upadku i 

jego kulturową interpretację; przywołuje 

zawierające ten motyw różne teksty kultury 

(synteza) 

 

– pisze rozprawkę (esej) na temat sposobów 

ukazywania w literaturze różnych epok 

upadku człowieka i związaną z nim 

koncepcję kondycji ludzkiej 

 

– interpretuje nawiązania kulturowe i aluzje 

literackie dostrzeżone w czytanych 

wierszach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– odczytuje dzieła malarskie reprezentujące 

nurt egzystencjalny w sztuce 

– porównuje sposoby ukazania  

egzystencjalnych doświadczeń człowieka w 

literaturze i malarstwie (np. jakimi środkami 

przedstawiona jest izolacja i samotność 

ludzka) 

10.2 Teatr groteski 

 

Współczesny 

Everyman –

człowiek „umarły 

za życia”: 

T. Różewicz, 

Kartoteka 

(fragmenty lub 

całość) 

– charakteryzuje i interpretuje bohatera 

Kartoteki: 

 jego bierność 

 brak imienia, wieku, zawodu  

 dostrzega elementy biografii pokolenia 

wojennego 

– określa zasadę kompozycji dramatu 

 

– porównuje bohatera Kartotek i z kreacjami 

innych bohaterów dramatycznych (np. 

antycznych, Szekspirowskich, 

romantycznych) 

– interpretuje biografię pokolenia wojennego 

ukazaną w konstrukcji bohatera:  

 wskazuje jego doświadczenia 

 dylematy moralne  

 kompleksy istniejące w świadomości 

bohatera 

 wyjaśnia, na czym polega dramat 

pokoleniowy ukazany w tej postaci 

10.3 Teatr groteski  

 

Za co kochamy 

Mrożka: 

 

– streszcza, relacjonuje, interpretuje 

dramat: 

 charakteryzuje przestrzeń sceniczną  

 opisuje wygląd, zachowanie i język 

bohaterów  

– w sposób pogłębiony interpretuje dramat, 

dostrzegając jego wielopłaszczyznowość 

– rozpoznaje w dramacie nawiązania do 

konwencji dramatu romantycznego i 

mieszczańskiego (tragikomedia rodzinna) 



Sławomir Mrożek, 

Tango 
 określa ukazany obraz świata 

 przedstawia zdarzenie dramatyczne 

 ocenia postawy reprezentowane przez 

postacie sceniczne (np. Artura, Edka, 

Eugeniusza, Stomila i Eleonorę) 

 wyjaśnia rolę motywu tanga 

(interpretuje końcową scenę) 

 wskazuje elementy konwencji 

groteskowej i określa jej funkcje  

– wyjaśnia, jak w Tangu potraktowany 

został  motyw buntu pokoleniowego  

– określa, jaką rolę odgrywa w dramacie 

motyw ślubu  

– wyjaśnia przyczyny klęski Artura 

– charakteryzuje postawę i poglądy Edka, 

określa jego rolę w dramacie 

– odczytuje Tango jako:  

 dramat o źródłach tyranii 

 obraz egzystencjalnych problemów 

człowieka współczesnego 

 dramat o przemianach kulturowych 

 dramat o rozpadzie wartości 

 

– przedstawia funkcjonowanie motywu 

tańca w literaturze różnych epok (synteza) 

– wyjaśnia termin „purnonsens”, ilustrując 

go przykładami z dramatu Mrożka  

– dostrzega w dramacie aluzje polityczne 

– wykorzystuje literaturę przedmiotu (esej 

Błońskiego – z podręcznika) do pogłębienia 

interpretacji dramatu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wygłasza referat na temat funkcjonowania 

motywu tańca w literaturze różnych epok 

11. Poezja, która 

ocala 

 

Klasycyzm 

i harmonia, 

m.in. wiersze: 

Czesław Miłosz, 

Przedmieście, 

Zaklęcie, Świat 

(poema naiwne): 

Wiara, Miłość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Herbert, 

Tamaryszek , 

Powrót prokonsula, 

Przesłanie Pana 

Cogito 

 

 

 

 

 

 

 

– dokonuje analizy i interpretacji czytanych 

wierszy Miłosza: 

 określa podmiot liryczny i jego relacje 

z autorem (poetą) 

 opisuje przestrzeń poetycką (w tym 

krajobrazy symboliczne, jak kulturowe 

motywy ogrodu i cmentarza) 

 omawia ich filozoficzne przesłanie 

 dostrzega toposy i znaki kulturowe 

 opisuje język poetycki Miłosza, 

dostrzegając m.in. posługiwanie się 

obrazowymi przykładami, 

aforystyczność, stosowanie epitetów i 

metafor, przejrzystość składni 

– określa, jakie zadania stawia Miłosz 

poezji i poecie (jaką wartość przypisuje 

słowu poetyckiemu) 

– wskazuje, w czym poeta upatruje 

ocalenia wartości, ładu, człowieczeństwa  

– w odniesieniu do wiersza Zaklęcie 

wyjaśnia klasyczne pojęcie rozumu jako 

mocy tworzenia wartości  

 

– dokonuje analizy i interpretacji czytanych 

wierszy Herberta, wykorzystując kontekst 

historyczny, kulturowy 

– określa, jak Herbert postrzega 

powinności poety (np. wobec ludzkich 

cierpień)  

– wyjaśnia określenie „poetyka 

kontemplacji”, odnosząc je do wierszy 

Herberta  

– określa funkcję kostiumu antycznego (np. 

w wierszu Powrót prokonsula) 

– wskazuje, jakich ideałów i wartości 

– wyjaśnia terminy: liryka roli, monolog 

„persony” lirycznej; wykorzystuje je do 

interpretacji wierszy Miłosza  

– wyjaśnia, na czym polega oszczędność 

formy poetyckiej w wierszach Miłosza i jaka 

jest jej funkcja 

– komentuje kontrast między prostą formą 

wierszy z cyklu Świat a ich doniosłym 

przesłaniem filozoficznym 

– na konkretnych przykładach wyjaśnia 

źródła i cel ironii w wierszach Miłosza  

– na podstawie czytanych wierszy określa, 

jakich wartości poszukuje Miłosz w tradycji 

kultury 

– na podstawie znanych wierszy Miłosza 

wyjaśnia, jak poeta postrzega historię i jak 

pojmuje odpowiedzialność moralną 

człowieka (synteza) 

 

 

 

 

 

– na podstawie konkretnych utworów 

przedstawia sposoby wykorzystania przez 

Herberta dziedzictwa przeszłości kulturowej 

– interpretuje postać Pana Cogito jako obraz 

problemów moralnych współczesnego 

intelektualisty 

 

– prezentuje informacje o życiu i twórczości 

Herberta, wykorzystując teksty źródłowe 

(np. fragment dziennika Tyrmanda z 

podręcznika) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leopold Staff, 

Harmonia, 

Bonaccia 

Julian Tuwim, 

Zmęczenie 

poszukuje poeta w tradycji kultury   

– przedstawia bohatera lirycznego wiersza 

Przesłanie Pana Cogito; wyjaśnia, na czym 

polega jego tragizm i heroizm moralny  

– odwołując się do znanych wierszy, 

przedstawia moralistyczny wymiar poezji 

Herberta 

– na przykładach poznanych wierszy 

uzasadnia, że Herbert uczynił tradycję 

kultury językiem poetyckiej komunikacji 

 

– wskazuje i interpretuje nawiązania 

kulturowe obecne w wierszach należących 

do nurtu klasycznego (np. lutnia Apollina, 

człowiek ulepiony z gliny, laur olimpijski, 

topos otium – negotium, motywy powrotu, 

wiosny itp.)   

– określa obecną w tych wierszach postawę 

poety i koncepcję poezji  

– wskazuje dziedzictwo kulturowe poezji 

nurtu klasycznego (nawiązania 

śródziemnomorskie, „rzecz czarnoleska” 

itp.) 

– w czytanych wierszach odnajduje 

antyczny ideał harmonii piękna, 

sprawności fizycznej i dobra moralnego 

(np. w wierszu Wierzyńskiego) 

– określa funkcje przywołanych dzieł 

sztuki (motywów związanych ze sztuką), 

określa ich znaczenia metaforyczne i 

symboliczne  

– na podstawie znanych utworów (dzieł 

sztuki) wyjaśnia symbolikę źródła  

– wyjaśnia terminy: klasycyzm, klasyczny, 

wskazując różne ich znaczenia (na 

podstawie notki w podręczniku) 

 

– czyta ze zrozumieniem eseje na temat 

sztuki (np. Zygmunta Kubiaka z 

podręcznika) 

 

– na podstawie znanych utworów i dzieł 

sztuki uzasadnia, że antyk i mity greckie 

stanowią wciąż żywe źródło kultury 

śródziemnomorskiej (synteza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wymienia poetów XX w., których określa 

się mianem klasyków: 

 wskazuje, w jaki sposób nawiązywali do 

wzorców i ideałów klasycznych  

 wyjaśnia, w jaki sposób postawa klasyka 

jest odpowiedzią na zagrożenia 

współczesności   

– wyjaśnia określenie „poeta kultury”, 

odnosząc je do właściwych twórców   

– przedstawia Staffa jako twórcę nurtu 

klasycznego i klasyka poezji polskiej, 

wskazuje trwałe cechy jego postawy 

poetyckiej   

– wskazuje trwałość dziedzictwa „rzeczy 

czarnoleskiej”, przywołuje wiersze Norwida  

i Tuwima  

– wyjaśnia termin: „topos”, podając 

przykłady z czytanych wierszy  

– opisuje poetykę czytanych wierszy; 

wskazuje środki stylistyczne i określa ich 

funkcje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– pisze pracę lub przygotowuje referat na 

temat trwałej obecności nurtu klasycznego 

w kulturze europejskiej (synteza)   

12. Poezja wiary 

 

Jan Twardowski, 

np.: za szybko, 

samotność, 

przezroczystość, 

szukam 

 

także wiersze 

innych autorów 

XX w., np.: 

Anna Kamieńska, 

Odejście Hioba 

Czesław Miłosz, 

Traktat teologiczny 

– dokonuje analizy i interpretacji czytanych 

wierszy:   

 określa przedstawiane w nich treści: 

przeżycia duchowe i doświadczenia 

egzystencjalne 

 charakteryzuje postać mówiącą 

(człowiek doświadczający obecności 

Boga) 

 charakteryzuje relacje między nadawcą 

(ja) i adresatem monologu lirycznego 

(Ty – Bóg)  

 określa funkcję konwencji rozmowy z 

Bogiem i wskazuje tworzące jej styl 

środki 

 przedstawia różne sposoby ukazania 

– wskazuje Stary Testament jako źródło 

konwencji rozmowy człowieka z Bogiem, 

interpretuje sposób jego ujęcia w poezji 

współczesnej 

– krótko określa główne założenia 

personalizmu (jako kierunku filozofii 

współczesnej) 

– posługuje się pojęciem osoby przy 

wypowiedziach na temat poezji współczesnej 

– wyjaśnia, na czym polega franciszkańska 

postawa w poezji Twardowskiego (na 

przykładach konkretnych utworów) 

– w czytanych wierszach dostrzega 

nawiązania do postaci i motywów biblijnych 

(np. Hiob, pieta, Genesis), wyjaśnia, na czym 



(fragment) 

Janusz Stanisław 

Pasierb, wstępując 

na wzgórze 

sfery sacrum 

 opisuje język artystyczny czytanych 

utworów; wskazuje środki stylistyczne 

i określa ich funkcje 

 w tekstach wierszy wskazuje i 

interpretuje nawiązania do Biblii i 

symboli religijnych (np. postać Hioba 

w wierszu Kamieńskiej) 

 wskazuje i interpretuje motywy 

symboliczne (np. symbolika wzgórza 

w wierszu Pasierba) 

 odnajduje afirmację świata 

istniejącego niezależnie od człowieka 

 wyjaśnia określenie: „poezja wiary” 

– przedstawia ukazane w wierszach 

Twardowskiego relacje między wiedzą a 

wiarą  

– określa, na czym ,według 

Twardowskiego, polega prawdziwa 

świętość  

– opisuje charakterystyczne cechy języka 

poetyckiego Twardowskiego: 

 wykorzystanie wyrazów pochodzących 

z języka potocznego  

 nadawanie cech fizycznych 

rzeczownikom abstrakcyjnym 

 stylizacja litanijna i modlitewna  

– przedstawia sposób ukazania w 

czytanych wierszach wartości, takich jak 

cierpienie, szczęście, prawda itp.  

polega ich reinterpretacja i jakie prawdy 

ukazują 

– na przykładzie przywołanych dzieł określa, 

jakie doświadczenia włączają autorzy w 

obszar przeżyć religijnych  

– czyta ze zrozumieniem esej filozoficzny 

(np. Leszka Kołakowskiego – tekst z 

podręcznika)  

– podaje podstawowe wiadomości o 

Kołakowskim (na podstawie podręcznika) 

13. Więcej niż 

sztuka – 

Białoszewski i duch 

eksperymentu 

 

Miron Białoszewki, 

np.: Szare 

eminencje 

zachwytu, 

Sprawdzone sobą, 

Obierzyny (2), 

wywód jestem’u, 

namuzowywanie, 

Ja stróż latarnik 

nadaję z 

mrówkowca, 

***ŚMIERĆ 

– dokonuje analizy i interpretacji utworów 

Białoszewskiego: 

– określa świat poetycki jego wierszy: 

 przestrzeń  

 postacie ludzi 

 przedmioty 

 zdarzenia będące przedmiotem  

poetyckiego opisu 

– wskazuje specyficzne cechy języka 

poetyckiego Białoszewskiego, np.: 

 gry językowe 

 eksperymenty słowotwórcze 

 neologizmy 

 łączenie słownictwa z różnych 

obszarów  

 funkcje języka mówionego 

 zapisywanie „szumów” i „donosów 

rzeczywistości”   

– na podstawie konkretnych utworów 

dowodzi, że język Białoszewskiego 

zmienia sposób widzenia rzeczywistości: 

 odkrywanie rzeczy zwykłych 

 uwznioślanie codzienności 

 fascynacja banałem i kiczem 

 poszukiwania natchnienia wśród 

„rupieci” 

 metamorfozy zwykłych przedmiotów 

itp.   

– analizując wskazane wiersze, określa, na 

czym polegały epifanie poety   

– przedstawia informacje o życiu 

i twórczości Białoszewskiego, w tym 

również o jego poszukiwaniach teatralnych, 

Teatrze Osobnym itp. (na podstawie 

podręcznika) 

– dokładniej analizuje specyficzne dla 

Białoszewskiego środki językowe: 

 „rozbijanie” słów  

 zamianę kategorii gramatycznych  

 dopisywanie nowych końcówek 

 kojarzenie słów odległych znaczeniowo 

na podstawie podobieństwa 

brzmieniowego 

 wprowadzanie eufonii 

 wytrącanie słów z ich naturalnego 

kontekstu itp. 

– określa, jaką rolę odgrywa kształt graficzny 

wiersza (segmentacja tekstu, krótkie wersy, 

wcięcia, odstępy itp.) 

– wyjaśnia słowo „epifania” i określa, jaki 

efekt wywołuje odniesienie go do „olśnień” 

banalnymi rzeczami codziennymi 

 

– przedstawia poezję Białoszewskiego na tle 

tradycji literackiej i kulturowej (różne 

koncepcje poety, różne estetyki) – synteza 

 



– określa, w jaki sposób Białoszewski 

mówi o sprawach egzystencjalnych: życiu, 

śmierci, chorobie itp. 

– wyjaśnia termin „nurt lingwistyczny w 

poezji” 

– wyjaśnia, dlaczego poezję 

Białoszewskiego zalicza się do nurtu poezji 

lingwistycznej 

 

 

Nauka o języku  
 

Niektóre wymagania z zakresu nauki o języku są powtórzeniem wymagań z klas programowo 

wcześniejszych, ponieważ klasa III zamyka etap edukacyjny 

 

I. JĘZYK JAKO ZJAWISKO SEMIOTYCZNE. BUDOWA JĘZYKA 

UCZEŃ: 

Akt mowy – wyjaśnia, co to jest akt mowy 

– wymienia składniki aktu mowy 

– wskazuje rodzaje aktów mowy 

– w konkretnych przykładach wypowiedzi 

określa rodzaj aktu mowy i jego składniki   

– rozróżnia sens dosłowny i intencjonalny 

wypowiedzi   

– określa sens dosłowny i intencjonalny 

konkretnych (wskazanych) wypowiedzi 

– rozpoznaje intencje aktu mowy, np.: 

 odróżnia rozkaz od prośby 

 odróżnia pytanie od stwierdzenia 

– dostrzega ukryte cechy (intencje) 

wypowiedzi, np. ironię, sarkazm, 

prowokację 

– omawia składniki wskazanych aktów 

mowy w kontekście funkcji językowych 

obecnych w danym tekście  

Podstawowe relacje 

semantyczne 

– wyjaśnia terminy: synonimia (synonim), 

polisemia, homonimia (homonim), 

antonimia (antonim), podając właściwe 

przykłady 

– rozpoznaje wieloznaczność słowa i 

odróżnia ją od homonimiczności form 

– wyjaśnia, na czym polega bogactwo 

leksykalne polszczyzny i jak należy je 

wykorzystywać 

– rozróżnia różne rodzaje synonimów i 

określa zachodzące między nimi relacje 

– określa stylistyczną funkcję synonimów, 

homonimów, antonimów w czytanych 

tekstach literackich 

– stosuje synonimy, aby udoskonalić styl 

własnych wypowiedzi 

Sposoby bogacenia 

słownictwa 

– wskazuje różne sposoby bogacenia 

słownictwa we współczesnej polszczyźnie, 

np.:  

 powstawanie nowych wyrazów od już 

istniejących 

 zapożyczenia 

 łączenie wyrazów w nowe związki 

frazeologiczne 

 nadawanie wyrazom nowych znaczeń 

itp. 

– wymienia podstawowe procesy 

słowotwórcze polszczyzny 

– określa budowę słowotwórczą 

wskazanych formacji słowotwórczych 

– wyjaśnia terminy: neosemantyzacja, 

neosemantyzm, odnosząc je do 

konkretnych przykładów 

– określa stylistyczną wartość 

słowotwórczych środków językowych w 

czytanych utworach literackich 

– ocenia neosemantyzmy pojawiające się we 

współczesnej polszczyźnie (innowacja udana 

– nieudana) 



II. JEZYK W SPOŁECZEŃSTWIE 

UCZEŃ: 

Odmiany 

środowiskowe 

polszczyzny 

– wyjaśnia, co to są gwary środowiskowe i 

zawodowe; podaje stosowne przykłady  

– w czytanych tekstach wskazuje środki 

językowe typowe dla określonych odmian 

środowiskowych i zawodowych 

polszczyzny 

- podaje przykłady cech języka niektórych 

grup zawodowych (np. lekarzy, aktorów) i 

środowiskowych (np. gwara uczniowska, 

grypsera)  

Tendencje 

rozwojowe 

współczesnej 

polszczyzny 

– wymienia najważniejsze tendencje 

rozwojowe współczesnej polszczyzny: 

 do oszczędzania wysiłku (ekonomii, 

skrótu) 

 do wyrazistości i precyzji 

 do uzupełniania środków językowych  

 do ujednolicania języka 

– wskazuje przykłady najważniejszych, 

będących przejawami tych tendencji form i 

zjawisk językowych obecnych we 

współczesnej polszczyźnie (m.in. 

tworzenie nowych wyrazów od już 

istniejących, skrótowce, zapożyczenia, 

powstawanie nazw złożonych, konstrukcje 

pozycyjne) 

– rozpoznaje w tekście wyrazy 

zapożyczone i podaje ich polskie 

odpowiedniki 

– określa skutki nadmiernego zapożyczania 

do polszczyzny językowych elementów 

anglo-amerykańskich 

– określa, jakie dziedziny współczesnego 

życia najsilniej wpływają na rozwój 

polszczyzny 

– ocenia innowacje językowe (udane – 

nieudane), takie jak zapożyczenia, 

neosemantyzmy, skrótowce itp. 

III. STYLISTYKA 

UCZEŃ: 

Style artystyczne 

wybranych form 

literackich. 

Styl pisarza, grupy 

literackiej 

– określa, jaki wpływ na język literatury 

wywarła ekspansja kultury masowej w XX 

wieku 

– wskazuje skutki ekspansji języka 

potocznego w literaturze (w czytanych 

utworach literackich) 

– określa funkcje form deprecjatywnych 

występujących w stylu artystycznym 

czytanych utworów literackich 

– wskazuje środki językowe 

charakterystyczne dla stylu artystycznego  

utworów poznawanych twórców lub 

formacji artystycznych 

– na przykładach czytanych utworów 

wyjaśnia, czym jest eksperyment językowy 

(np. w poezji Przybosia lub 

Białoszewskiego) 

– wskazuje neologizmy poetyckie w 

utworach np. Leśmiana, Przybosia, 

Witkacego, Gombrowicza, 

Białoszewskiego i określa ich funkcje 

– wskazuje i porównuje środki językowe 

wykorzystywane we współczesnej 

literaturze faktu  

– wskazuje różnice między pojmowaniem 

języka literackiego w XX wieku i w epokach 

wcześniejszych  

– wyjaśnia terminy: deprecjatywność, formy 

deprecjatywne 

– analizuje środki językowe (słownictwo, 

składnię, środki stylistyczne itp.) typowe dla 

stylów artystycznych poznawanych twórców 

i formacji artystycznych  

– na podstawie charakterystycznych środków 

językowych rozpoznaje cechy stylu 

artystycznego poznawanych twórców (np. 

Gombrowicza, Schulza, Witkacego, 

Różewicza itp.) 

– wymienia najważniejsze cechy języka i 

stylu poznawanych poetów awangardowych, 

katastroficznych, okupacyjnych, 

współczesnych  

– wyjaśnia termin „styl indywidualny”, 

odnosząc go do stylu poznawanych autorów 

– w czytanych wierszach Szymborskiej 

wskazuje gry językowe i określa ich funkcje  

 



Style funkcjonalne – rozpoznaje, w jakim stylu został napisany 

wskazany tekst  

– potrafi zredagować tekst w określonym 

stylu funkcjonalnym 

– wie, jaki styl funkcjonalny powinien być 

zastosowany w określonej formie 

wypowiedzi 

– w omawianych utworach wskazuje 

elementy różnych stylów funkcjonalnych i 

określa ich funkcje 

– w konkretnych tekstach analizuje środki 

językowe właściwe dla określonych stylów 

funkcjonalnych 

– poprawia tekst (np. podania, listu 

intencyjnego) tak, aby był utrzymany we 

właściwym stylu (np. urzędowym) 

 

 

Stylizacja 

środowiskowa, 

trawestacja, pastisz 

– rozpoznaje stylizację środowiskową w 

czytanych utworach literackich, określa jej 

funkcję 

– w czytanych utworach nurtu literatury 

małych ojczyzn wskazuje cechy 

polszczyzny kresowej 

– wskazuje przykłady stylizacji 

językowych w utworach Gombrowicza; 

określa ich funkcje 

– wyjaśnia terminy: trawestacja, pastisz, 

odnosząc je do konkretnych przykładów  

– w języku bohaterów czytanych utworów 

wskazuje cechy świadczące o ich językowej i 

kulturowej obcości 

 

Język mediów, 

nowomowa 

– wyjaśnia termin „nowomowa”, odnosząc 

go do konkretnych zjawisk 

– określa cechy nowomowy i 

charakteryzuje kreowany przez nią obraz 

świata 

– wskazuje przykłady nowomowy w 

języku propagandy czasów stalinowskich, 

PRL-u; ocenia zjawisko 

– przedstawia dominujące funkcje języka 

komunikacji masowej, ilustruje je 

przykładami z tekstów pochodzących z 

prasy lub telewizji  

– odróżnia zdania przedstawiające fakty od 

zdań będących ich interpretacją 

– na przykładach konkretnych tekstów 

określa funkcje nowomowy (perswazyjna, 

zniewalająca) 

– znajduje i ocenia przejawy nowomowy w 

prasie współczesnej 

– określa, jakie związki zachodzą między 

nowomową, manipulacją językową, funkcją 

perswazyjną języka 

 

IV. JĘZYK JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 

UCZEŃ: 

Stosowność i 

skuteczność 

wypowiedzi 

– wie, jak sprawnie posługiwać się 

językiem w zależności od sytuacji 

komunikacyjnej  

– wyjaśnia terminy: wypowiedź stosowna, 

wypowiedź skuteczna; podaje przykłady 

– formułuje wypowiedzi stosowne i 

skuteczne na wskazany temat i we wskazanej 

sytuacji komunikacyjnej 

Etyka wypowiedzi  – wyjaśnia, na czym polega uczciwość, 

jednoznaczność wypowiedzi 

– dostrzega językowe cechy wypowiedzi 

sprawiające, że staje się ona 

niejednoznaczna lub nieuczciwa 

– określa, kiedy wieloznaczność wypowiedzi 

wiąże się z nieuczciwością; podaje konkretne 

przykłady 

Metody perswazji, 

manipulacja 

językowa 

– w czytanych tekstach wskazuje środki 

językowe służące funkcji perswazyjnej 

– wskazuje (rozpoznaje w czytanych i 

słyszanych tekstach) typowe zabiegi 

perswazyjne  

– wskazuje tekst zawierający manipulację 

językową 

– wyjaśnia, czym jest manipulacja 

językowa i jaki jest jej związek z funkcją 

perswazyjną  

– określa, jakie środki językowe służą 

manipulacji językowej (na przykładach 

– wskazuje przykłady manipulacji językowej 

we współczesnych tekstach  

– na konkretnych przykładach (np. 

zaczerpniętych z mediów) przedstawia 

mechanizmy manipulacji językowej 

– wyjaśnia relacje zachodzące między 

manipulacją językową, perswazją a etyką 

języka  



konkretnych wypowiedzi) 

– pokazuje manipulacyjne 
posługiwanie się wyrazami 
wieloznacznymi  

Argumentowanie – wyjaśnia terminy: sztuka dyskutowania, 

argument (powtórzenie) 

– nazywa podstawowe rodzaje argumentów 

– rozpoznaje podstawowe rodzaje 

argumentów (w tekście mówionym lub 

pisanym) 

– stosuje poprawnie sformułowane 

argumenty w dyskusji 

– wymienia podstawowe chwyty 

retoryczne 

– rozpoznaje podstawowe chwyty 

retoryczne w czytanych (słuchanych) 

tekstach 

– w czytanych tekstach rozpoznaje środki 

ekspresji językowej, określa ich funkcje 

– stosuje celowo środki ekspresji językowej 

w czasie dyskusji lub zabierając głos 

publicznie  

Formy wypowiedzi  – zna zasady budowania podstawowych 

form wypowiedzi (mówionych i 

pisanych) wskazanych w klasach 

programowo niższych oraz takich, jak: 
artykuł, felieton, list intencyjny, list 
motywacyjny 

– pisze prawidłowo zbudowany artykuł, 

felieton według schematycznego wzorca 

kompozycyjnego 

– pisze list intencyjny, list 
motywacyjny, stosując właściwe środki 
językowe i formę zapisu  

– pisze prawidłowo zbudowany artykuł, 

felieton, nadając mu cechy indywidualne i 

dążąc do udoskonalenia formy  

V. KULTURA JĘZYKA 

UCZEŃ: 

Norma językowa i 

błąd językowy. 

Adiustacja tekstu 

– wyjaśnia, czym jest błąd językowy 

(odstępstwo od normy) 

– wymienia podstawowe typy błędów 

językowych (błędy wymowy, odmiany, 

składniowe, leksykalne, znaczeniowe, 

frazeologiczne, stylistyczne, ortograficzne i 

interpunkcyjne) 

– dostrzega błędy językowe we 

wskazanych tekstach  

– poprawia znalezione samodzielnie lub 

wskazane w tekście własnym lub cudzym 

błędy językowe 

– wskazuje podstawowe kompendia 

poprawnościowe, z których korzysta w 

razie wątpliwości 

– określa źródła błędów językowych 

(określa, jaka norma została naruszona) 

– poprawia błędy językowe wskazane w 

tekście własnym lub cudzym 

– w razie wątpliwości odwołuje się do 

kompendiów poprawnościowych; stosuje 

znalezione w nich wskazówki 

Norma składniowa 

współczesnej 

polszczyzny  

– w tekście rozpoznaje i nazywa 

podstawowe związki składniowe (zgody, 

rządu, przynależności) 

– określa, jaka jest norma składniowa 

współczesnej polszczyzny w zakresie: 

 składni zgody 

 składni rządu 

 szyku wyrazów 

– poprawia wypowiedzi, w których została 

– dostrzega naruszenie normy składniowej 

we wskazanych tekstach (zawierających 

błędy); określa, jaka zasada została 

naruszona 



naruszona norma składniowa 

– wskazuje kompendia, w których będzie 

szukał rozstrzygnięć poprawnościowych w 

razie wątpliwości 

Stosowność 

stylistyczna 

– wskazuje sytuacje, w których należy się 

posługiwać oficjalnymi i nieoficjalnymi 

odmianami polszczyzny 

– określa, jakiej odmiany stylistycznej 

polszczyzny należy użyć w konkretnych 

sytuacjach i typach tekstów (mówionych i 

pisanych) 

– ocenia, kiedy użycie stylu potocznego 

wykracza poza granice stosowności, a 

kiedy jest dopuszczalne 

– w podanych tekstach wskazuje środki 

zakłócające stosowność stylistyczną 

wypowiedzi, zastępuje je właściwymi 

– ocenia stosowanie form deprecjatywnych 

w różnych typach wypowiedzi 

– wskazuje środki językowe właściwe dla 

określonych odmian stylistycznych 

polszczyzny 

 

Estetyka 

wypowiedzi. 

Językowy savoir- 

vivre  

– wie, na czym polega językowy savoir-

vivre: 

 zna sposoby zwracania się do 

innych osób w określonych 

sytuacjach  

 zna i stosuje zasady grzeczności w 

dyskusji i korespondencji  

– zna zasady publicznego zabierania głosu  

– rozpoznaje w czytanych (słyszanych) 

tekstach podstawowe środki retoryczne i 

określa ich funkcje w kontekście danej 

wypowiedzi 

– różnicuje środki językowe w zależności od 

wieku, płci i stanowiska rozmówcy  

– celowo stosuje w swoich wypowiedziach 

podstawowe środki retoryczne (np. pytanie 

retoryczne), elipsę, metaforę 

 

 

ZAKRES ROZSZERZONY 
 

Kształcenie literackie i kulturowe  

 

Dział  

Programowy. 

Tematyka  i 

problematyka 

Wymagania podstawowe 

 

Wymagania ponadpodstawowe 

(ocena: celujący) 

LITERATURA WSPÓŁCZESNA 

UCZEŃ: 

5.2 Katastrofizm i 

katastrofa 

 
Katastrofa 

spełniona: 

wiersze poetów 

okupacyjnych, np.: 

Krzysztof.Kamil 

Baczyński, Wyroki, 

Pokolenie 

Tadeusz Gajcy, 

Przesłanie 

Tadeusz Borowski, 

Pieśń  

– interpretuje czytane wiersze: 

 określa charakter ukazanej w nich 

przestrzeni (wizyjność, obrazy 

apokaliptyczne) 

 określa funkcje segmentacji wierszy 

 określa ich nastrój   

 nazywa obecne w nich wartości   

 określa kreacje podmiotu lirycznego 

(mówiący w imieniu pokolenia) 

 rozpoznaje cechy stylu 

ekspresjonistycznego 

 interpretuje ogólny obraz wojny jako 

apokalipsy 

– krótko przedstawia twórców pokolenia 

wojennego: Baczyńskiego, Gajcego, 

– interpretuje motywy symboliczne obecne w 

czytanych wierszach    

– dokonuje interpretacji porównawczej 

Pokolenia Baczyńskiego i Pieśni 

Borowskiego; uwzględnia m.in.: 

 świadomość pokoleniową 

 wykreowaną przestrzeń poetycką 

 motywy apokaliptyczne 

 obraz człowieka zderzonego z historią  

– porównuje konstrukcje podmiotu 

lirycznego w wierszach Gajcego 

i Baczyńskiego  

– podaje podstawowe informacje 

o konspiracyjnym życiu literackim 

i kulturalnym w czasie okupacji (na 



Borowskiego (na podstawie wiadomości z 

podręcznika) 

– wyjaśnia określenie „poeci spełnionej 

apokalipsy” 

– interpretuje zawarty w czytanych 

wierszach obraz wojny jako rozpadu 

ogólnoludzkiego porządku i upadku 

uniwersalnych wartości 

– określa obraz pokolenia zawarty w 

czytanych wierszach; wyjaśnia na czym 

polegał jego tragizm 

– wyjaśnia, jak poeci wojenni pojmowali 

obowiązek moralny spoczywający na 

człowieku   

– przedstawia ich poglądy na rolę poety 

(organizator wyobraźni narodowej) 

podstawie wiadomości z podręcznika) 

– przedstawia wizję trudnego 

człowieczeństwa zawartą w wierszach 

Baczyńskiego i Gajcego 

– porównuje wiersze poetów okupacyjnych 

(np. Baczyńskiego) z utworami 

przedwojennych katastrofistów (np. 

Czechowicza); wyjaśnia określenia: 

katastrofa przeczuwana i katastrofa spełniona 

– wykorzystuje literaturę przedmiotu (teksty 

z podręcznika) do interpretacji czytanych 

utworów 

6.1 Po katastrofie – 

literatura wobec 

zagłady 

 

Człowiek 

„zlagrowany”,  

czyli wizja obozu 

koncentracyjnego w 

opowiadaniach 

Tadeusza 

Borowskiego, np.: 

Dzień 

na Harmenzach, 

Proszę państwa 

do gazu 

 

– streszcza i relacjonuje wskazane 

opowiadania Borowskiego 

– interpretuje czytane opowiadania: 

 opisuje ukazaną w nich rzeczywistość 

obozową 

 analizuje ludzkie postawy 

 przedstawia kreacje bohatera-narratora 

kolejnych opowiadań i jego funkcję  

 określa cechy stylu (behawioryzm) 

– uogólnia wizję obozu opisaną przez 

Borowskiego (wytwór kultury europejskiej, 

model państwa totalitarnego itp.) 

– na przykładzie Tadka i innych więźniów 

określa destrukcyjny wpływ obozu na 

psychikę ludzką 

– odwołując się do treści opowiadań, 

wyjaśnia określenie „człowiek 

«zlagrowany»” 

– interpretuje opowiadania, wykorzystując 

wiedzę historyczną oraz wiadomości o 

autorze (na podstawie podręcznika), 

odróżnia Tadka – bohatera literackiego od 

postaci pisarza 

– wyjaśnia, na czym polega moralistyczny 

(a nie nihilistyczny!) charakter opowiadań 

Borowskiego  

– w czytanych opowiadaniach wskazuje 

cechy dokumentu i literatury pięknej 

– porównuje przedstawiony przez 

Borowskiego obraz człowieka 

„zlagrowanego” z człowiekiem totalitarnym 

według Hannah Arendt oraz z osobowością 

autorytarną według Theodora Adorna 

– wyjaśnia, dlaczego opowiadania 

Borowskiego budziły kontrowersje   

– wyjaśnia, jaką diagnozę kultury 

europejskiej postawił Borowski 

(cywilizacyjna utopia zamieniona 

w mechanizm ludobójstwa) 

– wyjaśnia, jaki związek z przedstawioną 

wizją człowieka „zlagrowanego” ma 

behawiorystyczny styl opowiadań  

6.2 Po katastrofie – 

literatura wobec 

zagłady 

 

Ocalenie 

człowieczeństwa 

i wewnętrznej 

wolności:  

Gustaw Herling-

Grudziński,  

Inny świat 

– streszcza i opowiada wskazane wątki 

(fragmenty) utworu 

–przedstawia  dokumentalny charakter 

utworu, odwołując się do wiedzy 

historycznej i biografii autora (na 

podstawie notki w podręczniku) 

– interpretuje utwór: 

 rozpoznaje w nim cechy pamiętnika  

 określa sposób prowadzenia narracji 

 określa zasadę kompozycji  

 przedstawia ukazane w powieści 

postawy ludzi w sytuacji ekstremalnej    

 interpretuje tytuł i motto powieści 

 określa przesłanie utworu (ocalenie 

człowieczeństwa i wewnętrznej 

wolności, obraz człowieka, który nie 

– na podstawie wiadomości z podręcznika 

podaje podstawowe informacje biograficzne 

o Herlingu-Grudzińskim oraz o środowisku 

„Kultury” paryskiej i znaczeniu pisma 

– szerzej wyjaśnia moralistyczne przesłanie 

Innego świata 

– porównuje obraz człowieka w sytuacji 

ekstremalnej w opowiadaniach Borowskiego 

i w Innym świecie   

– porównuje styl opowiadań Borowskiego 

(suchy, oszczędny, lapidarny, 

behawiorystyczny) i Innego świata (środki 

stylistyczne, refleksyjność itp.) 

– wykorzystuje literaturę przedmiotu i 

eseistykę (teksty z podręcznika) do 

pogłębienia interpretacji utworu  



chce się poddać złu i tragicznemu 

losowi) 

– dokonuje szczegółowej analizy i 

interpretacji wskazanych fragmentów (np. 

studium męczeństwa Kostylewa) 

– na podstawie powieści przedstawia 

metody fizycznego i psychicznego 

niszczenia ludzi w państwie sowieckim 

– charakteryzuje system obozów 

sowieckich jako obraz totalitaryzmu 

(miniaturę państwa) 

– wymienia inne ważne publikacje 

ukazujące „archipelag GUŁag” i 

przedstawia ich autorów (na podstawie 

podręcznika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– omawia różne wizje „świata za drutami” 

(na podstawie znanych utworów literackich i 

obrazów filmowych) 

6.3 Po katastrofie – 

literatura wobec 

zagłady 

 

Polak patrzy na 

mury getta 

i tragedię narodu 

żydowskiego: 

wiersze, np.: 

Czesław Miłosz, 

Campo di Fiori,  

 

 

Władysław 

Broniewski, 

Ballady i romanse  

 

– interpretuje wiersz Miłosza jako 

literackie świadectwo Holocaustu i 

refleksję o roli poety 

– dokonuje analizy i interpretacji wiersza:  

 określa funkcję powiązania dwóch 

planów czasowych 

 analizuje sposób ukształtowania 

sytuacji lirycznej 

 wyjaśnia, kim jest podmiot liryczny 

 interpretuje sens wskazanych morałów 

oraz refleksji o „samotności ginących” 

 wskazuje cechy języka poetyckiego 

 

– porównuje sposób ukazania tragedii 

narodu żydowskiego w różnych utworach 

poetyckich, biorąc pod uwagę: 

 przestrzeń poetycką 

 ukazanych bohaterów 

 sytuację liryczną 

 „ja” i/lub „ty” liryczne  

 formę podawczą 

 środki stylistyczne i ich funkcje 

– dokonuje pogłębionej interpretacji wiersza 

Miłosza jako świadectwa ciągłości 

historycznych doświadczeń ludzkości  

– opisuje kompozycję wiersza oraz 

ukształtowanie języka artystycznego  

– wyjaśnia, dlaczego Miłosza określa się 

mianem poety moralisty 

 

 

 

 

 

 

– w wierszu Broniewskiego określa sposób i 

funkcję przywołania tradycji romantycznej   

6.4 Po katastrofie – 

literatura wobec 

zagłady 

 

Walka o godną 

śmierć: 

Hanna Krall, 

Zdążyć przed 

Panem Bogiem 

– relacjonuje wydarzenia i sytuacje 

ukazane w książce Hanny Krall 

– wyjaśnia znaczenie i pochodzenie słowa 

„holocaust” 

– przedstawia sytuację Żydów w getcie 

warszawskim 

– wyjaśnia, kim jest Marek Edelman, jaką 

rolę odegrał w powstaniu w getcie i czym 

zajmował się po wojnie 

– wskazuje dwie płaszczyzny czasowe 

relacji Edelmana i określa, co je łączy 

– interpretuje tytuł utworu 

– na podstawie relacji Edelmana 

interpretuje wybuch powstania w getcie 

jako walkę o godną śmierć 

– wyjaśnia termin „deheroizacja”, 

odnosząc go do relacji Edelmana 

– w utworze Krall wskazuje cechy 

reportażu  

– porównuje opisy śmierci Żydów w getcie z 

literacką tradycją pięknej śmierci w walce 

– wyjaśnia, dlaczego Edelman celowo 

deheroizuje obraz powstania w getcie i jego 

przywódców i jaki wymiar bohaterstwa 

ukazuje  

– na podstawie różnych utworów literackich, 

a także dzieł malarskich i filmowych ukazuje 

obraz tragedii narodu żydowskiego w czasie 

II wojny światowej; wykorzystuje 

wiadomości z historii 

 

 

 

 

 

 

 

 



– określa, które cechy zbliżają go do 

literatury pięknej, które zaś nadają mu 

wartość dokumentu 

 

 

 

6.5 Po katastrofie – 

literatura wobec 

zagłady 

 

Człowiek, który 

ocalał: 

wiersze Tadeusza 

Różewicza, np.: 

Matka 

powieszonych, 

Ocalony, Termopile 

polskie 

– interpretuje wiersze Różewicza: 

 określa, kim jest człowiek, który ocalał 

z katastrofy 

 charakteryzuje język artystyczny 

(odrzucenie zbędnej ekspresji, 

„mówienie ze ściśniętym gardłem”)  

 wyjaśnia jego ideowe przesłanie 

(wątpliwość, czy możliwa jest „sztuka 

po Oświęcimiu”) 

 wskazuje moralistyczny wymiar 

wierszy (diagnoza rozpadu wartości, 

obraz świata i człowieka po 

katastrofie) 

 dostrzega i interpretuje zatarcie 

granicy między językiem poezji a 

językiem prozy 

 

– wyjaśnia terminy: dehumanizacja, 

reifikacja, odnosząc je do utworów 

Różewicza i Borowskiego 

 

 

– dokonuje syntezy materiału na temat 

literackich świadectw wojny i okupacji: 

 opracowuje bibliografię 

najważniejszych pozycji  

 gromadzi wiadomości o ich autorach  

 określa różne sposoby ukazania wojny, 

obozów, sytuacji człowieka 

 porównuje postawy człowieka w 

sytuacjach ekstremalnych i wpływ zła 

na jego psychikę 

 wskazuje dokumentaryzm 

omawianych utworów i cechy 

literatury pięknej  

 porównuje gatunki literackie, poetyki 

utworów itp. 

– interpretuje wiersze Różewicza jako obraz 

tragicznej samoświadomości człowieka 

ocalonego z zagłady 

– na podstawie czytanych wierszy wyjaśnia, 

na czym polega Różewiczowski system 

wersyfikacyjny  

– wyjaśnia, na czym polega moralistyczny 

charakter poezji Różewicza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– porównuje obraz „świata po katastrofie” i 

„człowieka, który przeżył” w poezji Miłosza 

i Różewicza, a także w opowiadaniach 

Borowskiego 

 

– przygotowuje i wygłasza referat 

(prezentację z materiałami ilustracyjnymi): 

„Literackie świadectwa lat wojny i okupacji 

– dokument czy literatura piękna?” 

7.1 Literatura i 

komunizm 

 

Literatura i 

propaganda:  

np.wiersz:e: 

Adam Ważyk, 

Rzeka, Lud wejdzie 

do śródmieścia, 

Poemat dla 

dorosłych 

 

plakaty 

socrealistyczne 

– wyjaśnia termin „realizm socjalistyczny” 

(na podstawie notki z podręcznika) 

– podaje główne założenia i cechy sztuki 

socrealistycznej, odnosi je do znanych 

sobie tekstów kultury (poezji, plakatu, 

malarstwa, piosenek) 

– ogólnie omawia wpływ polityki na sztukę 

w różnych okresach PRL-u (na podstawie 

wiadomości z podręcznika) 

– wyjaśnia terminy: indoktrynacja, 

propaganda, cenzura, aluzyjność, opozycja, 

nowomowa 

– wyjaśnia, na czym polega zakłamywanie 

rzeczywistości w propagandzie (odwołuje 

się np. do Poematu dla dorosłych Ważyka) 

– podaje przykłady kultu jednostki w 

sztuce  

– interpretuje Poemat dla dorosłych jako 

wyraz rozczarowania rzeczywistością 

realnego socjalizmu 

– wyjaśnia, na czym polega znaczenie  

książek Orwella Folwark zwierzęcy i Rok 

1984  (na podstawie informacji z 

podręcznika) 

– zna Orwellowskie pochodzenie takich 

sformułowań, jak: nowomowa, Wielki Brat, 

prostowanie przeszłości 

– znajduje przykłady nowomowy w prasie 

(publicystyce) współczesnej 

 



– wskazuje kontekst historyczny Poematu 

dla dorosłych („odwilż”) 

7.2 Literatura i 

komunizm 

 

Dobro i zło, czyli 

diabeł w 

komunistycznym 

świecie: 

Michaił Bułhakow, 

Mistrz i Małgorzata 

– określa kompozycję powieści, wskazuje 

różne plany narracyjne 

– dostrzega i interpretuje powiązania 

elementów realistycznych i fantastycznych  

– charakteryzuje obraz Moskwy lat 30. 

(korupcja, donosicielstwo, tajemnicze 

znikanie ludzi itp.).i działalność w niej 

ekipy Wolanda 

– wnioskuje, że życie w komunistycznej 

Rosji to zło, które może poprawić już tylko 

sam diabeł, demaskując je) 

– określa zdemaskowaną w wyniku 

działalności ekipy Wolanda kondycję 

moralną człowieka w państwie totalitarnym 

– interpretuje sposób potraktowania 

motywów biblijnych (apokryficzność), a 

zwłaszcza funkcję motywu satanistycznego 

– wskazuje powtarzający się dylemat 

różnych bohaterów powieści (wierność 

sobie i własnym przekonaniom a 

posłuszeństwo wobec władzy, oportunizm, 

tchórzostwo) 

– odczytuje moralistyczne przesłanie 

powieści (związane z prawdą, winą i karą, 

wiernością sobie, dobrem i złem itp.) 

– wskazuje różne konwencje estetyczne 

(groteskę, satyrę, komizm, liryzm, patos) i 

określa ich funkcję  

– wskazuje powiązania między planami 

narracyjnymi powieści 

– rekonstruuje portret psychologiczny 

Poncjusza Piłata; określa jego rolę w 

powieści  

– określa znaczenie postaci Mateusza Lewity 

w powieści 

– wskazuje i interpretuje motywy 

symboliczne (np. ogień, burza, woda, lot, 

światło słońca i światło księżyca, noc) 

– przedstawia funkcjonowanie w powieści 

motywu mistrza i ucznia, wprowadza 

kontekst innych znanych sobie tekstów 

kultury 

– interpretuje motto powieści, nawiązując do 

Fausta Goethego 

7.3 Literatura i 

komunizm 

 

Przeciw 

zniewoleniu, 

m.in. utwory: 

Czesław Miłosz, 

Który skrzywdziłeś, 

Zniewolony umysł 

(fragment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– interpretuje wiersz Miłosza:  

 określa społeczny, polityczny i etyczny  

wymiar zbrodni tyrana 

  przedstawia powinności poezji i poety  

 charakteryzuje budowę oraz język 

poetycki wiersza 

 

– wyjaśnia, na czym polega postawa 

nazwana przez Miłosza Ketmanem (na 

podstawie notki w podręczniku) i odnosi ją 

do sytuacji politycznej 

– wyjaśnia, dlaczego po II wojnie 

światowej wyodrębniła się polska literatura 

emigracyjna; podaje nazwiska 

najważniejszych jej przedstawicieli 

– wykorzystując wiadomości z historii, 

wymienia najważniejsze wydarzenia 

literackie (tytuły, nazwiska, formacje) 

„historycznych” miesięcy 

– w czytanych utworach odnajduje ślady 

wpływu cenzury na język sztuki (ironia, 

satyra, groteska, ezopowość) 

– interpretuje czytane utwory: 

 dostrzega aluzje polityczne i 

historyczne  

 wyjaśnia tytuły, uwzględniając ich 

wieloznaczność 

– interpretuje wiersz Miłosza, przywołując  

kontekst utworów ukazujących władzę 

tyrana (np. Makbet, Dziadów część III) 

 

 

 

 

– na podstawie Zniewolonego umysłu 

wyjaśnia, jaki wpływ na twórców miała 

marksistowska „pigułka szczęścia” 

– podaje najważniejsze informacje o 

 literaturze emigracyjnej, ocenia znaczenie 

„Kultury” paryskiej (na podstawie informacji 

z podręcznika) 

– wie, że w życiu politycznym i kulturalnym 

PRL-u istniał  nurt „świadectwa i sprzeciwu” 

sygnowany miesiącami politycznych 

przełomów 

– wyjaśnia określenie „pokolenie 

«Współczesności»” (na podstawie 

wiadomości z podręcznika) 

– wyjaśnia, czym był tzw. drugi obieg 

wydawniczy i jaką rolę odgrywał w czasach 

PRL-u 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Herbert, 

Potęga smaku 

 

 

 

 

 

 

Stanisław 

Barańczak, 

Spójrzmy prawdzie 

w oczy 

 

 

 

 

 

także utwory: 

Sławomira Mrożka, 

Mirona 

Białoszewskiego, 

Ryszrda 

Krynickiego i 

innych autorów 

 

M. Hłasko, 

Cmentarze 

(fragment z 

podręcznika) 

 wskazuje cechy języka artystycznego   

 rozpoznaje środki składniowe, 

słowotwórcze, leksykalne, „gry 

językowe” itp. i określa ich funkcje 

 wykorzystuje kontekst historyczny, 

kulturowy, filozoficzny 

 wskazuje i komentuje nawiązania 

kulturowe (np. do tradycji 

romantycznej) oraz aluzje literackie; 

określa ich funkcje 

 określa przywoływane wartości  

 

– przedstawia moralistyczny wymiar poezji 

Herberta, odwołując się do czytanych 

utworów 

 

 

 

 

 

– interpretuje wiersze poetów Nowej Fali 

jako próbę odkłamania języka i ukazania 

prawdy społecznej 

 wskazuje i interpretuje środki 

językowe typowe dla tej poezji  

 wskazuje środki służące 

demaskowaniu manipulacji 

i zakłamania języka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– interpretuje fragment książki Hłaski jako 

rozrachunek z rzeczywistością stalinowską 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– na konkretnych przykładach wyjaśnia, jak 

Herbert nawiązuje do tradycji kultury  

– wyjaśnia, na czym polega reinterpretacja 

znaków kultury w poezji Herberta 

– wykorzystuje literaturę przedmiotu (teksty 

z podręcznika) do interpretacji poezji 

Herberta 

 

– na podstawie informacji z podręcznika i 

czytanych wierszy przedstawia założenia 

ideowe i artystyczne Nowej Fali   

– wyjaśnia termin „poezja lingwistyczna” 

 

 

 

 

 

– określa, jakie elementy rzeczywistości 

komunistycznej są ośmieszane w utworach 

Mrożka (wskazuje właściwe środki 

literackie) 

 

 

 

 

– krótko prezentuje poezję stanu wojennego, 

podaje przykłady wierszy 

– wyjaśnia, przeciw czemu skierowany był 

bunt Hłaski 

 

– wymienia twórców i niektóre tytuły 

z kręgu tzw. polskiej szkoły filmowej; zna jej  

główne założenia, wie, z czego wyrasta 

– wymienia niektórych twórców zaliczanych 

do kina moralnego niepokoju i wskazuje 

problemy społeczne, które przedstawiali 

w swoich filmach 

8. Literatura 

utraconych ojczyzn 

 

Literackie powroty 

do krain 

dzieciństwa: 

wybrane fragmenty 

utworów tego nurtu 

 

 

 

– interpretuje czytane fragmenty utworów: 

 określa ich temat i przesłanie 

 nastrój 

 określa charakter wykreowanej  

przestrzeni 

 przedstawia sposób portretowania 

ludzi, ich świat wewnętrzny 

 analizuje warstwę językowo-

stylistyczną (np. wskazuje cechy 

polszczyzny kresowej, regionalizmy)  

– wskazuje topografię literacką nurtu 

– na podstawie wiadomości z podręcznika 

krótko przedstawia nurt utraconych ojczyzn 

we współczesnej literaturze:  

 podaje główne tematy  

 określa nastrój znanych utworów, 

 wymienia twórców i najważniejsze 

tytuły  

– wyjaśnia związek nurtu utraconych ojczyzn 

ze zmianami politycznymi po II wojnie 

światowej 

– określa, jaki obraz Kresów ukazują czytane 



 

 

 

 

 

 

oraz 

o wyobrażeniu 

przeszłości 

krytycznie:  

Witold 

Gombrowicz, 

Trans-Atlantyk   

małych ojczyzn (np. w utworach Vincenza, 

Miłosza, Chciuka, Wańkowicza, Huellego) 

– rozpoznaje romantyczne pochodzenie 

literackiego obrazu małej ojczyzny, 

powołując się np. na Pana Tadeusza 

 

– interpretuje utwór Gombrowicza 

– wskazuje elementy parodii, groteski, 

satyry  

– określa, co jest przedmiotem krytyki 

pisarza 

– w języku narratora dostrzega 

prześmiewcze nawiązania do polszczyzny 

sarmackiej (oraz elementy kresowe)  

– odwołując się do tekstu utworu, określa 

stosunek pisarza do przeszłości 

szlacheckiej 

– określa, w jaki sposób elementy 

autobiograficzne w utworze łączą się 

z groteską, tworząc fantastyczną opowieść 

o Polakach w Argentynie 

– wykorzystuje literaturę przedmiotu (np. 

tekst Jerzego Jarzębskiego z podręcznika) 

do pogłębienia interpretacji utworu  

fragmenty (idealizacja, nostalgia, widzenie 

oczyma dziecka, scalanie obrazu, na który 

składają się przyroda, ludzie, tradycja) 

 

 

 

– analizuje styl Gombrowicza pod kątem 

budowy zdań, określa jego charakterystyczne 

cechy (powtórzenia, „kresowy” szyk 

wyrazów); dostrzega elementy deformacji i 

karykatury 

– wskazuje mit sarmacki jako dziedzictwo 

polskiej przeszłości kształtujące wyobrażenie 

Polaków o sobie 

– porównuje Trans-Atlantyk  z Panem 

Tadeuszem Mickiewicza i Doliną Issy 

Miłosza (lub innym utworem idealizującym 

przeszłość i obraz małej ojczyzny) 

– interpretuje Trans-Atlantyk  jako polemikę 

ze szlachecko-romantyczną afirmacją 

polskości 

 

9.1  Literatura i 

egzystencja 

 

Albert Camus, Mit 

Syzyfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Camus, 

Dżuma 

– czyta ze zrozumieniem esej Mit Syzyfa 

 odnajduje jego przesłanie filozoficzne 

 wyjaśnia, na czym polega heroizm 

Syzyfa  

 wyjaśnia, jaką postawę Camus nazywa 

„zwycięstwem absurdalnym” 

– określa podstawowy przedmiot filozofii 

egzystencjalnej (pytanie o sens ludzkiego 

istnienia)  

– ogólnie przedstawia najważniejsze 

założenia egzystencjalizmu Sartre’a i 

Camusa (na podstawie wiadomości z 

podręcznika)  

 

– streszcza Dżumę 

– opisuje świat przedstawiony powieści, 

podkreślając jej paraboliczny charakter  

– wyjaśnia termin „powieść parabola”, 

odnosząc go do Dżumy 

– rozpoznaje paraboliczny charakter 

choroby opisanej w powieści (dostrzegając 

realizm jej opisów) 

– porównuje opisy Oranu i życia jego 

mieszkańców w czasie kolejnych etapów 

rozwoju epidemii, wyciąga wnioski 

– charakteryzuje bohaterów utworu, 

wyjaśnia, na czym polega ich samotność 

– w kreacjach bohaterów odnajduje 

egzystencjalną koncepcję ludzkiego bytu 

– dowodzi, iż bohaterowie Dżumy 

reprezentują różne postawy wobec zła: 

 charakteryzuje doktora Rieux i jego 

filozofię życiową 

 przedstawia dylematy Ramberta 

i zachodzące w nim zmiany 

 przedstawia przemiany w poglądach 

– przedstawia założenia i ważne pojęcia 

filozofii egzystencjalnej  

– wskazuje głównych jej twórców, np.: 

Kierkegaarda, Sartre’a, Camusa 

– określa nastrój epoki, w którym powstała  

– określa wpływ na literaturę i sztukę 

– podaje ogólne informacje o Camusie jako 

wielkim moraliście XX w. i jego 

najważniejszych utworach (zakres 

wiadomości z podręcznika) 

 

 

 

 

– wskazuje wojnę, okupację i obozy jako 

genezę koncepcji filozoficznej Camusa 

(obraz człowieka i jego cierpienia) 

– odnosi Dżumę do założeń filozofii 

egzystencjalnej, wskazuje obecność w 

powieści jej kluczowych pojęć (np. śmierć, 

samotność, wolność i uwięzienie) 

– odnajduje w powieści obraz tragicznej 

egzystencji człowieka absurdalnego  

– przedstawia spójną interpretację Dżumy 

jako filozoficznej paraboli ukazującej 

tragizm ludzkiej egzystencji oraz postawy 

ludzkie wobec zła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ojca Paneloux 

 na przykładzie Tarrou wyjaśnia, czym 

jest, według Camusa, „świętość” 

– interpretuje motto powieści i określa jej 

przesłanie  

 

– pisze na podstawie znanych utworów 

literackich i filmów rozprawkę lub esej na 

temat egzystencjalnych problemów 

człowieka (synteza) 

 

 

 

 

 

 

– na podstawie znanych sobie utworów 

przedstawia wykorzystanie motywu choroby 

jako metafory egzystencji człowieka 

(synteza) 

9.2 Literatura i 

egzystencja 

 

Poezja wobec 

dylematów 

egzystencji: 

Tadeusz Różewicz, 

np.: 

Strach, Spadanie 

czyli o elementach 

wertykalnych i 

horyzontalnych w 

życiu 

współczesnego 

człowieka, Drewno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

także np.: 

Andrzej Bursa, 

Sobie samemu 

umarłemu 

Stanisław 

Grochowiak, 

Płonąca żyrafa 

Rafał Wojaczek, 

Martwy język  

Stanisław 

Barańczak, Jakieś 

Ty 

 

 

 

 

 

Wisława 

Szymborska, 

Obmyślam świat, 

– interpretuje wiersze Różewicza: 

 określa metaforyczne znaczenia „góry” 

i „dołu” 

 określa obraz człowieka różnych epok, 

wskazując jego wyznaczniki (np. 

upadek i spadanie) 

 analizuje język poetycki Różewicza 

(dobór rzeczowników i znaczenia, w 

jakich występują, składnię, 

frazeologię, środki stylistyczne itp.)  

 odnajduje utarte zwroty językowe i 

frazeologizmy; interpretuje je, 

dostrzega kompromitację słów, które 

zatraciły swoje znaczenia, chaos 

pojęciowy i moralny, w jakim żyje 

współczesny człowiek 

 przedstawia sytuację człowieka w 

świecie pozbawionym hierarchii 

wartości, ładu, celu życia, Boga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– czyta i interpretuje wiersze poetów 

współczesnych, wskazując w nich 

nawiązania do egzystencjalizmu 

– określa, jakie doświadczenia 

egzystencjalne ukazują wiersze Różewicza, 

Szymborskiej, Bursy, Wojaczka, 

Barańczaka 

– w czytanych wierszach rozpoznaje 

nawiązania kulturowe i aluzje literackie    

– określa funkcję motywu brzydoty w 

wierszu Grochowiaka  

– opisuje kondycję ludzką w ujęciu 

Grochowiaka 

– w wierszu Wojaczka rozpoznaje 

prowokację poetycką i określa, w co jest 

ona wymierzona 

 

– interpretuje wiersze Szymborskiej: 

 wskazuje i formułuje obecne w nich 

pytania (problemy) filozoficzne 

– interpretuje symbolikę „góry” i „dołu” w 

wierszu Różewicza, wykorzystując kontekst  

znanych tekstów kultury  

– w sposób pogłębiony analizuje język 

artystyczny Różewicza, np.: 

 określa funkcję przemilczeń 

 wskazuje przykłady konkretyzacji 

metafor i omawia ich funkcje 

– na podstawie czytanych wierszy oraz 

wiadomości z podręcznika określa, jaką 

ocenę kultury europejskiej zawarł w swojej 

twórczości Różewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

– przedstawia motyw pierwszego upadku i 

jego kulturową interpretację; przywołuje 

zawierające ten motyw różne teksty kultury 

(synteza) 

 

– pisze rozprawkę lub esej na temat 

sposobów ukazania w literaturze różnych 

epok upadku człowieka i związaną z nim 

koncepcję kondycji ludzkiej 

 

– wyjaśnia termin „turpizm”, odnosząc go do 

poezji Grochowiaka 

– wyjaśnia określenie „poeta przeklęty”, 

odnosząc je do polskich poetów 

współczesnych (np. Wojaczka, Stachury – na 

podstawie notki w podręczniku) 

– interpretuje nawiązania kulturowe i aluzje 

literackie dostrzeżone w czytanych 

wierszach  

 

 

 

 

 

 

 

 

– rozpoznaje filozoficzny kontekst czytanych 

wierszy Szymborskiej (np. dialektykę jako 

sztukę poszukiwania prawdy, poglądy na 



Utopia, *** 

[Nicość...] 

  

 rozpoznaje ironię, sarkazm, parodię; 

określa ich funkcje 

 opisuje właściwości języka 

poetyckiego (np. gry znaczeniami 

wyrazów, wykorzystanie podobieństw 

brzmieniowych, rozbijanie 

frazeologizmów)   

– wykorzystuje literaturę przedmiotu (z 

podręcznika) do pogłębienia interpretacji 

wierszy Szymborskiej 

zmienność i trwanie, istnienie i nicość itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– odczytuje i interpretuje dzieła malarskie 

reprezentujące nurt egzystencjalny w sztuce 

- porównuje sposoby ukazania  

egzystencjalnych doświadczeń człowieka w 

literaturze i malarstwie (np. jakimi środkami 

przedstawiona jest izolacja i samotność 

ludzka) 

10.1 Teatr groteski.  

 

Rewolucja, absurd i 

groteskowa wizja 

końca świata: 

Stanisław Ignacy 

Witkiewicz, Szewcy 

– streszcza, opowiada, relacjonuje i 

interpretuje wskazane elementy dramatu: 

 przestrzeń sceniczną  

 postacie  

 przebieg wydarzeń  

– charakteryzuje trzy fazy rewolucji 

przedstawione w Szewcach 

– interpretuje przedstawioną wizję świata 

(chaos) 

– przedstawia katastroficzne przeczucia 

Witkacego (odczłowieczenie, zanik 

indywidualności, uniformizacja życia itp.)  

– rozpoznaje w dramacie elementy 

nadrealizmu, ekspresjonizmu oraz groteski  

– charakteryzuje język i styl dramatu, 

wskazując:  

 wymieszanie stylów 

 neologizmy 

 hybrydy językowe  

 aluzje i przytoczenia 

– określa ich funkcje i ogólny efekt 

artystyczny 

– wyjaśnia termin „hybryda językowa” 

 

 

 

 

 

– wyjaśnia, jak Witkacy pojmował Czystą 

Formę i zbliżanie widza do „Tajemnicy 

Istnienia” (na podstawie tekstów z 

podręcznika) 

 

– porównuje Szewców z innymi rodzajami 

dramatu, np. antycznym, klasycznym, 

Szekspirowskim, romantycznym (synteza) 

 

– w sposób pełny opisuje świat wykreowany 

w dramacie, wskazując jego absurdalność, 

nielogiczność  

– porównuje język różnych postaci 

scenicznych, wyciąga wnioski 

– w konkretnych fragmentach wskazuje 

wymieszanie konwencji estetycznych (patosu 

i trywialności, grozy i komizmu itp.) i stylów 

językowych (np. parodia stylu 

modernistycznego czy języka 

intelektualistów)  

– rozpoznaje i interpretuje aluzje 

i nawiązania kulturowe obecne w dramacie 

(np. nawiązania do Wyspiańskiego, motyw 

maski) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– prezentuje podstawowe wiadomości 

o życiu i twórczości Witkacego (zakres 

wiadomości z podręcznika) 

 

 

 

 

 

 

– na przykładzie Szewców określa, na czym 

polega nowatorstwo artystyczne dramatów 

Witkacego   

 

– docieka przyczyn popularności dramatów 

Witkacego po roku 1956 (np. teatr Kantora) 

(zakres wiadomości z podręcznika) 



10.2 Teatr groteski 

 

Współczesny 

Everyman –

człowiek „umarły 

za życia”: 

Tadeusz Różewicz, 

Kartoteka 

(fragmenty lub 

całość) 

– charakteryzuje i interpretuje bohatera 

Kartoteki: 

 jego bierność 

 brak imienia, wieku, zawodu  

 dostrzega elementy biografii pokolenia 

wojennego 

– interpretuje postać bohatera jako 

współczesnego Everymana (wyjaśnia to 

pojęcie) 

– określa zasadę kompozycji dramatu 

– interpretuje tytuł dramatu 

– uzasadnia, że Kartoteka jest dramatem 

otwartym  

– wyjaśnia, na czym polega nowatorski 

charakter Kartoteki, porównując ją z  

innymi rodzajami dramatu 

– porównuje bohatera Kartotek i z kreacjami 

innych bohaterów dramatycznych (np. 

antycznych, Szekspirowskich, 

romantycznych) 

– interpretuje biografię pokolenia wojennego 

ukazaną w konstrukcji bohatera:  

 wskazuje jego doświadczenia 

 dylematy moralne  

 kompleksy istniejące w świadomości 

bohatera 

 wyjaśnia, na czym polega dramat 

pokoleniowy ukazany w tej postaci 

– określa źródła deformacji świata 

przedstawionego w dramacie (istnieje on 

w świadomości i podświadomości bohatera)   

 

10.3 Teatr groteski 

 

Za co kochamy 

Mrożka: 

Sławomir Mrożek, 

Tango 

– streszcza, relacjonuje, interpretuje 

dramat: 

 charakteryzuje przestrzeń sceniczną  

 opisuje wygląd, zachowanie i język 

bohaterów  

 określa ukazany obraz świata 

 przedstawia zdarzenie dramatyczne 

 ocenia postawy reprezentowane przez 

postacie sceniczne (np. Artura, Edka, 

Eugeniusza, Stomila i Eleonorę) 

 wyjaśnia rolę motywu tanga 

(interpretuje końcową scenę) 

 wskazuje elementy konwencji 

groteskowej i określa jej funkcje  

– wyjaśnia, jak w Tangu potraktowany 

został  motyw buntu pokoleniowego  

– określa, jaką rolę odgrywa w dramacie 

motyw ślubu, interpretuje go w kontekście 

tradycji literackiej 

– wyjaśnia przyczyny klęski Artura 

– charakteryzuje postawę i poglądy Edka, 

określa jego rolę w dramacie 

– odczytuje Tango jako:  

 dramat o źródłach tyranii 

 obraz egzystencjalnych problemów 

człowieka współczesnego 

 dramat o przemianach kulturowych 

 dramat o rozpadzie wartości 

 

– przedstawia funkcjonowanie motywu 

tańca w literaturze i sztuce różnych epok 

(synteza) 

– w sposób pogłębiony interpretuje dramat, 

dostrzegając jego wielopłaszczyznowość 

– rozpoznaje w dramacie nawiązania do 

konwencji dramatu romantycznego i 

mieszczańskiego (tragikomedia rodzinna) 

– wyjaśnia termin: teatr groteski, odnosząc 

go do Tanga 

– wyjaśnia termin „purnonsens”, ilustrując 

go przykładami z dramatu Mrożka  

– dostrzega w dramacie aluzje polityczne 

– wykorzystuje literaturę przedmiotu (esej 

Błońskiego – z podręcznika) do pogłębienia 

interpretacji dramatu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wygłasza referat (przedstawia prezentację 

z wykorzystaniem materiałów 

ilustracyjnych) na temat funkcjonowania 

motywu tańca w literaturze różnych epok 

11. Poezja, która 

ocala 

 

Klasycyzm 

i harmonia, 

m.in. wiersze: 

Czesław Miłosz, 

Przedmieście, 

Zaklęcie, Świat 

(poema naiwne): 

Wiara, Miłość, 

– dokonuje analizy i interpretacji czytanych 

wierszy Miłosza: 

 określa podmiot liryczny i jego relacje 

z autorem (poetą) 

 opisuje przestrzeń poetycką (w tym 

krajobrazy symboliczne, jak kulturowe 

motywy ogrodu i cmentarza) 

 omawia ich filozoficzne przesłanie 

 dostrzega toposy i znaki kulturowe 

 opisuje język poetycki Miłosza, 

dostrzegając m.in. posługiwanie się 

– wyjaśnia terminy: liryka roli, monolog 

„persony” lirycznej; wykorzystuje je do 

interpretacji wierszy Miłosza  

– wyjaśnia, na czym polega oszczędność 

formy poetyckiej w wierszach Miłosza i jaka 

jest jej funkcja 

– komentuje kontrast między prostą formą 

wierszy z cyklu Świat a ich doniosłym 

przesłaniem filozoficznym 

– na konkretnych przykładach wyjaśnia 

źródła i cel ironii w wierszach Miłosza  



St. Ign.. Witkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Herbert, 

Tamaryszek , 

Powrót prokonsula, 

Przesłanie Pana 

Cogito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leopold Staff, 

Harmonia, 

Bonaccia 

Julian Tuwim, 

Zmęczenie 

Kazimierz 

Wierzyński, Skok 

o tyczce 

Jarosław 

Iwaszkiewicz, 

Powrót, Źródło 

Aretuzy 

Thomas Stearns 

Eliot, Ziemia 

jałowa (fragmemt) 

Osip Mandelsztam, 

*** [To garncarze 

Krecie wielkość 

dali…] 

obrazowymi przykładami, 

aforystyczność, stosowanie epitetów i 

metafor, przejrzystość składni 

– określa, jakie zadania stawia Miłosz 

poezji i poecie (jaką wartość przypisuje 

słowu poetyckiemu) 

– wskazuje, w czym poeta upatruje 

ocalenia wartości, ładu, człowieczeństwa  

– w odniesieniu do wiersza Zaklęcie 

wyjaśnia klasyczne pojęcie rozumu jako 

mocy tworzenia wartości  

 

– dokonuje analizy i interpretacji czytanych 

wierszy Herberta, wykorzystując kontekst 

historyczny, kulturowy, filozoficzny 

– określa, jak Herbert postrzega 

powinności poety (np. wobec ludzkich 

cierpień)  

– wyjaśnia określenie „poetyka 

kontemplacji”, odnosząc je do wierszy 

Herberta (a także innych poetów, np. 

Staffa) 

– określa funkcję kostiumu antycznego (np. 

w wierszu Powrót prokonsula) 

– wskazuje, jakich ideałów i wartości 

poszukuje poeta w tradycji kultury   

– przedstawia bohatera lirycznego wiersza 

Przesłanie Pana Cogito: 

 wskazuje jego kartezjański rodowód  

 wyjaśnia, na czym polega jego tragizm 

i heroizm moralny  

– odwołując się do znanych wierszy, 

przedstawia moralistyczny wymiar poezji 

Herberta 

– na przykładach poznanych wierszy 

uzasadnia, że Herbert uczynił tradycję 

kultury językiem poetyckiej komunikacji 

 

– wskazuje i interpretuje nawiązania 

kulturowe obecne w wierszach należących 

do nurtu klasycznego (np. lutnia Apollina, 

człowiek ulepiony z gliny, laur olimpijski, 

topos otium – negotium, motywy powrotu, 

wiosny itp.) 

– określa obecną w tych wierszach postawę 

poety i koncepcję poezji  

– wskazuje dziedzictwo kulturowe poezji 

nurtu klasycznego (nawiązania 

śródziemnomorskie, „rzecz czarnoleska” 

itp.) 

– w czytanych wierszach odnajduje 

antyczny ideał harmonii piękna, 

sprawności fizycznej i dobra moralnego 

(np. w wierszu Wierzyńskiego) 

– analizuje budowę czytanych wierszy, 

podkreślając ich formalną doskonałość i 

estetyzm 

– określa funkcje przywołanych dzieł 

sztuki (motywów związanych ze sztuką), 

określa ich znaczenia metaforyczne i 

– na podstawie czytanych wierszy określa, 

jakich wartości poszukuje Miłosz w tradycji 

kultury 

– na podstawie znanych wierszy Miłosza 

wyjaśnia, jak poeta postrzega historię i jak 

pojmuje odpowiedzialność moralną 

człowieka (synteza) 

 

 

 

 

 

– na podstawie konkretnych utworów 

przedstawia sposoby wykorzystania przez 

Herberta dziedzictwa przeszłości kulturowej 

– na podstawie znanych wierszy dowodzi, że 

w wierszach Herberta klasycyzm jest 

znakiem postawy moralnej 

– interpretuje postać Pana Cogito jako obraz 

problemów moralnych współczesnego 

intelektualisty 

 

– prezentuje informacje o życiu i twórczości 

Herberta, wykorzystując teksty źródłowe 

(np. fragment dziennika Tyrmanda z 

podręcznika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wymienia poetów XX w., których określa 

się mianem klasyków: 

 wskazuje, w jaki sposób nawiązywali do 

wzorców i ideałów klasycznych 

 wyjaśnia, w jaki sposób postawa klasyka 

jest odpowiedzią na zagrożenia 

współczesności 

– wyjaśnia określenie „poeta kultury”, 

odnosząc je do właściwych twórców 

– przedstawia Staffa jako twórcę nurtu 

klasycznego i klasyka poezji polskiej, 

wskazuje trwałe cechy jego postawy 

poetyckiej 

– wskazuje trwałość dziedzictwa „rzeczy 

czarnoleskiej”, przywołuje wiersze Norwida  

i Tuwima 

– wyjaśnia termin „topos”, podając 

przykłady z czytanych wierszy 

– przedstawia znaczenie obecności toposów 

w poezji klasyków 

– opisuje poetykę czytanych wierszy; 

wskazuje środki stylistyczne i określa ich 



symboliczne (np. u Iwaszkiewicza) 

– na podstawie znanych utworów (dzieł 

sztuki) wyjaśnia symbolikę źródła i jej 

znaczenie w kulturze europejskiej 

 

– wyjaśnia terminy: klasycyzm, klasyczny, 

wskazując różne ich znaczenia (na 

podstawie notki w podręczniku) 

 

– czyta ze zrozumieniem eseje na temat 

sztuki (np. Zygmunta Kubiaka z 

podręcznika) 

 

– na podstawie znanych utworów i dzieł 

sztuki uzasadnia, że antyk i mity greckie 

stanowią wciąż żywe źródło kultury 

śródziemnomorskiej (synteza) 

funkcje 

– wyjaśnia terminy: parnasizm, oktostych, 

odnosząc je do poezji Iwaszkiewicza 

– interpretuje obraz „ziemi jałowej” Eliota 

jako kryzysu cywilizacji europejskiej 

– wyjaśnia (ogólnie), jaką koncepcję 

klasycyzmu stworzył Eliot 

 

 

 

 

 

 

– pisze pracę (lub: przygotowuje referat,  

prezentację) na temat trwałej obecności nurtu 

klasycznego w kulturze europejskiej 

(synteza)   

12. Poezja wiary 

 

Jan Twardowski, 

np.: za szybko, 

samotność, 

przezroczystość, 

szukam 

 

także wiersze 

innych autorów 

XX w., np.: 

Jerzy Liebert, 

Jeździec, Koguty 

Anna Kamieńska, 

Odejście Hioba, 

Rzeczy widzialne 

i niewidzialne 

Czesław Miłosz, 

Traktat teologiczny 

(fragment) 

Janusz Stanisław 

Pasierb, wstępując 

na wzgórze, 

Genesis 

 

wybrane dzieła 

sztuki nawiązujące 

do postaci i 

motywów 

biblijnych  

– dokonuje analizy i interpretacji czytanych 

wierszy: 

 określa przedstawiane w nich treści: 

przeżycia duchowe i doświadczenia 

egzystencjalne 

 charakteryzuje postać mówiącą 

(człowiek doświadczający obecności 

Boga) 

 charakteryzuje relacje między nadawcą 

(ja) i adresatem monologu lirycznego 

(Ty – Bóg)  

 określa funkcję konwencji rozmowy z 

Bogiem i wskazuje tworzące jej styl 

środki 

 przedstawia różne sposoby ukazania 

sfery sacrum 

 opisuje język artystyczny czytanych 

utworów; wskazuje środki stylistyczne 

i określa ich funkcje 

 w tekstach wierszy wskazuje i 

interpretuje nawiązania do Biblii i 

symboli religijnych (np. postać Hioba 

w wierszu Kamieńskiej) 

 wskazuje i interpretuje motywy 

symboliczne (np. symbolika wzgórza 

w wierszu Pasierba) 

 odnajduje afirmację świata 

istniejącego niezależnie od człowieka 

 wyjaśnia określenie „poezja wiary” 

– przedstawia ukazane w wierszach 

Twardowskiego relacje między wiedzą a 

wiarą  

– określa, na czym, według 

Twardowskiego, polega prawdziwa 

świętość  

– opisuje charakterystyczne cechy języka 

poetyckiego Twardowskiego: 

 wykorzystanie wyrazów pochodzących 

z języka potocznego  

 nadawanie cech fizycznych 

rzeczownikom abstrakcyjnym 

 stylizacja litanijna i modlitewna  

– przedstawia sposób ukazania w 

– wskazuje Stary Testament jako źródło 

konwencji rozmowy człowieka z Bogiem, 

interpretuje sposób jego ujęcia w poezji 

współczesnej 

– interpretuje czytane utwory w kontekście 

filozoficznym (powołuje się m.in. na św. 

Augustyna i św. Tomasza z Akwinu, dzieła 

mistyków hiszpańskich, Pascala, 

personalizm) 

– krótko określa główne założenia 

personalizmu (jako kierunku filozofii 

współczesnej) 

– wyjaśnia, jak personaliści (J. Maritain, E. 

Mounier) rozumieli pojęcie osoby (na 

podstawie wiadomości z podręcznika) 

– posługuje się pojęciem osoby przy 

wypowiedziach na temat poezji współczesnej 

– podaje podstawowe informacje o życiu 

i twórczości J .Twardowskiego (na 

podstawie notki z podręcznika) 

– wyjaśnia, na czym polega franciszkańska 

postawa w poezji Twardowskiego (na 

przykładach konkretnych utworów) 

– w czytanych wierszach i wskazanych 

dziełach sztuki dostrzega nawiązania do 

postaci i motywów biblijnych (np. Hiob, 

pieta, Genesis), wyjaśnia, na czym polega ich 

reinterpretacja i jakie prawdy ukazują 

– na przykładzie przywołanych dzieł określa, 

jakie doświadczenia włączają autorzy w 

obszar przeżyć religijnych  

– czyta ze zrozumieniem esej filozoficzny 

(np. Leszka Kołakowskiego – tekst z 

podręcznika)  

– podaje podstawowe wiadomości o 

Kołakowskim (na podstawie podręcznika) 



czytanych wierszach wartości, takich jak 

cierpienie, szczęście, prawda itp.  

13. Więcej niż 

sztuka – 

Białoszewski i duch 

eksperymentu 

 

Miron Białoszewki, 

np.: Szare 

eminencje 

zachwytu, 

Sprawdzone sobą, 

Obierzyny (2), 

Rozkurz (fragment), 

wywód jestem’u, 

namuzowywanie, 

Ja stróż latarnik 

nadaję z 

mrówkowca, 

***ŚMIERĆ 

– dokonuje analizy i interpretacji utworów 

Białoszewskiego: 

– określa świat poetycki jego wierszy: 

 przestrzeń  

 postacie ludzi 

 przedmioty 

 zdarzenia będące przedmiotem  

poetyckiego opisu 

– wskazuje specyficzne cechy języka 

poetyckiego Białoszewskiego, np.: 

 gry językowe 

 eksperymenty słowotwórcze 

 neologizmy 

 łączenie słownictwa z różnych 

obszarów  

 funkcje języka mówionego 

 zapisywanie „szumów” i „donosów 

rzeczywistości”   

– na podstawie konkretnych utworów 

dowodzi, że język Białoszewskiego 

zmienia sposób widzenia rzeczywistości: 

 odkrywanie rzeczy zwykłych 

 uwznioślanie codzienności 

 fascynacja banałem i kiczem 

 poszukiwania natchnienia wśród 

„rupieci” 

 metamorfozy zwykłych przedmiotów 

itp.   

– analizując wskazane wiersze, określa, na 

czym polegały epifanie poety   

– określa, w jaki sposób Białoszewski 

mówi o sprawach egzystencjalnych: życiu, 

śmierci, chorobie itp. w kontekście tradycji 

kulturowej 

– wyjaśnia termin „nurt lingwistyczny w 

poezji” 

– wyjaśnia, dlaczego poezję 

Białoszewskiego zalicza się do nurtu poezji 

lingwistycznej 

– przedstawia informacje o życiu 

i twórczości Białoszewskiego, w tym 

również o jego poszukiwaniach teatralnych, 

Teatrze Osobnym itp. (na podstawie 

podręcznika) 

– wskazuje zbieżność eksperymentów 

artystycznych Białoszewskiego z kierunkami 

poszukiwań neoawangardy zachodniej lat 60. 

(np. obserwowanie życia codziennego, 

zwykłych sytuacji, działania artystyczne, 

happeningi, komponowanie dzieła z 

odpadów, przedmiotów gotowych itp.)   

– dokładniej analizuje specyficzne dla 

Białoszewskiego środki językowe: 

 „rozbijanie” słów  

 zamianę kategorii gramatycznych  

 dopisywanie nowych końcówek 

 kojarzenie słów odległych znaczeniowo 

na podstawie podobieństwa 

brzmieniowego 

 wprowadzanie eufonii 

 wytrącanie słów z ich naturalnego 

kontekstu itp. 

– określa, jaką rolę odgrywa kształt graficzny 

wiersza (segmentacja tekstu, krótkie wersy, 

wcięcia, odstępy itp.) 

– wyjaśnia słowo „epifania” i określa, jaki 

efekt wywołuje odniesienie go do „olśnień” 

banalnymi rzeczami codziennymi 

 

– przedstawia poezję Białoszewskiego na tle 

tradycji literackiej i kulturowej (różne 

koncepcje poety, różne estetyki) - synteza 

 

14. Przygoda z 

wolnością – młoda 

literatura przełomu 

lat 80. i 90. 

 

wybrane wiersze, 

np.: 

Marcin Świetlicki, 

Dla Jana 

Polkowskiego, 

Przed wyborami 

Marcin Sendecki, 

Tym razem obędzie 

się bez ofiar 

Miłosz Biedrzycki, 

Akslop 

– określa wpisaną w wiersze postawę 

wobec rzeczywistości, obowiązków 

społecznych, obywatelskich itp. 

– wskazuje postawę buntu wobec 

obowiązujących kanonów sztuki i postaw 

społecznych 

– rekonstruuje obecny w tej poezji portret 

człowieka ponowoczesnego   

– przedstawia problemy i tematy 

interesujące młode pokolenie twórców oraz 

przez nie odrzucane 

– na podstawie czytanych wierszy określa, 

jak pokolenie „bruLionu” rozumie bycie 

poetą 

– w czytanych wierszach dostrzega 

elementy prowokacji artystycznej i 

– wyjaśnia, dlaczego do młodych poetów 

i pisarzy przylgnęło określenie 

„barbarzyńcy” oraz jakie sensy się pod nim 

kryją  

– interpretuje czytane wiersze w kontekście 

literackim i kulturowym (np. motyw 

czekania na barbarzyńców w wierszu 

Tekielego odnosi do Konstantinosa 

Kawafisa) 

– przedstawia i ogólnie prezentuje 

środowisko „bruLionu”, m.in.: 

 nonkonformizm  

 kontestację literatury obywatelskiej 

 prowokację artystyczną i obyczajową 

 ulubione lektury  

 odrzucenie symboliki romantycznej – 



Krzysztof Jaworski, 

Ubywanie 

Jacek Podsiadło, 

Don’t leave me, 

Robert Tekieli, 

Kałuże, Przyszli 

barbarzyńcy, Nibyt 

 

 

 

 

 

fragmenty prozy 

współczesnej, np.: 

Manuela 

Gretkowska, My 

zdies’ emigranty 

Paweł Huelle, 

Weiser Dawidek  

Andrzej Stasiuk, 

Ptaki 

Aantoni Libera, 

Madame  

 

obyczajowej  

– wyjaśnia (ogólnie) równoważne terminy: 

postmodernizm i ponowoczesność  

– podaje przykłady funkcjonowania kultury 

alternatywnej (np. Pomarańczowa 

Alternatywa, art-ziny, graffiti, sztuka 

komputerowa)  

 

 

 

 

 

– czyta i interpretuje wskazane fragmenty 

prozy polskiej lat 90. 

– wskazuje problemy egzystencjalne 

i społeczne ukazane w czytanych 

fragmentach 

– wskazuje rozluźnienie rygorów 

formalnych powieści (poszukiwania 

kompozycyjne i językowe) 

 

zwrot ku kulturze masowej  

- w czytanych wierszach wskazuje wpływy 

języka komunikacji masowej lub języka 

ulicy 

 

 

 

 

– wyjaśnia, jaką diagnozę postawił kulturze i 

historii Francis Fukuyama (ogólnie, 

w zakresie wiadomości z podręcznika) 

 

– prezentuje najważniejszych twórców prozy 

lat 90. i ich głośne utwory 

 

 

 

 

 

 

 

– wymienia najważniejsze nazwiska 

twórców współczesnej prozy światowej i ich 

dzieła (wskazane w podręczniku)  

 

– wymienia najważniejsze cechy dzieła 

postmodernistycznego 

 

 
Nauka o języku 

 

I. JĘZYK JAKO ZJAWISKO SEMIOTYCZNE. BUDOWA JĘZYKA 

UCZEŃ: 

Akt mowy - wyjaśnia, co to jest akt mowy 

- wymienia składniki aktu mowy 

- wskazuje rodzaje aktów mowy 

- w konkretnych przykładach wypowiedzi 

określa rodzaj aktu mowy i jego składniki   

- rozróżnia sens dosłowny i intencjonalny 

wypowiedzi   

- określa sens dosłowny i intencjonalny 

konkretnych (wskazanych) wypowiedzi 

- rozpoznaje intencje aktu mowy, np.: 

 odróżnia rozkaz od prośby 

 odróżnia pytanie od stwierdzenia 

- dostrzega ukryte cechy (intencje) 

wypowiedzi, np. ironię, sarkazm, 

prowokację 

- omawia składniki wskazanych aktów mowy 

w kontekście funkcji językowych obecnych 

w danym tekście  

Podstawowe relacje 

semantyczne 

- wyjaśnia terminy: synonimia (synonim), 

polisemia, homonimia (homonim), 

antonimia (antonim), podając właściwe 

przykłady 

- rozpoznaje wieloznaczność słowa i 

odróżnia ją od homonimiczności form 

- wyjaśnia, na czym polega bogactwo 

leksykalne polszczyzny i jak należy je 

wykorzystywać 

- rozróżnia różne rodzaje synonimów i 

określa zachodzące między nimi relacje 

- określa stylistyczną funkcję synonimów, 

homonimów, antonimów w czytanych 

tekstach literackich 

- stosuje synonimy, aby udoskonalić styl 

własnych wypowiedzi 



Sposoby bogacenia 

słownictwa 

- wskazuje różne sposoby bogacenia 

słownictwa we współczesnej polszczyźnie, 

np.:  

 powstawanie nowych wyrazów od już 

istniejących 

 zapożyczenia 

 łączenie wyrazów w nowe związki 

frazeologiczne 

 nadawanie wyrazom nowych znaczeń 

itp. 

- wymienia podstawowe procesy 

słowotwórcze polszczyzny 

- określa budowę słowotwórczą 

wskazanych formacji słowotwórczych 

- wyjaśnia terminy: neosemantyzacja, 

neosemantyzm, odnosząc je do 

konkretnych przykładów 

- określa stylistyczną wartość 

słowotwórczych środków językowych w 

czytanych utworach literackich 

- ocenia neosemantyzmy pojawiające się we 

współczesnej polszczyźnie (innowacja udana 

– nieudana) 

II. JEZYK W SPOŁECZEŃSTWIE 

UCZEŃ: 

Odmiany 

środowiskowe 

polszczyzny 

- wyjaśnia, co to są gwary środowiskowe i 

zawodowe; podaje stosowne przykłady  

- w czytanych tekstach wskazuje środki 

językowe typowe dla określonych odmian 

środowiskowych i zawodowych 

polszczyzny 

- podaje przykłady cech języka niektórych 

grup zawodowych (np. lekarzy, aktorów) i 

środowiskowych (np. gwara uczniowska, 

grypsera)  

Tendencje 

rozwojowe 

współczesnej 

polszczyzny 

- wymienia najważniejsze tendencje 

rozwojowe współczesnej polszczyzny: 

 do oszczędzania wysiłku (ekonomii, 

skrótu) 

 do wyrazistości i precyzji 

 do uzupełniania środków językowych 

 do ujednolicania języka 

- wskazuje przykłady najważniejszych, 

będących przejawami tych tendencji form i 

zjawisk językowych obecnych we 

współczesnej polszczyźnie (m.in. 

tworzenie nowych wyrazów od już 

istniejących, skrótowce, zapożyczenia, 

powstawanie nazw złożonych, konstrukcje 

pozycyjne) 

- rozpoznaje w tekście wyrazy 

zapożyczone i podaje ich polskie 

odpowiedniki   

- określa skutki nadmiernego zapożyczania 

do polszczyzny językowych elementów 

anglo-amerykańskich 

- określa, jakie dziedziny współczesnego 

życia najsilniej wpływają na rozwój 

polszczyzny 

- ocenia innowacje językowe (udane – 

nieudane), takie jak zapożyczenia, 

neosemantyzmy, skrótowce itp.  

III. STYLISTYKA 

UCZEŃ: 

Style artystyczne 

wybranych form 

literackich. 

Styl pisarza, grupy 

literackiej 

- określa, jaki wpływ na język literatury 

wywarła ekspansja kultury masowej w XX 

wieku 

- wskazuje skutki ekspansji języka 

potocznego w literaturze (w czytanych 

utworach literackich) 

- określa funkcje form deprecjatywnych 

występujących w stylu artystycznym 

czytanych utworów literackich 

- wskazuje różnice między pojmowaniem 

języka literackiego w XX wieku i w epokach 

wcześniejszych  

- wyjaśnia terminy: deprecjatywność, formy 

deprecjatywne 

- analizuje środki językowe (słownictwo, 

składnię, środki stylistyczne itp.) typowe dla 

stylów artystycznych poznawanych twórców 

i formacji artystycznych  



- wskazuje środki językowe 

charakterystyczne dla stylu artystycznego  

utworów poznawanych twórców lub 

formacji artystycznych 

- na przykładach czytanych utworów 

wyjaśnia, czym jest eksperyment językowy 

(np. w poezji Przybosia lub 

Białoszewskiego) 

- wskazuje neologizmy poetyckie w 

utworach np. Leśmiana, Przybosia, 

Witkacego, Gombrowicza, 

Białoszewskiego i określa ich funkcje 

- wskazuje i porównuje środki językowe 

wykorzystywane we współczesnej 

literaturze faktu  

- na podstawie charakterystycznych środków 

językowych rozpoznaje cechy stylu 

artystycznego poznawanych twórców (np. 

Gombrowicza, Schulza, Witkacego, 

Różewicza itp.) 

- wymienia najważniejsze cechy języka i 

stylu poznawanych poetów awangardowych, 

katastroficznych, okupacyjnych, 

współczesnych  

- wyjaśnia określenie „język w stanie 

oskarżenia” w odniesieniu do poezji Nowej 

Fali   

- wyjaśnia termin „styl indywidualny”, 

odnosząc go do stylu poznawanych autorów 

- w czytanych wierszach Szymborskiej 

wskazuje gry językowe i określa ich funkcje 

Style funkcjonalne - rozpoznaje, w jakim stylu został napisany 

wskazany tekst  

- potrafi zredagować tekst w określonym 

stylu funkcjonalnym 

- wie, jaki styl funkcjonalny powinien być 

zastosowany w określonej formie 

wypowiedzi 

- w omawianych utworach wskazuje 

elementy różnych stylów funkcjonalnych i 

określa ich funkcje 

- w konkretnych tekstach analizuje środki 

językowe właściwe dla określonych stylów 

funkcjonalnych 

- poprawia tekst (np. podania, lis tu 

intencyjnego) tak, aby był utrzymany we 

właściwym stylu (np. urzędowym) 

Stylizacja 

środowiskowa, 

trawestacja, pastisz 

- rozpoznaje stylizację środowiskową w 

czytanych utworach literackich, określa jej 

funkcję 

- w czytanych utworach nurtu literatury 

małych ojczyzn wskazuje i analizuje cechy 

polszczyzny kresowej 

- wskazuje przykłady stylizacji językowych 

w utworach Gombrowicza i Witkacego; 

określa ich funkcje 

- wyjaśnia terminy: trawestacja, pastisz, 

odnosząc je do konkretnych przykładów  

- w języku bohaterów czytanych utworów 

wskazuje cechy świadczące o ich językowej i 

kulturowej obcości (np. w Cudzoziemce 

Kuncewiczowej)  

- podając konkretne przykłady, wyjaśnia, w 

jaki sposób w języku przejawiają się skrypty 

kulturowe 

 

Język mediów, 

nowomowa 

- wyjaśnia termin „nowomowa”, odnosząc 

go do konkretnych zjawisk i wskazując 

jego pochodzenie  

- określa cechy nowomowy i 

charakteryzuje kreowany przez nią obraz 

świata 

- wskazuje przykłady nowomowy w języku 

propagandy czasów stalinowskich, PRL-u; 

ocenia zjawisko 

- przedstawia dominujące funkcje języka 

komunikacji masowej, ilustruje je 

przykładami z tekstów pochodzących z 

prasy lub telewizji  

- odróżnia zdania przedstawiające fakty od 

zdań będących ich interpretacją   

- na przykładach konkretnych tekstów 

określa funkcje nowomowy (perswazyjna, 

zniewalająca, performatywna, magiczna, 

rytualna) 

- znajduje i ocenia przejawy nowomowy w 

prasie współczesnej 

- określa, jakie związki zachodzą między 

nowomową, manipulacją językową, funkcją 

perswazyjną języka 

 

IV. JĘZYK JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 

UCZEŃ: 

Stosowność i 

skuteczność 

wypowiedzi 

- wie, jak sprawnie posługiwać się 

językiem w zależności od sytuacji 

komunikacyjnej  

- wyjaśnia terminy: wypowiedź stosowna, 

wypowiedź skuteczna; podaje przykłady  

- formułuje wypowiedzi stosowne i 

skuteczne na wskazany temat i we wskazanej 

sytuacji komunikacyjnej 



Etyka wypowiedzi  - wyjaśnia, na czym polega uczciwość, 

jednoznaczność wypowiedzi 

- dostrzega językowe cechy wypowiedzi 

sprawiające, że staje się ona 

niejednoznaczna lub nieuczciwa 

- określa, kiedy wieloznaczność wypowiedzi 

wiąże się z nieuczciwością; podaje konkretne 

przykłady  

Metody perswazji, 

manipulacja 

językowa 

- w czytanych tekstach wskazuje środki 

językowe służące funkcji perswazyjnej 

- wskazuje (rozpoznaje w czytanych i 

słyszanych tekstach) typowe zabiegi 

perswazyjne  

- wskazuje tekst zawierający manipulację 

językową 

- wyjaśnia, czym jest manipulacja 

językowa i jaki jest jej związek z funkcją 

perswazyjną  

- określa, jakie środki językowe służą 

manipulacji językowej (na przykładach 

konkretnych wypowiedzi) 

- pokazuje manipulacyjne posługiwanie 
się wyrazami wieloznacznymi 

- wskazuje przykłady manipulacji językowej 

we współczesnych tekstach  

- na konkretnych przykładach (np. 

zaczerpniętych z mediów) przedstawia 

mechanizmy manipulacji językowej 

- wyjaśnia relacje zachodzące między 

manipulacją językową, perswazją a etyką 

języka  

Argumentowanie - wyjaśnia terminy: erystyka, sztuka 

dyskutowania, argument (powtórzenie) 

- nazywa podstawowe rodzaje argumentów 

- rozpoznaje podstawowe rodzaje 

argumentów (w tekście mówionym lub 

pisanym) 

- stosuje poprawnie sformułowane 

argumenty w dyskusji 

- wymienia podstawowe chwyty retoryczne 

- rozpoznaje podstawowe chwyty 

retoryczne w czytanych (słuchanych) 

tekstach 

- w czytanych tekstach rozpoznaje środki 

ekspresji językowej, określa ich funkcje 

- stosuje celowo środki ekspresji językowej 

w  czasie dyskusji lub zabierając głos 

publicznie 

Formy wypowiedzi - zna zasady budowania podstawowych 

form wypowiedzi (mówionych i 

pisanych) wskazanych w klasach 

programowo niższych oraz takich, jak: 
artykuł, felieton, list intencyjny, list 
motywacyjny 

- pisze prawidłowo zbudowany artykuł, 

felieton według schematycznego wzorca 

kompozycyjnego 

- pisze list intencyjny, list 
motywacyjny, stosując właściwe środki 
językowe i formę zapisu  

 - pisze prawidłowo zbudowany artykuł, 

felieton, nadając mu cechy indywidualne i 

dążąc do udoskonalenia  formy  

V. KULTURA JĘZYKA 

UCZEŃ: 

Norma językowa i 

błąd językowy. 

Adiustacja tekstu 

- wyjaśnia, czym jest błąd językowy 

(odstępstwo od normy) 

- wymienia podstawowe typy błędów 

językowych (błędy wymowy, odmiany, 

składniowe, leksykalne, znaczeniowe, 

frazeologiczne, stylistyczne, ortograficzne i 

interpunkcyjne) 

- dostrzega błędy językowe we wskazanych 

tekstach  

- poprawia znalezione samodzielnie lub 

- określa źródła błędów językowych (określa, 

jaka norma została naruszona) 

- poprawia błędy językowe wskazane w 

tekście własnym lub cudzym, lub znalezione 

samodzielnie 

- w razie wątpliwości odwołuje się do 

kompendiów poprawnościowych; stosuje 

znalezione w nich wskazówki 



wskazane w tekście własnym lub cudzym 

błędy językowe 

- wskazuje podstawowe kompendia 

poprawnościowe, z których korzysta w 

razie wątpliwości 

- dokonuje adiustacji tekstu 
Norma składniowa 

współczesnej 

polszczyzny  

- w tekście rozpoznaje i nazywa 

podstawowe związki składniowe (zgody, 

rządu, przynależności) 

- określa, jaka jest norma składniowa 

współczesnej polszczyzny w zakresie: 

 składni zgody 

 składni rządu 

 szyku wyrazów 

- poprawia wypowiedzi, w których została 

naruszona norma składniowa 

- wskazuje kompendia, w których będzie 

szukał rozstrzygnięć poprawnościowych w 

razie wątpliwości 

- dostrzega naruszenie normy składniowej 

we wskazanych tekstach (zawierających 

błędy) 

 określa, jaka zasada została naruszona 

Stosowność 

stylistyczna 

- wskazuje sytuacje, w których należy się 

posługiwać oficjalnymi i nieoficjalnymi 

odmianami polszczyzny 

- określa, jakiej odmiany stylistycznej 

polszczyzny należy użyć w konkretnych 

sytuacjach i typach tekstów (mówionych i 

pisanych) 

- ocenia, kiedy użycie stylu potocznego 

wykracza poza granice stosowności, a 

kiedy jest dopuszczalne 

- w podanych tekstach wskazuje środki 

zakłócające stosowność stylistyczną 

wypowiedzi, zastępuje je właściwymi 

- ocenia stosowanie form deprecjatywnych 

w różnych typach wypowiedzi 

- wskazuje środki językowe właściwe dla 

określonych odmian stylistycznych 

polszczyzny 

 

Estetyka 

wypowiedzi. 

Językowy savoir- 

vivre  

- wie, na czym polega językowy savoir-

vivre: 

 zna sposoby zwracania się do 

innych osób w określonych 

sytuacjach  

 zna i stosuje zasady grzeczności w 

dyskusji i korespondencji  

- zna zasady publicznego zabierania głosu  

- rozpoznaje w czytanych (słyszanych) 

tekstach podstawowe środki retoryczne i 

określa ich funkcje w kontekście danej 

wypowiedzi 

- różnicuje środki językowe w zależności od 

wieku, płci i stanowiska rozmówcy 

- celowo stosuje w swoich wypowiedziach 

podstawowe środki retoryczne (np. pytanie 

retoryczne) elipsę, metaforę 

 


