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WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA 

ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO 

KLASA 3 (3-LETNIE LICEUM) 

ZAKRES PODSTAWOWY I *ROZSZERZONY 

W KLASIE III OBOWIĄZUJĄ WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI Z KLASY I ORAZ Z KLASY II 

Oznaczenia w tabeli: 

* zakres rozszerzony 

            materiał obligatoryjny 

            materiał fakultatywny 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA  

ŚRÓDROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

 

Temat  

lekcji 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

Ocena dopuszczająca Ocena  

dostateczna 

Ocena  

dobra 

Ocena  

bardzo dobra 

Ocena 

celująca 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi to,  

co na ocenę 

dopuszczającą, oraz: 

 Uczeń potrafi to, 

co na ocenę dopuszczającą 

dostateczną, oraz: 

Uczeń potrafi to,  

co na ocenę dopuszczającą 

dostateczną, dobrą, oraz: 

Uczeń potrafi to,  

co na ocenę dopuszczającą 

dostateczną, dobrą, 

bardzo dobrą, oraz: 

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 

Świat między wojnami • określić ramy czasowe 

dwudziestolecia 

międzywojennego  

• wskazać wydarzenia 

historyczne oraz inne 

czynniki, które 

• opisać specyfikę 

dwudziestolecia 

międzywojennego w Polsce 

*• wyjaśnić pojęcia: 

totalitaryzm, faszyzm, 

nazizm, rasizm, 

• zreferować tendencje 

światopoglądowe epoki 

• omówić wydarzenia 

historyczne oraz inne 

czynniki, które 

ukształtowały epokę 

• omówić tendencje 

literackie nowej epoki 

• scharakteryzować nastroje 

społeczne, jakie 

zapanowały po 1918 r. w 

Europie i określić ich 

• wypowiedzieć się na 

temat zalet i wad życia w 

państwie 

międzynarodowym 

*• opisać życie codzienne w 

okresie dwudziestolecia 
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ukształtowały epokę 

*• wybrać jedno z wydarzeń 

historycznych i ocenić jego 

rolę w kształtowaniu epoki 

antysemityzm, komunizm  

*• porównać tło historyczne 

międzywojnia w Polsce i na 

świecie 

*• uzasadnić, który z 

czynników, jego zdaniem, 

odegrał kluczową rolę w 

kształtowaniu się nowej 

epoki  

przyczyny 

*• wypowiedzieć się na 

temat totalitaryzmów 

europejskich w okresie 

międzywojennym 

*• zgromadzić informacje 

na temat narodzin nazizmu 

w Niemczech i wyjaśnić, 

dlaczego ta ideologia 

zyskała rzesze zwolenników 

w latach 30. XX wieku 

międzywojennego 

Filozofia początków XX 

stulecia 

• wskazać filozofów, którzy 

wpłynęli na kształt epoki 

• zreferować najważniejsze 

założenia psychoanalizy 

Freuda, filozofii Oswalda 

Spenglera oraz Edmunda 

Husserla 

*• wymienić poglądy 

Edmunda Husserla inne niż 

podane w podręczniku 

• wyjaśnić pojęcia: 

psychoanaliza, id, ego, 

superego, behawioryzm, 

katastrofizm, fenomenologia 

• czytać ze zrozumieniem 

fragmenty tekstów 

filozoficznych 

zamieszczone w 

podręczniku 

*• podać konsekwencje 

fenomenologii 

• wyjaśnić różnice 

pomiędzy świadomością a 

nieświadomością 

*• omówić tezy filozofii 

Edmunda Husserla na 

podstawie samodzielnie 

zdobytych informacji z 

dostępnych źródeł 

• wskazać sposoby 

ujawniania się 

nieświadomej sfery 

psychiki ludzkiej 

*• wymienić nazwiska 

twórców, którzy inspirowali 

się poglądami Freuda, 

Spenglera lub Husserla 

• wyjaśnić opozycyjną 

relację pomiędzy kulturą a 

cywilizacją 

*• podjąć dyskusję na temat 

oddziaływania 

psychoanalizy na kulturę 

XX wieku 

Sztuka międzywojnia • wskazać najważniejsze 

tendencje w kulturze 

dwudziestolecia 

międzywojennego 

• rozpoznać najważniejsze 

dzieła sztuki 

dwudziestolecia 

międzywojennego  

*• orientować się w muzyce 

dwudziestolecia 

międzywojennego 

• wymienić cechy: 

ekspresjonizmu, kubizmu, 

abstrakcjonizmu, dadaizmu 

i surrealizmu 

• podać nazwiska 

najważniejszych twórców 

sztuki dwudziestolecia 

międzywojennego (Georges 

Braque, Juan Gris, Wassily 

Kandinsky, Joan Miró, Le 

Corbusier, Salvador Dali, 

Pablo Picasso, Marcel 

Duchamp, Katarzyna 

Kobro, Piet Mondrian, 

Bertold Brecht, Leon 

Schiller, Charlie Chaplin) 

*• omówić specyfikę 

• orientować się w 

działalności 

najważniejszych twórców 

sztuki dwudziestolecia 

międzywojennego (Georges 

Braque, Juan Gris, Wassily 

Kandinsky, Joan Miró, Le 

Corbusier, Salvador Dali, 

Pablo Picasso, Marcel 

Duchamp, Katarzyna 

Kobro, Piet Mondrian, 

Bertold Brecht, Leon 

Schiller, Charlie Chaplin) 

• wskazać najważniejsze 

cechy architektury 

modernistycznej 

*• omówić wybrany film z 

• zanalizować wybrany 

obraz na podstawie 

podanych kryteriów 

• wypowiedzieć się na 

temat początków filmu  

• wskazać dominujące 

tendencje w teatrze 

międzywojennym 

*• omówić twórczość 

wybranego artysty 

teatralnego okresu 

międzywojennego 

• omówić twórczość 

wybranego artysty 

dwudziestolecia 

międzywojennego 

*• scharakteryzować 

zjawisko niemieckiego 

ekspresjonizmu filmowego 
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muzyki dwudziestolecia 

międzywojennego 

okresu dwudziestolecia 

międzywojennego 

Witkacy 

i Picasso – 

przedstawiciele 

awangardy 

w malarstwie 

• określić swoje wrażenia 

związane z malarstwem 

awangardowym; 

•przedstawić informacje 

o Witkacym i Picassie; 

• nazwać postaci i zwierzęta 

występujące na 

obrazie Witkacego; 

•wskazać postacie konia 

i byka na obrazie Picassa; 

• znać genezę obu obrazów 

•przedstawić teorię 

Czystej Formy; 

• omówić kolorystykę 

obrazu Witkacego; 

• powiązać postacie 

ukazane w prawym 

górnym rogu i lewym 

dolnym rogu obrazu 

z tytułem dzieła Witkacego; 

• określić, kim jest leżący 

człowiek na obrazie 

Picassa; 

• znać pojęcia kluczowe 

związane z omawianymi 

obrazami i ich 

twórcami; 

•omówić sposób 

przedstawienia 

świętego 

i kobiety na obrazie 

Witkacego; 

• powiązać obraz 

Witkacego 

z teorią Czystej 

Formy; 

• zinterpretować postacie 

konia i byka, odwołując 

się do wskazówek 

Picassa; 

• wyjaśnić związek postaci 

z obrazu z jego 

tytułem i genezą; 

– powiedzieć, czemu 

służy kolorystyka na 

obrazie Picassa; 

– omówić środki 

artystyczne 

wykorzystane 

przez obu malarzy; 

• wyjaśnić, kto kogo 

kusi, i określić, na czym 

polega dyskusja Witkacego 

z tradycją; 

• wyjaśnić, na czym 

polega związek obrazu 

Witkacego z estetyką 

ekspresjonizmu; 

 

• odnieść się do słów 

I. Jakimowicz, 

wykorzystując 

wiedzę o teorii 

Czystej Formy; 

• wyjaśnić funkcję 

deformacji 

na przykładzie 

obrazu Picassa; 

• wyjaśnić, na czym polega 

technika kubizmu; 

*• wyjaśnić uniwersalne 

przesłanie Guerniki; 

*• zredagować tekst na 

temat „treści” i „formy” 

w dziele malarskim; 

Wprowadzenie do 

literatury 

dwudziestolecia 

międzywojnia 

• wyjaśnić pojęcia: 

awangarda, futuryzm, 

powieść psychologiczna, 

skamandryci, Awangarda 

Krakowska, Druga 

Awangarda, katastrofizm, 

powieść społeczno-

polityczna, absurd, strumień 

świadomości, nurt 

groteskowo-fantastyczny 

• przedstawić polskie 

formacje poetyckie 

międzywojnia 

*• wymienić nazwiska 

• wyjaśnić pojęcia: 

futuryzm, groteska, absurd, 

katastrofizm w odniesieniu 

do literatury 

• wskazać awangardowe 

rodzaje wypowiedzi 

literackiej 

• zaprezentować 

międzywojenne tendencje w 

literaturze polskiej 

*• wymienić tytuły 

utworów literackich danych 

twórców z literatury 

światowej 

• omówić nowatorskie 

techniki w prozie 

europejskiej 

• scharakteryzować nowe 

gatunki prozatorskie w 

literaturze polskiej 

*• zaprezentować wybrany 

utwór z literatury światowej 

okresu międzywojnia 

• zaprezentować 

międzywojenne tendencje w 

literaturze polskiej  

*• omówić specyfikę prozy 

wybranego twórcy 

europejskiego (Proust, 

Joyce, Mann) 

• omówić międzywojenne 

tendencje w literaturze 

polskiej w kontekście epok 

poprzednich 

*• porównać wybrany utwór 

z prozy europejskiej z 

tekstem twórcy polskiego 
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światowych twórców 

literatury 

Skamander i satelici • wymienić nazwiska 

członków grupy Skamander 

• wypowiedzieć się na 

temat treści wierszy 

zamieszczonych w 

podręczniku  

*• omówić inne utwory 

Juliana Tuwima  

• wskazać cechy poezji 

skamandrytów na 

przykładach 

• scharakteryzować podmiot 

liryczny w wierszach: 

Juliana Tuwima Do 

krytyków i Jana Lechonia 

Herostrates 

*• omówić twórczość 

pozostałych członków 

grupy Skamander 

• omówić temat wiersza Do 

krytyków w odniesieniu do 

tradycji literackiej  

• zinterpretować tytuł 

wiersza Do krytyków 

• wyjaśnić sens tytułu 

wiersza Herostrates 

• scharakteryzować 

stosunek skamandrytów do 

tradycji literackiej na 

podstawie wiersza 

Herostrates  

*• omówić sposób ukazania 

miłości w wierszach Marii 

Pawlikowskiej-

Jasnorzewskiej  

• w wierszu Juliana Tuwima 

Do krytyków wskazać i 

omówić cechy manifestu 

poetyckiego 

• scharakteryzować sposób 

ujęcia tematu przemijania w 

wierszu Przy okrągłym stole 

• zanalizować funkcję 

użycia neologizmów w 

wierszu Słowisień 

*• omówić sposób ukazania 

miłości w wierszach Marii 

Pawlikowskiej-

Jasnorzewskiej w 

kontekście tradycji 

literackiej  

• zinterpretować sposób 

opisania Polski i polskości 

w wierszu Lechonia 

*• porównać wymowę 

wiersza Herostrates z 

przesłaniem obrazu Janusza 

Marii Brzeskiego Dwie 

cywilizacje 

Awangarda Krakowska • wymienić główne 

założenia programowe 

Awangardy Krakowskiej  

*• wskazać pozostałe 

założenia programowe 

Awangardy Krakowskiej 

•wskazać zdania 

(równoważniki zdań) 

w wierszu Przybosia 

i określić liczbę wersów 

im przynależną; 

• wskazać środki 

artystyczne 

wymienione 

przez innych uczniów; 

• wskazać fragmenty 

wiersza Harasymowicza 

mówiące o więzi człowieka 

z górską przyrodą; 

• wyszukać w dowolnych 

źródłach ilustracje do 

omawianych wierszy; 

• omówić kreację podmiotu 

lirycznego w wierszu  

*• dostrzec i skomentować 

estetyczne wartości utworu 

literackiego 

• wyjaśnić, kim według 

Peipera jest poeta i na czym 

polega twórczość poetycka 

• wymienić założenia 

Awangardy Krakowskiej 

zrealizowane w wierszu W 

górach jest wszystko 

co kocham... 

•wskazać epitety 

w utworze Przybosia 

i podać ich funkcję; 

• wskazać w utworze 

Przybosia metafory, 

kontrasty i powtórzenia; 

•określić, na czym 

polega więź człowieka 

z górską przyrodą; 

*•powiedzieć, czym się 

różnią ilustracje do 

omawianych wierszy; 

• wyjaśnić, dlaczego Peiper 

nazywa swoje czasy „epoką 

uścisku z teraźniejszością” 

• dokonać analizy i 

interpretacji wiersza W 

górach jest wszystko 

co kocham... Juliana 

Przybosia 

• wyrazić swoją opinię 

na temat wyrażonego 

w wierszu Harasymowicza 

stosunku poety do 

gór; 

• postawić tezę 

interpretacyjną 

wiersza Przybosia; 

• wyjaśnić symbolikę 

góry Synaj; 

• zinterpretować puentę 

wiersza Harasymowicza; 

*• omówić sposób ukazania 

• przedstawić argumenty na 

poparcie lub odrzucenie 

tezy, że również dzisiaj 

świat rozwija się zgodnie z 

hasłem „miasto, masa, 

maszyna” 

*• omówić program 

Awangardy Krakowskiej na 

tle pozostałych ruchów 

awangardowych 

dwudziestolecia 

międzywojennego 
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gór w innych utworach 

literackich i filmowych 

Poezja Konstantego 

Ildefonsa Gałczyńskiego 

• określić temat wiersza 

Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego Serwus, 

madonna 

*• przybliżyć twórczość 

Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego 

• przedstawić kreację 

podmiotu lirycznego w 

wierszu Serwus, madonna 

• określić temat wiersza 

*• omówić cykl Teatrzyk 

„Zielona Gęś” 

• omówić sposób ukazania 

rzeczywistości w wierszu 

Piosenka 

*• przytoczyć opinie 

badaczy na temat 

twórczości Konstantego 

Ildefonsa Gałczyńskiego  

• wypowiedzieć się na 

temat zastosowanego w 

wierszu Serwus, madonna 

zwrotu do Matki Boskiej 

*• omówić szczegółowo 

wybrane miniatury z cyklu 

Teatrzyk „Zielona Gęś” 

• podjąć dyskusję, czy 

wiersz Serwus, madonna 

można zaliczyć do liryki 

religijnej 

*• wskazać inne utwory 

traktujące sferę sacrum w 

sposób dyskusyjny  

Katastrofizm Józefa 

Czechowicza 

• wyjaśnić pojęcia: 

katastrofizm, Druga 

Awangarda 

• omówić treść wierszy   

żal, legenda 

*• dostrzec i skomentować 

estetyczne wartości utworu 

literackiego 

• omówić kreację podmiotu 

lirycznego w wierszach  żal, 

legenda 

• wskazać w utworze 

elementy katastroficzne i 

arkadyjskie 

*• rozpoznać aluzje 

literackie i symbole 

kulturowe 

• wskazać przyczyny 

nastrojów katastroficznych 

w dwudziestoleciu 

międzywojennym 

*• porównać katastroficzne 

przeczucia obecne w 

wierszu z obrazem Pabla 

Picassa Guernica 

• dokonać analizy i 

interpretacji wierszy żal, 

legenda 

*• omówić wybrany 

przykład katastrofizmu w 

literaturze, filmie bądź 

sztukach plastycznych 

• wskazać w wierszu 

elementy awangardowe 

*• zinterpretować obraz 

Salvadora Dalego Sen w 

kontekście wątku snu 

pojawiającego się w 

wierszu Czechowicza 

Poezja Bolesława 

Leśmiana 

• omówić treść wierszy: W 

malinowym chruśniaku i 

Ballada bezludna, Dwoje 

ludzieńków 

• wyjaśnić pojęcia: 

panteizm, erotyk, ballada 

*• dostrzec i skomentować 

estetyczne wartości utworu 

literackiego 

• określić sytuację liryczną 

wiersza W malinowym 

chruśniaku, Ballada 

bezludna, Dwoje 

ludzieńków 

• omówić frazeologię 

wiersza Ballada bezludna 

*• rozpoznać aluzje 

literackie i symbole 

kulturowe 

• omówić zmysłowy 

charakter wiersza W 

malinowym chruśniaku 

• interpretować tytuł 

wiersza Ballada bezludna 

• wskazać elementy 

panteizmu w wierszu 

Ballada bezludna 

• interpretować metafory 

użyte w wierszu Ballada 

bezludna, Dwoje 

ludzieńków 

*• wskazać inne utwory 

literackie lub filmowe, w 

których została uzyskana 

atmosfera intymności  

• zanalizować sposób 

tworzenia atmosfery 

intymności w wierszu W 

malinowym chruśniaku 

• omówić sposób 

przedstawienia mitu 

genezyjskiego w wierszu 

Ballada bezludna 

*• zanalizować w innym 

utworze literackim lub 

filmowym sposób 

budowania atmosfery 

intymności  

• określić stosunek utworu 

Ballada bezludna do 

konwencji gatunku  

*• porównać obraz Marca 

Chagalla Kochankowie z 

Vence z wierszem W 

malinowym chruśniaku 

*• wskazać powiązania 

treści wiersza z filozofią 

Bergsona 

Przedwiośnie Stefana 

Żeromskiego 

• streścić Przedwiośnie 

Stefana Żeromskiego 

• zaprezentować etapy życia 

głównego bohatera 

• opisać obraz rewolucji 

• omówić proces 

dojrzewania głównego 

bohatera 

• opisać obraz Polski 

porozbiorowej ukazany w 

• zaprezentować i omówić 

dyskusje światopoglądowe 

zawarte w powieści 

• zinterpretować tytuł 

powieści 

• wskazać i omówić mity 

narodowe demaskowane 

przez autora 

• wyjaśnić metaforykę 

„szklanych domów” i 

• zestawić obrazy rewolucji 

przedstawione w 

Przedwiośniu Stefana 

Żeromskiego i Nie-Boskiej 

Komedii Zygmunta 
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przedstawiony w powieści  

*• dostrzec i skomentować 

estetyczne wartości utworu 

literackiego 

Przedwiośniu 

• scharakteryzować różne 

środowiska (rządowe, 

ziemiańskie, 

komunistyczne) 

przestawione w powieści 

• wypowiedzieć się na 

temat kompozycji i języka 

utworu 

*• przedstawić tło 

historyczne opisywanych 

wydarzeń 

*• zaprezentować opinie 

badaczy na temat 

Przedwiośnia 

wytłumaczyć znaczenie 

tego motywu dla wymowy 

ideowej powieści 

*• wskazać związki między 

różnymi aspektami utworu 

(estetycznym, etycznym i 

poznawczym) 

Krasińskiego *• porównać 

treść książki Stefana 

Żeromskiego z adaptacją 

filmową Filipa Bajona 

Wypracowanie klasowe 

typu maturalnego 

( poziom podstawowy i 

rozszerzony ) 

OCENIANIE WEDŁUG KRYTERIÓW ZAWARTYCH W INFORMATORZE O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU 2015 

ORAZ ZAPISÓW ZAWARTYCH W STATUCIE SZKOŁY 

Cudzoziemka Marii 

Kuncewiczowej 

• streścić powieść Marii 

Kuncewiczowej 

Cudzoziemka 

• wymienić kolejne etapy 

życia tytułowej bohaterki 

*• dostrzec i skomentować 

estetyczne wartości utworu 

literackiego 

• scharakteryzować 

kompozycję powieści  

• omówić kolejne etapy 

życia głównej bohaterki 

*• omówić cechy powieści 

psychologicznej na innym 

przykładzie 

• wyjaśnić przyczyny 

samotności głównej 

bohaterki  

• zinterpretować tytuł 

powieści  

*• porównać powieść z jej 

ekranizacją w reżyserii 

Ryszarda Bera  

• zinterpretować 

zachowanie Róży 

Żabczyńskiej w kontekście 

jej doświadczeń 

*• porównać Cudzoziemkę z 

wybraną powieścią 

psychologiczną 

• wskazać w Cudzoziemce 

cechy gatunkowe powieści 

psychologicznej 

*• zanalizować konstrukcję 

powieści pod względem 

ujęcia czasu w utworze 

Jest się 

takim, jak 

miejsce, w ktorym 

się jest... 

Dyskusja z 

determinizmem i 

problematyką moralną 

oraz społeczną 

w Granicy 

•przedstawić genezę 

powieści; 

•opisać uczucia Zenona 

wobec ojca; 

• przedstawić młodość 

Elżbiety Bieckiej; 

• opisać uczucia bohaterki; 

• przedstawić dzieje 

Justyny Bogutówny; 

– określić przyczyny 

wykluczenia 

społecznego 

bohaterów; 

 

• wyjaśnić przyczyny 

stosunku Zenona do 

ojca; 

•wyjaśnić, dlaczego 

Zenon nawiązał i 

kontynuował 

romans 

z Justyną; 

• określić, jaki wpływ na 

Elżbietę ma nieobecność 

matki;  

– omówić przemyślenia 

bohatera we wskazanym 

fragmencie; 

– porównać zachowania 

•porównać zamierzenia 

bohatera z ich realizacją; 

• dokonać charakterystyki 

wewnętrznej Elżbiety; 

•wyjaśnić mechanizmy 

postępowania Zenona 

wobec Elżbiety w 

odniesieniu 

do determinizmu 

biologiczno-

środowiskowego; 

– przedstawić reakcję 

Zenona na wiadomość 

od Justyny; 

– wypełnić tabelę dotyczącą 

• podać przyczyny 

porzucenia 

synka przez 

Elżbietę; 

• zanalizować wpływ 

uwarunkowań 

środowiskowych 

na Zenona, 

Elżbietę Justynę; 

– wskazać moment, 

w którym sprawy 

zawodowe Zenona 

przecięły się z życiem 

prywatnym; 

– określić, w jakim 

• zredagować tekst, 

w którym udowodni, 

że dzieci odtwarzają 

schematy postępowania 

swoich rodziców;  

– wyjaśnić, na czym polega 

przesunięcie granicy 

moralnej w świadomości 

Ziembiewicza; 

– zredagować tekst 

dotyczący zagadnień 

absolutności i względności 

normy etycznej; 
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Zenona we wskazanych 

sytuacjach życiowych; 

– wskazać zwroty 

świadczące 

o emocjonalnym 

stosunku narratora do 

omawianych spraw; 

– określić, na czym polega 

społeczne wykluczenie 

Głąbskich; 

– omówić ewolucję 

poglądów społecznych 

Zenona; 

Zenona; 

– przedstawić zachowania 

bohatera względem 

żony i kochanki; 

– ocenić wykluczonych 

bohaterów powieści; 

uzasadniając swoją 

opinię; 

– zinterpretować wskazane 

słowa bohatera i wyjaśnić 

słowo granica; 

– wypełnić tabelę 

ilustrującą 

hierarchię społeczną; 

 

stopniu bohater jest 

odpowiedzialny za 

rozkaz strzelania do 

robotników; 

– wyjaśnić powody 

zachowania bohatera; 

– wyjaśnić, jaką granicę 

przekroczył Zenon; 

– wyjaśnić symboliczny 

sens wskazanej sceny; 

– rozstrzygnąć, czy 

Kolichowska 

jest filantropką, 

– scharakteryzować 

Granicę jako powieść 

społeczną; 

Sklepy cynamonowe 

Brunona Schulza 

• streścić opowiadania 

Brunona Schulza 

• scharakteryzować 

głównego bohatera 

*• przybliżyć biografię i 

twórczość Brunona Schulza 

• wypowiedzieć się na 

temat kreacji narratora w 

opowiadaniu 

• wskazać elementy poetyki 

snu 

*• zrelacjonować treść 

innych opowiadań Brunona 

Schulza 

• omówić topos labiryntu 

wykorzystany w 

opowiadaniu 

• wyjaśnić przyczynę braku 

logiki i linearności czasu 

*• przedstawić opinię 

badacza na temat 

twórczości Brunona 

Schulza 

• zinterpretować opis ojca w 

pierwszej części utworu 

*• interpretować wybrane 

place plastyczne Brunona 

Schulza i zestawić je z 

tekstem literackim 

• wyjaśnić znaczenie 

wędrówki głównego 

bohatera 

*• podjąć dyskusję na temat 

roli mitologii osobistej w 

kształtowaniu się 

osobowości człowieka  

Ferdydurke Witolda 

Gombrowicza 

• streścić fragmenty 

Ferdydurke zamieszczone 

w podręczniku 

• scharakteryzować 

stronnictwa, których 

przedstawiciele biorą udział 

w pojedynku na miny 

• zrelacjonować treść 

Ferydurke 

• zdefiniować pojęcie formy 

• opisać Młodziaków, 

Hurleckich oraz stronnictwa 

„chłopiąt” i „chłopaków” 

*• przybliżyć biografię i 

• omówić narrację 

fragmentów powieści 

zamieszczonych w 

podręczniku 

• wypowiedzieć się na 

temat narracji Ferdydurke 

• zdefiniować pojęcie formy 

w kontekście utworu 

• scharakteryzować 

kompozycję powieści 

• wskazać elementy groteski 

w utworze 

• wyjaśnić symbolikę 

„pupy”, „łydki” i „gęby” w 

• wypowiedzieć się na 

temat języka fragmentów 

powieści zamieszczonych w 

podręczniku 

• omówić funkcję prof. 

Pimki w utworze 

• wskazać strategie 

tworzenia i rozbijania 

formy 

• wyjaśnić istotę 

międzyludzkich relacji 

ukazanych w Ferdydurke 

• wskazać i omówić 

elementy groteski w 

• zinterpretować 

metaforyczne znaczenie 

pojedynku na miny 

• zinterpretować metaforę 

szkoły w Ferdydurke 

• odnieść diagnozę 

dotyczącą życia 

społecznego, przedstawioną 

w Ferdydurke do 

rzeczywistości codziennej 

*• omówić 

gombrowiczowską teorię 

symetrii i analogii w 

kontekście pojedynku na 

• wymienić i krótko 

scharakteryzować środki 

językowe służące 

wywołaniu efektu groteski 

we fragmentach powieści 

oraz w całym utworze 

*• zanalizować rozdziały o 

Filidorze i Filibercie oraz 

omówić ich funkcję w 

utworze 

*• podjąć dyskusję na temat 

gry i manipulacji w 

kontaktach międzyludzkich 
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twórczość Witolda 

Gombrowicza 

kontekście utworu  

*• przybliżyć opinie 

badaczy na temat 

Ferdydurke 

utworze 

*• wskazać inne utwory 

literackie lub filmowe 

traktujące życie ludzkie w 

kategoriach gry 

miny 

*• porównać treść książki z 

jej adaptacjami filmowymi i 

teatralnymi 

*Szewcy Stanisława 

Ignacego Witkiewicza 

• zrelacjonować treść 

dramatu Stanisława 

Ignacego Witkiewicza 

Szewcy 

• scharakteryzować 

bohaterów Szewców jako 

przedstawicieli klas 

społecznych 

• omówić ustroje społeczne, 

zaprezentowane w dramacie 

• zreferować założenia 

Czystej Formy i odnaleźć 

jej elementy w Szewcach 

• wskazać groteskę oraz 

absurd w dramacie  

• omówić specyfikę języka 

utworu  

• omówić problem 

rewolucji w Szewcach 

• określić funkcję groteski i 

absurdu w dramacie  

• odnaleźć i skomentować 

aluzje literackie  

• podjąć dyskusję na temat 

komediowego bądź 

tragicznego wydźwięku 

dramatu 

• wypowiedzieć się na 

temat aktualności diagnoz 

Witkacego, wyrażonych w 

utworze 

*Mistrz i Małgorzata 

Michaiła Bułhakowa 

• zrelacjonować treść 

powieści Michaiła 

Bułhakowa Mistrz i 

Małgorzata 

• wskazać trzy warstwy 

powieści: fantastyczno-

groteskową, realistyczną i 

apokryficzną 

• przedstawić obraz Rosji 

radzieckiej okresu 

międzywojennego, 

zaprezentowany w Mistrzu i 

Małgorzacie 

• scharakteryzować obraz 

szatana w powieści 

• wskazać wartości 

zaprezentowane w utworze 

• wyjaśnić sens epilogu 

Mistrza i Małgorzaty 

• zinterpretować plakat 

Andrzeja Pągowskiego  

• zinterpretować różnice 

pomiędzy fragmentami 

apokryficznymi a biblijnym 

pierwowzorem 

• wypowiedzieć się na 

temat kreacji Poncjusza 

Piłata w powieści 

• omówić ewolucję obrazu 

szatana w literaturze i 

sztuce 

Proces Franza Kafki • streścić Proces Franza 

Kafki  

• scharakteryzować 

głównego bohatera 

powieści 

*• wyjaśnić pojęcie sytuacja 

kafkowska 

*• przybliżyć biografię i 

twórczość Franza Kafki  

• przedstawić relacje Józefa 

K. z innymi ludźmi  

• zdefiniować pojęcia: 

absurd i parabola 

(przypowieść) 

*• przedstawić opinię 

badacza na temat 

twórczości Franza Kafki 

• omówić znaczenie 

przestrzeni w utworze 

• określić funkcję absurdu 

w powieści  

• zinterpretować 

paraboliczny charakter 

powieści  

• wskazać elementy 

paraboli w utworze 

• odszukać elementy 

absurdu w powieści 

*• omówić wybraną 

ekranizację Procesu  

• zanalizować symbolikę 

obecną we fragmencie 

dotyczącym wizyty Józefa 

K. w katedrze 

• zinterpretować 

przypowieść o odźwiernym 

• wyjaśnić zakończenie 

Procesu 

*• porównać ekranizację 

Procesu z treścią powieści 

• omówić funkcję 

elementów absurdu i 

paraboli w powieści 

*• wymyślić i przedstawić 

w formie krótkiego 

opowiadania scenkę, będącą 

zilustrowaniem „sytuacji 

kafkowskiej” 

*• pisze pracę na temat: 

„Znaczenie motywu 

labiryntu w Procesie Kafki” 

Podsumowanie 

wiadomości na temat 

międzywojnia  

• przedstawić opinie Aliny 

Kowalczykowej i Normana 

Daviesa  na temat 

• odnaleźć podobieństwa w 

sposobie postrzegania 

sytuacji Polski po 

• skomentować różnice w 

opisie życia kulturalnego 

międzywojnia 

• zilustrować przykładami 

opinię Normana Daviesa 

*• podjąć dyskusję na temat 

• zaprezentować własną 

opinię na temat omówionej 

epoki wraz z jej 
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dwudziestolecia 

międzywojennego 

*• odszukać inne utwory 

zawierające opinie o 

dwudziestoleciu 

międzywojennym 

• odtworzyć najważniejsze 

fakty, sądy i opinie 

*• przytoczyć najważniejsze 

fakty, sądy i opinie 

dotyczące treści z zakresu 

rozszerzonego 

odzyskaniu niepodległości 

• przedstawić różnice w 

opisie życia kulturalnego 

międzywojnia przez 

Kowalczykową i Daviesa 

*• zestawić wyszukane 

przez siebie teksty 

krytyczno- lub 

historycznoliterackie z 

opiniami przytoczonymi w 

podręczniku 

• wykorzystać 

najważniejsze konteksty 

*• posłużyć się 

najważniejszymi 

kontekstami dotyczącymi 

treści z zakresu 

rozszerzonego 

*• rozpoznać retoryczną 

organizację wypowiedzi na 

podstawie fragmentów 

tekstów Aliny 

Kowalczykowej i Normana 

Daviesa 

• wyciągać wnioski 

• określić własne 

stanowisko 

*• uargumentować własne 

stanowisko 

kultury polskiej okresu 

międzywojennego 

• poprawnie interpretować 

wymagany materiał 

• właściwie argumentować 

• uogólnić, podsumować i 

porównać 

*• interpretować wymagany 

materiał z zakresu 

rozszerzonego 

uzasadnieniem 

*• sformułować wniosek z 

dyskusji na temat kultury 

polskiej okresu 

międzywojennego 

• wykorzystać bogate 

konteksty  

• formułować i 

rozwiązywać problemy 

badawcze 

*• rozpoznawać aluzje 

literackie i symbole 

kulturowe 

WOJNA I OKUPACJA 

Czas apokalipsy 

spełnionej 

• określić ramy czasowe 

epoki 

• wyjaśnić pojęcia: 

okupacja, Holokaust, obóz 

koncentracyjny, łagier, 

getto 

• omówić wydarzenia, 

związane z datami: 1 

września 1939, 17 września 

1939, 8 maja 1945 

*• szczegółowo omówić 

sytuację na ziemiach 

polskich pod okupacją 

niemiecką i sowiecką 

• opisać specyfikę okresu 

wojny i okupacji w Polsce 

• wyjaśnić pojęcia: 

Generalne Gubernatorstwo, 

Polskie Państwo 

Podziemne, Armia Krajowa 

*• określić, w jaki sposób 

działalność Polskiego 

Państwa Podziemnego 

wpłynęła na kulturę i sztukę 

• wskazać i omówić 

wydarzenia historyczne 

oraz inne czynniki, które 

ukształtowały epokę 

*• opisać życie codzienne 

pod okupacją w Polsce i w 

Europie 

• wyjaśnić przyczyny różnic 

pomiędzy okresem wojny i 

okupacji w Polsce i Europie 

Zachodniej 

• omówić sytuację ludności 

cywilnej pod okupacją 

niemiecką i sowiecką  

*• przygotować prezentację 

multimedialną dotyczącą 

życia codziennego w czasie 

wojny w miejscowości, z 

której pochodzi jego 

rodzina 

• przedstawić założenia 

nazistów  

*• przeanalizować obraz 

Maxa Ernsta Europa po 

deszczu, wykorzystując 

kontekst historyczny 

Sztuka wobec wojny  • wskazać tematykę dzieł 

sztuki okresu wojennego i 

powojennego 

• wyjaśnić pojęcie: 

propaganda i agitacja w 

odniesieniu do przykładów 

• zaprezentować specyfikę 

wojennej sztuki 

propagandowej i agitacyjnej 

• wyjaśnić pojęcie sztuka 

ulotna w odniesieniu do 

sztuki okresu wojny i 

• omówić tematykę dzieł 

sztuki okresu wojny i 

okupacji  

• wskazać twórców dzieł 

plastycznych okresu wojny 

i okupacji  

• omówić różnice w 

dostępie do kultury 

pomiędzy Polską a Europą 

Zachodnią w okresie 

okupacji 

• zinterpretować obraz 

• przedstawić informacje na 

temat twórczości muzycznej 

okresu wojny i okupacji 

*• wypowiedzieć się na 

temat roli humoru i satyry 

w twórczości artystów 
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sztuki wizualnej okresu 

wojny i okupacji  

*• zrelacjonować treść 

filmu Dyktator Charlie’ego 

Chaplina  

okupacji  

*• rozpoznać obrazy 

Andrzeja Wróblewskiego i 

Bronisława Wojciecha 

Linkego  

*• przedstawić 

problematykę filmu 

Dyktator Charlie’ego 

Chaplina 

*• zinterpretować kadr z 

filmu Dyktator w 

kontekście historycznym 

Bronisława Wojciecha 

Linkego Plucha 

*• przedstawić, jak 

funkcjonował teatr w czasie 

wojny 

pokolenia wojny i okupacji 

na podstawie samodzielnie 

wybranych polskich 

rysunków satyrycznych 

Stracone pokolenie – o 

wierszach Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego 

• relacjonować treść wiersza 

Pokolenie  

• omówić obraz świata 

przedstawiony w wierszu 

Pokolenie  

*• wymienić innych 

twórców pokolenia 

Kolumbów, do którego 

należał K.K. Baczyński  

*• wskazać elementy 

rzeczywistości wojennej na 

obrazie Pełzająca śmierć 

Zdzisława Beksińskiego  

• omówić specyfikę 

pokolenia, do którego 

należał Krzysztof Kamil 

Baczyński  

• wypowiedzieć się na 

temat kreacji osoby 

mówiącej w wierszu 

Pokolenie 

• wypowiedzieć się na 

temat nadawcy i adresata 

wiersza *** [Niebo złote ci 

otworzę] 

*• omówić kompozycję 

obrazu Pełzająca śmierć 

• wyjaśnić celowość 

odwołania do Homera w 

Pokoleniu 

• wskazać wpływy 

romantyczne w wierszach 

K.K. Baczyńskiego 

• zinterpretować 

zakończenie wiersza 

Pokolenie 

• omówić sposób 

przedstawienia wojny w 

wierszu *** [Niebo złote ci 

otworzę] 

*• skonfrontować postać 

przedstawioną na obrazie 

Beksińskiego z 

konwencjonalnym 

ukazaniem śmierci  

• przeanalizować 

kompozycję wiersza *** 

[Niebo złote ci otworzę] i 

omówić jej funkcję 

*• skonfrontować obraz 

Zdzisława Beksińskiego z 

wierszem K.K. 

Baczyńskiego *** [Niebo 

złote ci otworzę] 

*• porównać wizję świata 

zaprezentowaną przez 

Baczyńskiego z tą, która 

została przedstawiona na 

obrazach zamieszczonych w 

rozdziale „Wojna i 

okupacja” 

• wskazać podobieństwa 

pomiędzy twórczością 

poetów Drugiej Awangardy 

a twórczością K.K. 

Baczyńskiego 

*• w kontekście twórczości 

K.K. Baczyńskiego 

analizować obraz 

Hieronima Boscha 

*• przeanalizować 

fotografię Lori Nix 

Biblioteka w kontekście 

historycznym i literackim 

*• wskazać w literaturze 

międzywojennej utwór, w 

którym występuje zderzenie 

wizji arkadii z obrazem 

apokalipsy i porównać to 

dzieło z wierszem 

Baczyńskiego 

Patrząc na tragedię – 

wojenna twórczość 

Czesława Miłosza 

• omówić treść wierszy 

Czesława Miłosza  

• opisać przeżycia 

wynikające z lektury 

wierszy 

• odnaleźć informacje na 

temat Giordana Bruna 

*• wypowiedzieć się na 

temat twórczości Czesława 

Miłosza 

• wypowiedzieć się na 

temat getta warszawskiego i 

powstania w getcie 

warszawskim 

• wskazać elementy 

należące do rzeczywistości 

wojennej w wierszu Campo 

di Fiori 

*• podać przykłady innych 

dzieł literackich 

poruszających kwestię 

powstania w getcie 

• zinterpretować postawy 

świadków tragedii 

przedstawione w wierszu 

Campo di Fiori 

• wyjaśnić zakończenie 

wiersza Campo di Fiori 

• scharakteryzować 

bohatera wiersza Campo di 

Fiori 

*• wymienić podobieństwa i 

różnice między Campo di 

Fiori a Biedny chrześcijanin 

• omówić zasadność 

zestawienia zagłady Żydów 

z egzekucją Giordana Bruna 

przedstawionymi w wierszu 

Campo di Fiori 

• określić funkcję 

zestawienia dwóch 

rzeczywistości w wierszu 

Campo di Fiori  

• porównać wiersze: Campo 

di Fiori i Biedny 

chrześcijanin patrzy na 

getto 

*• wskazać związki między 

różnymi aspektami utworu 

(estetycznym, etycznym i 

poznawczym) 



11 
 

warszawskim  patrzy na getto 

Opowiadania Tadeusza 

Borowskiego 

• zrelacjonować treść 

opowiadania Dzień na 

Harmenzach, Proszę 

państwa do gazu, U nas w 

Auschwitzu 

• wyjaśnić pojęcia: kapo, 

vorarbeiter, post 

*• zrelacjonować treść 

innego wybranego 

opowiadania Tadeusza 

Borowskiego  

• wyjaśnić pojęcie 

behawioryzm 

• scharakteryzować 

bohatera-narratora 

• wypowiedzieć się na 

temat rzeczywistości 

obozowej  

• omówić kontekst 

historyczny opowiadań  

*• stworzyć kodeks 

człowieka zlagrowanego 

• opisać mechanizmy 

rządzące relacjami 

międzyludzkimi w obozie 

• wypowiedzieć się na 

temat postępowania 

bohaterów opowiadania 

• wyjaśnić pojęcie człowiek 

zlagrowany 

*• zestawić opowieść Tadka 

z informacjami ze źródeł 

historycznych 

• wypowiedzieć się na 

temat narracji oraz języka 

utworu 

*• podjąć dyskusję na temat 

zachowania bohaterów, ich 

motywacji i wpływu 

sytuacji, w której się 

znaleźli na osobowość 

• omówić przeżycia 

wewnętrzne bohaterów 

*• porównać relację 

Borowskiego z innymi 

przekazami literackimi lub 

filmowymi, dotyczącymi 

rzeczywistości obozowej 

*• wskazać związki między 

różnymi aspektami utworu 

(estetycznym, etycznym i 

poznawczym) 

Jesteśmy 

tylko zwykłymi 

ludźmi... Pianista 

Szpilmana 

i Polańskiego 

• podać funkcje 

Umschlagplatzu; 

•podać informacje 

związane z powstaniem 

filmu i jego twórcami; 

wypowiedzieć się na 

temat filmu; 

• odnotować wydarzenia 

historyczne przywołane 

w filmie; 

• wynotować sceny 

z muzyką Chopina; 

• wskazać różnicę w 

doświadczaniu 

wojny 

przez Polaków i Żydów; 

• podać przykłady 

bezmyślnego 

okrucieństwa 

okupantów i wyrazić 

swoją opinię na temat 

jego przyczyn; 

• powiedzieć, jak 

mieszkańcy 

getta postrzegali 

wszechobecną śmierć; 

• wskazać miejsca, 

w których toczy się 

akcja filmu, i określić 

ich autentyczność; 

• zwrócić uwagę na 

szczegóły scenograficzne 

decydujące o wiarygodności 

przedstawienia 

czasu i przestrzeni; 

• porównać obrazy 

Warszawy „aryjskiej” 

i Warszawy getta; 

•podać przykłady postaw 

heroicznych; 

• podać przykłady 

samodzielnie 

myślących 

Niemców; 

• opisać relacje między 

członkami rodziny 

Szpilmanów; 

• wyjaśnić, dlaczego 

Żydzi przyjmowali 

postawę biernego 

oczekiwania na śmierć; 

• przedstawić refleksje 

Szpilmana dotyczące 

życia po Zagładzie; 

• przygotować listę 

typów zachowań wobec 

codziennej grozy 

w getcie; 

• omówić przykłady 

kolaboracji Polaków 

i Żydów z okupantem 

i wyjaśnić jej przyczyny; 

• wyjaśnić, dlaczego 

z rodziny Szpilmanów 

ocalał tylko Władysław; 

• opisać Warszawę jako 

bohatera wojny; 

•skonfrontować obraz 

Żydów przedstawionych 

w tekście Szpilmana 

z wypowiedziami 

M. Edelmana w Zdążyć 

przed Panem Bogiem; 

• podać imiona postaci 

odbiegających od 

stereotypów Niemców, 

Polaków i Żydów; 

• wskazać sytuacje, 

w których bohater 

decyduje o swoim losie 

oraz te, w których jego 

los zależy od innych, 

i jego reakcje; 

• wypowiedzieć się na 

temat odpowiedzialności 

za humanitarną 

katastrofę w getcie; 

• zinterpretować sceny 

filmu, w których muzyka 

odgrywa zasadniczą rolę; 

• wypowiedzieć się na 

temat roli sztuki w czasie 

wojny; 

• porównać język 

wspomnień Szpilmana 

z językiem filmu 

Polańskiego; 

• przygotować prezentację 

multimedialną 

na temat Holokaustu, 

z odwołaniem do różnych 

tekstów kultury; 

• zredagować tekst na 

temat egoizmu i 

solidarności 

grupowej, 

z odwołaniem do różnych 

tekstów kultury; 

O samotności 

ginących... 

• podać fakty dotyczące 

powstania w getcie 

• wyjaśnić słowa: „nie 

dać się wepchnąć na 

• wyjaśnić, dlaczego 

Żydzi zdecydowali się 

• zinterpretować 

symboliczny 

• dyskutować na temat 

heroizmu, uzasadniając 
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Powstanie 

w getcie warszawskim 

w Zdążyć przed Panem 

Bogiem Hanny Krall 

warszawskim; 

• określić, na czym 

polega dehumanizacja 

starego Żyda; 

• powiedzieć, dlaczego 

powstańcy żydowscy 

czuli się osamotnieni; 

beczkę”; 

• wyjaśnić znaczenie 

użycia wielkiej litery 

we wskazanym fragmencie 

tekstu; 

 

na powstanie; 

• poprawnie uzupełnić 

schemat dotyczący 

postrzegania powstania 

w getcie z różnych 

perspektyw; 

sens sceny 

z Żydem na beczce; 

• wypowiedzieć się na 

temat różnicy między 

śmiercią w powstaniu 

warszawskim od śmierci 

w powstaniu w getcie; 

swe zdanie; 

• zredagować tekst na 

temat obrony własnej 

godności, z odniesieniem 

do różnych tekstów 

kultury; 

Mam lat 

dwadzieścia 

/ jestem mordercą... 

Poezja 

wojennego 

wstrząsu 

•przedstawić genezę 

utworu Lament; 

• wskazać w wierszu 

wyliczenia 

przedstawicieli 

różnych zawodów; 

• wypisać informacje 

o osobie wypowiadającej 

się w wierszu 

Ocalony; 

•powiedzieć, co skłania 

poetę do mówienia 

o człowieku jak o 

zwierzęciu; 

• wypisać pary pojęć 

zestawionych 

w wierszu; 

•wskazać atrybuty 

młodości wymienione 

w wierszu; 

• wyjaśnić sformułowanie 

„ocalałem / prowadzony 

na rzeź”; 

• powiedzieć, czego 

osoba mówiąca oczekuje 

od „nauczyciela 

i mistrza”; 

•wyjaśnić, jaki znak 

stawia poeta między 

parami pojęć przytoczonych 

w wierszu 

Ocalony; 

• wyjaśnić znaczenie 

epitetu „nazwy puste”; 

• powiedzieć, w czym 

osoba mówiąca nie 

dostrzega 

nadziei, w czym 

upatruje ratunku; 

• wypowiedzieć się na 

temat wiersza Różewicza 

w kontekście 

gatunku, jakim jest 

lament; 

• wyjaśnić związek 

doświadczenia osoby 

mówiącej z sensem 

deklaracji 

ateistycznych; 

•wyjaśnić, czy wiersz 

Ocalony wyraża nihilizm 

moralny, czy 

cierpienie psychiczne, 

postawić tezę 

interpretacyjną 

i ją uzasadnić; 

• wskazać 

charakterystyczne 

dla Różewicza 

środki językowe; 

 

*• wykazać, że oba wiersze 

Różewicza należą 

do „poezji ściśniętego 

gardła”; 

• zredagować tekst na 

temat cierpienia i negacji 

wartości, z odniesieniami 

do różnych 

tekstów kultury; 

Inny świat Gustawa 

Herlinga-Grudzińskiego 

• zrelacjonować treść 

fragmentu książki 

zamieszczonego w 

podręczniku 

• scharakteryzować postać 

Gorcewa 

• streścić książkę Inny świat 

*• zaprezentować biografię 

Gustawa-Herlinga 

Grudzińskiego  

*• przedstawić okoliczności 

wydania Innego świata 

• wypowiedzieć się na 

temat łagrów sowieckich 

• wyjaśnić przyczynę 

konfliktu opisanego we 

fragmencie książki Gustawa 

Herlinga-Grudzińskiego 

• opisać system 

funkcjonowania łagru na 

podstawie treści książki 

• opisać ukazany w Innym 

świecie system represji w 

Rosji radzieckiej – od 

momentu aresztowania do 

osadzenia w łagrze 

• omówić możliwe 

• wypowiedzieć się na 

temat narracji we 

fragmencie  

• omówić różne reakcje 

bohaterów na rzeczywistość 

obozową 

• wskazać w utworze 

elementy charakterystyczne 

dla literatury faktu oraz dla 

literatury pięknej 

*• przeanalizować reakcje 

bohaterów na rzeczywistość 

obozową 

• podjąć dyskusję na temat 

przyczyn zawarcia 

niepisanego porozumienia 

między więźniami a 

władzami obozu 

• omówić zakończenie 

utworu 

• zinterpretować tytuł 

utworu 

*• określić funkcję dzieła 

Fiodora Dostojewskiego w 

powieści 

• określić funkcję upadku i 

wyzwolenia Paryża w 

kompozycji utworu 

*• wypowiedzieć się na 

temat języka fragmentu  

*• porównać sposób 

przedstawiania człowieka w 

sytuacjach granicznych w 

prozie Herlinga-

Grudzińskiego i Tadeusza 

Borowskiego 
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przyczyny aresztowania w 

okresie stalinowskim 

*• porównać sposób opisu 

łagru z wybranym dziełem 

literackim lub filmowym 

dotyczącym tej tematyki 

Podsumowanie 

wiadomości o 

literaturze wojny i 

okupacji 

• zrelacjonować opinie 

przedstawione w podanych 

fragmentach 

*• zaprezentować własne 

stanowisko wobec 

poglądów obu autorów i je 

uzasadnić 

• odtworzyć najważniejsze 

fakty, sądy i opinie 

*• przytoczyć najważniejsze 

fakty, sądy i opinie 

dotyczące treści z zakresu 

rozszerzonego 

• wskazać przykłady 

tradycji romantycznej w 

literaturze wojny i okupacji  

• omówić rolę świadków w 

rzeczywistości powojennej 

• wskazać różnice pomiędzy 

opiniami obu autorów 

*• podjąć dyskusję 

dotyczącą konieczności 

odczuwania 

współodpowiedzialności za 

wspólnotę 

• wykorzystać 

najważniejsze konteksty  

*• posłużyć się 

najważniejszymi 

kontekstami dotyczącymi 

treści z zakresu 

rozszerzonego 

• omówić różnice pomiędzy 

literaturą i sztuką 

dwudziestolecia 

międzywojennego oraz 

wojny i okupacji 

• podać powody zmian, 

jakie zaszły w literaturze i 

sztuce tych okresów  

• wskazać przykłady 

tradycji romantycznej w 

literaturze wojny i okupacji  

• podać powody obojętności 

świadków tragedii 

wojennych 

*• przedstawić swoją opinię 

na temat adekwatności 

tradycji romantycznej w 

opisie rzeczywistości 

wojennej i okupacyjnej 

• wyciągać wnioski 

• określić własne 

stanowisko 

*• uargumentować własne 

stanowisko 

• wyjaśnić przyczyny różnic 

pomiędzy literaturą i sztuką 

dwudziestolecia a literaturą 

i sztuką okresu wojny i 

okupacji  

• omówić przyczyny 

powrotu do paradygmatu 

romantycznego  

*• rozpoznać retoryczną 

organizację wypowiedzi 

• poprawnie interpretować 

wymagany materiał 

• właściwie argumentować 

• uogólnić, podsumować i 

porównać 

*• interpretować wymagany 

materiał z zakresu 

rozszerzonego 

• wyjaśnić, na czym polega 

odpowiedzialność moralna 

za wspólnotę 

*• odszukać inne teksty 

zawierające opinie o 

kulturze czasów wojny i 

okupacji – zestawić je z 

tekstami Stanisława 

Burkota i Mieczysława 

Jastruna 

• wykorzystać bogate 

konteksty  

• formułować i 

rozwiązywać problemy 

badawcze 

*• rozpoznawać aluzje 

literackie i symbole 

kulturowe 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

⎯ nie spełnia podstawowych wymagań, koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej 

⎯ nie zna pojęć kluczowych dla zrozumienia omawianych problemów. 
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W przypadku nie zrealizowania tematów lekcji (zagadnień) w I okresie będą one realizowane po klasyfikacji śródrocznej. W 

tym przypadku obowiązują również wymagania edukacyjne dla tych tematów (zagadnień). 

 

 
Oznaczenia w tabeli: 

* zakres rozszerzony 

            materiał obligatoryjny 

            materiał fakultatywny 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA  

ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

(OBEJMUJĄ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA ŚRÓDROCZNEJ 

OCENY KLASYFIKACYJNEJ). 

 
Temat  

lekcji 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

Ocena dopuszczająca Ocena  

dostateczna 

Ocena  

dobra 

Ocena  

bardzo dobra 

Ocena 

celująca 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi to,  

co na ocenę dopuszczającą, 

oraz: 

 Uczeń potrafi to, 

co na ocenę 

dopuszczającą 

dostateczną, oraz: 

Uczeń potrafi to,  

co na ocenę 

dopuszczającą 

dostateczną, dobrą, oraz: 

Uczeń potrafi to,  

co na ocenę 

dopuszczającą 

dostateczną, dobrą, 

bardzo dobrą, oraz: 

WSPÓŁCZESNOŚĆ 

Współczesna 

rzeczywistość 

• określić ramy czasowe 

epoki  

• wskazać wydarzenia 

historyczne oraz inne 

czynniki, które 

ukształtowały epokę 

• omówić wydarzenia 

historyczne, które 

ukształtowały epokę 

• wyjaśnić pojęcia: żelazna 

kurtyna, zimna wojna, 

segregacja rasowa, 

kontrkultura, NSZZ 

„Solidarność”, Okrągły 

Stół i odnieść je do 

wydarzeń historycznych  

*• przedstawić wpływ 

• wypowiedzieć się na 

temat zjawiska 

wielokulturowości we 

współczesnym świecie 

• zabrać głos w dyskusji 

dotyczącej rewolucji 

informatycznej i jej 

znaczenia we 

współczesnym świecie  

• omówić zjawisko 

globalizacji  

• wypowiedzieć się na 

temat zjawiska 

wielokulturowości we 

współczesnym świecie  

• zaprezentować 

najważniejsze wydarzenia 

w powojennej historii 

Polski i określić ich wpływ 

na kulturę 

*• przygotować prezentację 

multimedialną o PRL-u 

• wypowiedzieć się na 

temat funkcjonowania 

demokracji i przestrzegania 

praw człowieka we 

współczesnym świecie 

*• przedstawić swoją 

wiedzę na temat wydarzeń 

aktualnych czerpaną z 

lektury dostępnych źródeł 

informacji (prasa, internet, 

serwisy telewizyjne) 
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przemian społecznych na 

kulturę światową 

*• wypowiedzieć się na 

temat życia codziennego w 

okresie PRL-u 

Filozofia współczesna • wskazać filozofów, którzy 

wpłynęli na kształt epoki 

• wymienić najważniejsze 

założenia egzystencjalizmu  

• zreferować najważniejsze 

założenia egzystencjalizmu 

*• przedstawić założenia 

strukturalizmu i 

dekonstrukcjonizmu  

• wyjaśnić obecność 

absurdu oraz rolę buntu w 

życiu człowieka 

*• wymienić tytuły 

utworów literackich, 

których bohaterów można 

nazwać „buntownikami 

metafizycznymi” 

• wyjaśnić założenia 

estetyki Umberto Eco  

*• podjąć dyskusję na temat 

filozofii egzystencjalnej  

• omówić udział odbiorcy w 

procesie tworzenia sensów 

dzieła sztuki 

*• zaprezentować poglądy 

Sartre’a 

Sztuka współczesna • wymienić dominujące w 

epoce style sztuki  

• rozpoznać na przykładach 

dominujące style w sztuce 

współczesnej  

*• omówić dorobek 

wybranego reżysera 

filmowego 

• podać cechy stylów 

dominujących w sztuce 

współczesnej 

• wymienić nazwiska 

najważniejszych twórców 

epoki i rozpoznać ich dzieła  

• rozpoznać na przykładach 

nowe gatunki w sztuce 

*• omówić twórczość 

wybranego przedstawiciela 

sztuki współczesnej 

• wskazać najważniejsze 

cechy architektury 

postmodernistycznej  

• omówić nowe gatunki w 

sztuce  

• wskazać najważniejsze 

tendencje w historii 

powojennego kina  

*• wypowiedzieć się na 

temat muzyki współczesnej 

• przeanalizować wybrane 

dzieło sztuki na podstawie 

podanych kryteriów 

• wypowiedzieć się na 

temat najważniejszych 

tendencji w historii kina 

powojennego  

• wskazać dominujące 

tendencje w dramacie 

współczesnym  

*• scharakteryzować jeden z 

nurtów teatru 

współczesnego  

• podjąć dyskusję na temat 

sztuki współczesnej  

*• wymienić przykłady 

realizacji w literaturze 

współczesnych nurtów w 

sztuce, np. teatr absurdu 

Wprowadzenie do 

literatury współczesnej  

• wymienić nowe tendencje 

w literaturze światowej 

• wskazać najważniejszych 

twórców literatury 

światowej 

*• podać tytuły utworów 

literackich danych twórców 

z literatury światowej 

• omówić nowe tendencje w 

literaturze światowej 

*• sformułować wniosek na 

temat tendencji w 

literaturze współczesnej na 

podstawie lektury 

wybranych przez siebie 

utworów 

• wymienić 

najważniejszych twórców 

literatury światowej 

*• omówić specyfikę prozy 

wybranego twórcy literatury 

światowej (Albert Camus, 

Julio Cortázar, Aleksander 

Sołżenicyn, Kurt Vonnegut, 

Philip K. Dick, J.R.R. 

Tolkien, Umberto Eco) 

• wskazać najważniejsze 

tendencje w literaturze 

polskiej i omówić ich 

związek z wydarzeniami 

historycznymi  

*• porównać wybrany utwór 

z prozy światowej z tekstem 

twórcy polskiego 

• określić związek 

głównych tendencji w 

literaturze polskiej z 

wydarzeniami 

historycznymi 

*• sformułować wniosek z 

porównania wybranego 

utworu z prozy światowej z 

tekstem twórcy polskiego 

Poezja współczesna 

Czesława Miłosza 

• omówić kreację osoby 

mówiącej w wierszu To 

*• wypowiedzieć się na 

temat twórczości Czesława 

Miłosza 

• wskazać w podmiocie 

literackim cechy autora 

*• odnaleźć te elementy, 

które są wspólne dla 

wiersza Miłosza To oraz 

• zinterpretować metaforykę 

wiersza Moja wierna mowo 

• wyjaśnić tytuł wiersza To  

*• zinterpretować dzieło 

Armana w kontekście 

• wskazać i omówić 

konteksty interpretacyjne 

wiersza Moja wierna mowo 

*• rozpoznać aluzje 

literackie i symbole 

• napisać pracę, w której 

przedstawi główne cechy 

poezji Miłosza 

*• wskazać związki między 

różnymi aspektami utworu 



16 
 

zdjęcia przedstawiającego 

Picassa malującego 

światłem 

twórczości Czesława 

Miłosza 

kulturowe (estetycznym, etycznym i 

poznawczym) 

Poezja Zbigniewa 

Herberta  

• scharakteryzować 

bohaterów wiersza i opisać 

sytuację liryczną 

• wymienić elementy 

programu etycznego, 

wskazanego w wierszu 

Przesłanie Pana Cogito 

*• wypowiedzieć się na 

temat twórczości Zbigniewa 

Herberta 

• przywołać mit, do którego 

Zbigniew Herbert 

nawiązuje w tekście Apollo 

i Marsjasz 

• sformułować tezę 

interpretacyjną 

• wyjaśnić pochodzenie 

imienia Pana Cogito 

*• dostrzec i skomentować 

wartości estetyczne utworu 

• zinterpretować początek 

wiersza Apollo i Marsjasz 

• przedstawić wymowę 

wiersza Apollo i Marsjasz 

• podać argumenty na 

poparcie tezy 

interpretacyjnej 

• wypowiedzieć się na 

temat wymowy wiersza 

Przesłanie Pana Cogito  

*• napisać pracę: 

„Odniesienia do tradycji na 

przykładzie wiersza 

Herberta Apollo i Marsjasz” 

• wskazać i omówić 

konteksty interpretacyjne 

Przesłania Pana Cogito  

• wyjaśnić, kim byli 

Gilgamesz, Hektor i Roland 

*• rozpoznać aluzje 

literackie i symbole 

kulturowe 

• omówić obraz 

współczesnej cywilizacji, 

przedstawiony w wierszu 

Przesłanie Pana Cogito  

*• wskazać związki między 

różnymi aspektami utworu 

(estetycznym, etycznym i 

poznawczym) 

Poezja Mirona 

Białoszewskiego  

• określić sytuację liryczną 

w wierszu Karuzela z 

madonnami  

*• dostrzec i skomentować 

estetyczne wartości utworu 

literackiego 

• wskazać elementy 

należące do sfery sacrum i 

sfery profanum w wierszu 

Podłogo, błogosław! 

• wyjaśnić, w jaki sposób w 

utworze Karuzela z 

madonnami udało się 

poecie oddać wrażenie 

obrotowego ruchu karuzeli 

*• w kontekście wiersza 

Podłogo, błogosław! 

omówić dzieła sztuki 

wykorzystujące przedmioty 

codziennego użytku 

• wypowiedzieć się na 

temat kompozycji wiersza 

Karuzela z madonnami  

• wskazać w tekście 

Karuzela z madonnami 

fragmenty, które nawiązują 

do twórczości 

przedstawicieli światowego 

malarstwa, i określić rolę 

tych odwołań w utworze 

• omówić wiersz Podłogo 

błogosław! jako przykład 

poezji lingwistycznej 

*• wziąć udział w dyskusji 

dotyczącej wykorzystania 

przedmiotów codziennego 

użytku w sztuce 

• omówić funkcję 

zestawienia kultury 

jarmarcznej i kultury 

wysokiej w wierszu 

Karuzela z madonnami  

• określić funkcję 

zestawienia dwóch 

skrajnych aspektów 

rzeczywistości w wierszu 

Podłogo, błogosław! 

*• przygotować prezentację 

na temat wybranych 

twórców, którzy przedmioty 

codziennego podnosili do 

rangi sztuki 

• napisać pracę na temat: 

„Doświadczenie 

codzienności w poezji 

Białoszewskiego jako 

objawienie piękna i 

niezwykłe przeżycie” 

*• wskazać związki między 

różnymi aspektami utworu 

(estetycznym, etycznym i 

poznawczym) 

Poezja Wisławy 

Szymborskiej  

• zreferować mit, do 

którego nawiązuje wiersz 

Monolog dla Kasandry 

• scharakteryzować osobę 

mówiącą w wierszu  

• scharakteryzować 

kompozycję wiersza 

Monolog dla Kasandry 

• omówić funkcję 

nawiązania do mitologii w 

• określić funkcję 

kompozycji wiersza 

Monolog dla Kasandry  

• omówić obecne w wierszu 

Cebula: gry słowne, 

• zinterpretować wymowę 

wiersza Monolog dla 

Kasandry  

*• skonfrontować teksty 

literackie z dziełami sztuki 

• zaprezentować obraz 

człowieka zawarty w 

wierszu Cebula  

*• wskazać związki między 

różnymi aspektami utworu 
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*• wypowiedzieć się na 

temat twórczości Wisławy 

Szymborskiej  

*• dostrzec i skomentować 

estetyczne wartości utworu 

literackiego 

wierszu  

• określić funkcję 

porównania człowieka do 

cebuli w wierszu Cebula  

*• wyszukać utwory 

stanowiące konteksty dla 

tekstów kultury 

poznawanych w szkole  

koncept i paradoks 

*• przywołać konteksty, do 

których odnosi się poetka w 

swojej twórczości  

zamieszczonymi 

podręczniku w kontekście 

wierszy Wisławy 

Szymborskiej 

(estetycznym, etycznym i 

poznawczym) 

* „Kaskaderzy 

literatury” 

• omówić kreację osoby 

mówiącej w wierszu Życie 

to nie teatr 

• wypowiedzieć się na 

temat języka utworu Z gier i 

zabaw dziecięcych 

• zinterpretować postać 

aniołka i diabełka w 

wierszu Z gier i zabaw 

dziecięcych 

• podjąć dyskusję na temat 

wymowy wiersza Z gier i 

zabaw dziecięcych 

• zabrać głos w dyskusji 

dotyczącej zasadności 

porównania świata do teatru 

• rozpoznać aluzje literackie 

i symbole kulturowe 

• przywołać przykłady 

zastosowania toposu 

teatrum mundi w różnych 

tekstach kultury 

• określić związki literatury 

z innymi dziedzinami sztuki 

(muzyką) 

Nowa Fala i okolice  • wskazać elementy 

nowomowy i języka 

przemówień w wierszu 

Określona epoka 

• wymienić sformułowania 

właściwe dla ankiety 

personalnej w wierszu 

Wypełnić czytelnym pismem 

*• podać przykłady 

manipulacji językowej 

stosowane w dzisiejszej 

rzeczywistości 

• omówić obraz 

rzeczywistości, jaki wyłania 

się z wiersza Dyktando 

• scharakteryzować sytuację 

liryczną w wierszu 

Określona epoka  

*• zaprezentować sposoby 

manipulacji językowej 

stosowane w dzisiejszej 

rzeczywistości 

• wyjaśnić istotę konceptu 

w wierszu Dyktando Ewy 

Lipskiej 

• przeanalizować 

manipulację językową 

obnażoną w tekście 

Określona epoka 

• zinterpretować wiersze 

Dyktando oraz Wypełnić 

czytelnym pismem w 

kontekście rzeczywistości 

PRL-u 

*• rozpoznać mechanizmy 

nowomowy typowe dla 

systemów totalitarnych 

• przedstawić uniwersalną 

wymowę wierszy Dyktando 

oraz Wypełnić czytelnym 

pismem 

• przeanalizować 

manipulację językową 

obnażoną w wierszu 

Określona epoka 

*• przygotować wystąpienie 

na temat funkcji i cech 

charakterystycznych poezji 

lingwistycznej z 

wykorzystaniem utworów 

Białoszewskiego i 

Barańczaka 

*• rozpoznać aluzje 

literackie i symbole 

kulturowe 

• wyjaśnić, jakie znaczenia 

wynikają z deleksykalizacji 

związków frazeologicznych 

w poezji lingwistycznej  

*• wskazać związki między 

różnymi aspektami utworu 

(estetycznym, etycznym i 

poznawczym) 

Świat dorosłych według 

Macieja Świetlickiego  

• wskazać w wierszu 

elementy kojarzone ze 

światem dorosłych 

*• określić związki między 

wierszem Świetlickiego a 

• wypowiedzieć się na 

temat kreacji osoby 

mówiącej 

• wyjaśnić znaczenie 

sformułowań: „akwizytor, 

• zinterpretować metafory i 

symbole, zastosowane w 

wierszu 

• określić, jaką funkcję w 

tekście pełnią powtórzenia 

• zinterpretować 

zakończenie wiersza 

*• rozpoznać aluzje 

literackie i symbole 

kulturowe 

• omówić obraz 

współczesnego świata 

ukazany w wierszu 

*• dostrzec przemiany 

konwencji i praktykę ich 
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dziełem Gérarda 

Fromangera Życie i śmierć 

ludzi 

który wciska śmieci 

nikomu”, „Kulę się i boję” 

*• zanalizować w 

kontekście wiersza dzieło 

Gérarda Fromangera Życie i 

śmierć ludzi 

*• podjąć dyskusję na temat 

roli sztuki we 

współczesnym świecie na 

podstawie wiersza 

Świetlickiego oraz 

Fromangera 

łączenia (synkretyzm 

konwencji i gatunków) 

*• wskazać związki między 

różnymi aspektami utworu 

(estetycznym, etycznym i 

poznawczym) 

* Tryptyk rzymski  • wskazać we fragmencie 

nawiązania do Biblii oraz 

filozofii antycznej  

• omówić funkcję opisów 

przyrody we fragmencie 

Zdumienie  

• porównać fragment Sąd z 

freskiem Michała Anioła 

Sąd Ostateczny  

• przeanalizować symbolikę 

Sądu Ostatecznego Michała 

Anioła i omówić ją w 

kontekście wiersza 

• wyjaśnić, w jaki sposób 

fresk Michała Anioła 

zainspirował Jana Pawła II 

• omówić fragment Sąd w 

kontekście innych utworów 

podejmujących tematykę 

eschatologiczną  

Wielka 

sprawa człowieka... 

Homilia 

Jana Pawła II 

- wyjaśnić pojęcia : homilia, 

kazanie 

perswazja, naród 

przedstawić okoliczności 

związane z wygłoszeniem 

omawianej 

homilii; 

– powiedzieć, jaki sens 

papież nadaje słowom 

„pielgrzym” i 

„pielgrzymowanie”; 

 

– wyjaśnić, czego 

symbolem 

jest Grób Nieznanego 

Żołnierza; 

– wskazać elementy 

mowy ezopowej 

w tekście; 

– wskazać w tekście 

fragmenty mówiące 

o godności człowieka, 

solidarności narodowej 

i sprawiedliwości; 

– wskazać elementy 

perswazyjne w zakończeniu 

homilii; 

wykazać odmienność 

sensów zawartych we 

wskazanych akapitach; 

– skomentować fragmenty 

mówiące o godności 

człowieka, solidarności 

narodowej i 

sprawiedliwości; 

– powiedzieć, do czego 

przekonuje Jan Paweł II; 

*•wyjaśnić sens 

wskazanego 

zdania Jana Pawła II; 

– wyjaśnić, jak papież 

rozumie relacje jednostka– 

naród; 

– wskazać w nagraniu 

homilii 

pozasłowne formy 

ekspresji i określić ich 

rolę; 

– rozważyć, jakim 

przemówieniem jest 

wypowiedź papieża – 

religijnym czy politycznym; 

– porównać kreację 

romantycznego pielgrzyma 

z rozumieniem 

pielgrzymowania przez 

Jana Pawła II; 

*• rozstrzygnąć, które 

fragmenty homilii 

mogły być inspiracją dla 

narodzin „Solidarności”; 

Tango Sławomira 

Mrożka 

• streścić Tango Sławomira 

Mrożka 

• scharakteryzować 

bohaterów Tanga 

*• zapoznać się z utworami 

stanowiącymi konteksty dla 

tekstów kultury 

poznawanych w szkole 

• scharakteryzować 

bohaterów dramatu 

• zinterpretować Tango jako 

dramat rodzinny 

• opisać, jak swoją sytuację 

życiową określa Artur 

*• wypowiedzieć się na 

temat dowolnej realizacji 

teatralnej dramatu Mrożka 

• odnaleźć w bohaterach 

ilustracje postaw wobec 

rzeczywistości 

• zinterpretować metaforykę 

i symbolikę w utworze 

• interpretować tytuł 

dramatu oraz ostatnią scenę 

• wyjaśnić, dlaczego 

antykonformizm Stomila i 

Eleonory pozbawił ich syna 

naturalnego prawa do 

• wypowiedzieć się na 

temat sposobu 

przedstawienia mitu 

wolności w Tangu  

• omówić funkcję groteski 

w utworze 

• wypowiedzieć się na 

temat funkcji absurdu w 

dramacie 

*• podjąć dotyczącą 

diagnozy współczesnej 

• przedstawić różne sposoby 

odczytania sztuki Mrożka 

• zinterpretować utwór 

Sławomira Mrożka jako 

uniwersalny dramat 

dotyczący rzeczywistości i 

relacji międzyludzkich 

*• dostrzec przemiany 

konwencji i praktykę ich 

łączenia (synkretyzm 

konwencji i gatunków) 
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młodzieńczego buntu 

*• podjąć dyskusję na temat 

sposobów i funkcji buntu w 

literaturze różnych epok w 

odniesieniu do Tanga 

Sławomira Mrożka 

kultury w kontekście Tanga 

Sławomira Mrożka 

Podróże z Herodotem 

Ryszarda 

Kapuścińskiego  

• zrelacjonować przygodę 

Ryszarda Kapuścińskiego  

• odnaleźć informacje na 

temat Herodota  

• streścić Podróże z 

Herodotem Ryszarda 

Kapuścińskiego 

• zdefiniować reportaż na 

podstawie książki 

Kapuścińskiego 

*• wypowiedzieć się na 

temat Herodota 

• omówić obraz Indii 

zaprezentowany we 

fragmencie  

• wypowiedzieć się na 

temat Podróży z Herodotem 

jako przykładu reportażu  

• omówić postawę narratora 

wobec rikszarzy 

*• podjąć dyskusję 

dotyczącą różnic w kulturze 

w kontekście konfrontacji 

narratora z rikszarzami 

• odnaleźć powiązania 

pomiędzy dziełem Herodota 

a wrażeniami 

Kapuścińskiego z 

pierwszego dnia pobytu w 

Indiach  

• scharakteryzować sposób 

ukazania krajów i narodów 

w utworze  

*• omówić obraz PRL-u 

przedstawiony w Podróżach 

z Herodotem 

• omówić funkcję dzieła 

Herodota w kompozycji 

książki Kapuścińskiego  

*• rozpoznać aluzje 

literackie i symbole 

kulturowe 

• wypowiedzieć się na 

temat Herodota 

*• wskazać związki między 

różnymi aspektami utworu 

(estetycznym, etycznym i 

poznawczym) 

Ogłuszeni 

i ogłupieni 

doszczętnie... 

Poezja o rzeczywistości 

komunizmu 

•powiedzieć, jaką prawdę 

o rzeczywistości 

autorytarnej dyktatury 

wyraża wskazany wers 

utworu; 

• wskazać w tekście 

wiersza omawiane 

elementy; 

• powiedzieć, na czym 

w świetle utworu 

polegało zakłamanie 

komunistycznej 

rzeczywistości 

społecznej; 

• powiedzieć, jakie sensy 

symboliczne przywołują 

wymienione w tekście 

gatunki muzyczne; 

• powiedzieć, czemu służą 

wskazane aliteracje 

•wyjaśnić właściwy sens 

frazeologizmu w tytule 

wiersza; 

•wyjaśnić sens 

defrazeologizacji 

wskazanego 

idiomu i jego związek 

z właściwym znaczeniem 

tego frazeologizmu; 

•wyjaśnić sens wskazanych 

wersów; 

*•dokonać interpretacji 

porównawczej omówionych 

wierszy S. Barańczaka; 

• omówić fragment  

wykładu Co jest grane  w 

kontekście innych utworów 

podejmujących tematykę 

rzeczywistości 

komunistycznej 

By świat 

było widać... 

Współczesna 

poezja religijna 

• podać znaczenie 

wykorzystywanych 

pojęć; 

•wyodrębnić elementy 

kompozycyjne wiersza 

Świat; 

•wskazać elementy 

• wskazać, jakie cechy 

autor przypisał elementom 

przyrody 

w każdej części wiersza 

Drzewa niewierzące; 

• odszukać idee 

franciszkanizmu 

w wierszu 

Drzewa niewierzące; 

• wskazać wspólne 

elementy 

techniki Louisa 

•zredagować tekst 

zawierający interpretację 

wybranego wiersza 

Twardowskiego; 

• dokonać interpretacji 

porównawczej wskazanych 

wierszy J. Twardowskiego 

• przygotować i przedstawić 

prezentację 

multimedialną na 

temat świata poezji 

J. Twardowskiego; 
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obrazowania 

poetyckiego; 

• wymienić elementy 

natury w wierszu Drzewa 

niewierzące; 

•wskazać epitety i 

powiedzieć, 

jaką prawdę 

o świecie one przekazują; 

i poetyki Twardowskiego 

i powiedzieć, czemu 

służą; 

 

i C. Miłosza; 

*Nienawiść 

w służbie 

społeczeństwa... 

Esej o totalitaryzmie 

• podać genezę utworu; 

• powiedzieć, czego 

według Miłosza brakuje 

ludziom, gdy wydaje się, 

że mają już wszystko; 

•wymienić podobieństwa 

między nazizmem 

a komunizmem; 

• podać przyczyny 

rozpowszechniania się 

„Nowej Wiary” po II 

wojnie światowej; 

• powiedzieć, jakie fakty 

z historii społeczeństw 

poddanych XX-wiecznym 

totalitaryzmom 

przedstawia Miłosz; 

– wskazać cechy języka 

artystycznego 

w utworze; 

• wyjaśnić alegoryczny 

sens pigułek Murti-Binga; 

• powiedzieć, jaki rodzaj 

sztuki symbolizują 

„marsze i ody”; 

• powiedzieć, czemu 

służy przywołanie 

faktów historycznych 

w omawianym tekście; 

• wskazać cechy eseju 

w utworze; 

• podać przyczyny 

zaangażowania 

T. Borowskiego 

w komunizm; 

• wyjaśnić, czemu służy 

opis powieści Witkacego 

w przywołanych 

fragmentach eseju; 

 

• stworzyć esej na dowolny 

temat  

•porównać historiozofię 

Witkacego z myślą 

O. Spenglera; 

• wykazać, czy Zniewolony 

umysł jest parabolą, 

i uzasadnić swe zdanie 

Dżuma Alberta Camus • streścić powieść Dżuma 

Alberta Camus 

• scharakteryzować 

bohaterów powieści  

*• zinterpretować grafikę 

Banksy’ego w kontekście 

Dżumy 

• opisać świat 

przedstawiony powieści  

• omówić narrację i 

kompozycję powieści  

*• wskazać idee łączące 

Dżumę i Człowieka 

zbuntowanego 

• omówić różne znaczenia 

słowa dżuma w powieści  

• zaprezentować różne 

postawy wobec epidemii 

przedstawione w powieści 

• omówić Dżumę jako 

parabolę 

*• przeanalizować Mit 

Syzyfa Alberta Camusa w 

kontekście Dżumy 

• przeanalizować różne 

postawy wobec epidemii i 

rozpatrzyć je w kontekście 

parabolicznego znaczenia 

powieści  

• omówić elementy filozofii 

egzystencjalnej zawarte w 

powieści  

*• porównać obrazy świata 

bez Boga w twórczości 

Camusa i Dostojewskiego 

• wskazać elementy filozofii 

egzystencjalnej w Dżumie 

*• odnaleźć związki między 

różnymi aspektami utworu 

(estetycznym, etycznym i 

poznawczym) 

Perswazja a 

manipulacja językowa 

• wymienić techniki 

perswazyjne 

• podać podstawowe 

techniki manipulacji 

językowej  

• odróżnić perswazję od 

manipulacji  

• wymienić cechy 

nowomowy  

• wskazać cele stosowania 

nowomowy 

*• rozpoznać mechanizmy 

nowomowy 

charakterystyczne dla 

systemów totalitarnych 

• wskazać elementy 

perswazji i manipulacji w 

życiu codziennym i tekstach 

kultury 

• omówić specyfikę języka 

reklamy  

*• przeanalizować język 

• wyliczyć cechy języka 

propagandy komunistycznej 

*• poddać analizie język 

polityków, wskazując 

elementy manipulacji 

językowej  

*• stworzyć slogan 
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dowolnej reklamy  

Podsumowanie 

wiadomości na temat 

współczesności 

• zrelacjonować opinie 

autorów na temat 

współczesności  

• wyjaśnić pojęcie brewiarz 

*• podjąć dyskusję z tezami 

zawartymi w tekstach 

Kubiaka i Bendyka 

• odtworzyć najważniejsze 

fakty, sądy i opinie 

*• przytoczyć najważniejsze 

fakty, sądy i opinie 

dotyczące treści z zakresu 

rozszerzonego 

• wyjaśnić różnicę, o której 

pisze Zygmunt Kubiak  

*• odnaleźć inne teksty 

zawierające opinie o 

kulturze czasów wojny i 

okupacji – zestawić je z 

tekstami Kubiaka i Bendyka 

• wykorzystać 

najważniejsze konteksty  

*• posłużyć się 

najważniejszymi 

kontekstami dotyczącymi 

treści z zakresu 

rozszerzonego 

• omówić model gospodarki 

zaprezentowany przez 

Bendyka 

*• rozpoznać retoryczną 

organizację wypowiedzi 

• wyciągać wnioski 

• określić własne 

stanowisko 

*• uargumentować własne 

stanowisko 

• porównać teksty Kubiaka i 

Bendyka 

*• przedstawić własne 

stanowisko wobec 

poglądów obu autorów i je 

uzasadnić 

• poprawnie interpretować 

wymagany materiał 

• właściwie argumentować 

• uogólnić, podsumować i 

porównać 

*• interpretować wymagany 

materiał z zakresu 

rozszerzonego 

• ustosunkować się do 

twierdzenia, że we 

współczesnej gospodarce 

głównymi czynnikami 

wzrostu są wiedza i 

innowacje 

*• wypowiedzieć się na 

temat teorii Fukuyamy 

• wykorzystać bogate 

konteksty  

• formułować i 

rozwiązywać problemy 

badawcze 

*• rozpoznawać aluzje 

literackie i symbole 

kulturowe 

POWTÓRKI MATURALNE 

Powtórzenie 

wiadomości z klasy 1: 

Antyk 

• wskazać chronologię 

epoki 

• wskazać założenia 

poszczególnych systemów 

filozoficznych antyku  

•wyjaśnić pojęcia ; 

aksjologia, panta rei, carpe 

diem, exegi monumentum, 

epos, katharsis, mimesis, 

archetyp, bohater tragiczny, 

ironia tragiczna, wina 

tragiczna, hybris 

•wskazać antyczne gatunki 

literackie i podać ich 

przykłady 

•określić cechy eposu 

•scharakteryzować poezję 

tyrtejską 

•wskazać cechy greckiej 

tragedii ( na przykładzie 

Króla Edypa Sofoklesa ) 

*•omawia wybrane utwory 

Horacego 

• identyfikować elementy 

fabuły Króla Edypa 

Sofoklesa i 

scharakteryzować głównych 

bohaterów dramatu 

• wypowiedzieć się na 

temat idei kształtujących 

życie starożytnych 

• wskazuje archetypy 

funkcjonujące we 

wskazanych mitach 

•wskazać dzieła antyczne 

zawierające uniwersalne 

motywy oraz symbole 

• podjąć dyskusję na temat 

wpływu starożytności na 

współczesność 

•wyjaśnia współczesne 

znaczenie mitologizmów 

•określić zadania literatury 

antycznej  

Powtórzenie 

wiadomości z klasy 1: 

Biblia – fragmenty: 

Księga Rodzaju, Księga 

Hioba, Księga Koheleta, 

Pieśń nad Pieśniami, 

Księga Rodzaju:  

• zrelacjonować powstanie 

świata i człowieka według 

Biblii 

Księga Hioba:  

• opowiedzieć historię 

Księga Rodzaju:  

• wyjaśnić znaczenie 

frazeologizmu zakazany 

owoc 

• zdefiniować pojęcia: 

genesis, patriarcha 

Księga Rodzaju:  

• porównać biblijny opis 

stworzenia świata i 

człowieka z opisem 

mitologicznym 

Księga Hioba: 

Księga Rodzaju:  

• interpretować opowieść o 

zerwaniu owocu z drzewa 

zakazanego (grzechu 

pierworodnym) 

Księga Hioba: 

Księga Rodzaju:  

• formułować wypowiedź 

na temat wolnej woli w 

kontekście opowieści o 

grzechu pierworodnym 

Księga Hioba: 
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Księga Psalmów, 

Apokalipsa św. Jana 

Hioba 

• przedstawić kompozycję 

Księgi Hioba 

Księga Koheleta:  

• wyjaśnić, kim był Kohelet 

• zrelacjonować fragment 

Księga Psalmów: 

przyporządkować psalmy 

do liryki 

• określić rodzaj liryki oraz 

nadawcę i adresata 

psalmów 

• definiować pojęcia: psalm, 

psałterz 

Apokalipsa św. Jana:  

• streścić Księgę 

Apokalipsy na podstawie 

przeczytanych fragmentów 

 

 

 

 

Księga Hioba: 

• scharakteryzować Hioba 

• omówić relacje między 

Hiobem a Bogiem na 

podstawie fragmentu Biblii 

Księga Koheleta: • nazwać 

środki stylistyczne użyte we 

fragmencie 

• wskazać rady Koheleta, 

jak należy przeżywać swój 

los 

Księga Psalmów: 

sklasyfikować psalmy 

według poznanych 

kryteriów 

• podać przykłady 

paralelizmów 

Apokalipsa św. Jana: opisać 

jeźdźców Apokalipsy i 

scharakteryzować ich na 

podstawie ryciny Albrechta 

Dürera 

• zdefiniować pojęcie 

eschatologii 

• interpretować przemianę 

postawy Hioba po 

rozmowie z Bogiem 

Księga Koheleta:  

• określić funkcję środków 

stylistycznych użytych we 

fragmencie 

• określić problematykę 

utworu 

Księga Psalmów:  

• wypowiedzieć się na 

temat związku psalmów z 

muzyką 

• odnaleźć środki 

stylistyczne zastosowane w 

psalmach i omówić ich 

funkcje 

Apokalipsa św. Jana: 

wskazać główne cechy stylu 

Apokalipsy 

• interpretować symbole i 

alegorie, znajdujące się w 

omawianych fragmentach 

• podjąć dyskusję na temat 

sensu cierpienia i zgody 

Boga na istnienie zła 

(teodycei) 

Księga Koheleta: • 

interpretować teologiczną 

wymowę Księgi Koheleta 

• wskazać podobieństwa 

pomiędzy radami Koheleta 

a radami greckich filozofów 

Księga Psalmów:  

• omówić obraz Boga 

wyłaniający się z psalmów 

Apokalipsa św. Jana: 

wypowiedzieć się na temat 

sposobów obrazowania i 

wywoływania nastroju 

grozy w Apokalipsie 

• porównać biblijną 

Apokalipsę z innymi 

przedstawieniami końca 

świata 

• omówić sposób 

przedstawiania cierpienia w 

kulturze popularnej 

• interpretować obraz Léona 

Bonnata w kontekście 

historii Hioba 

Księga Koheleta:  

Księga Psalmów:  

• porównać tłumaczenia 

psalmów (z Biblii 

Tysiąclecia, Jana 

Kochanowskiego i 

Czesława Miłosza) 

Apokalipsa św. Jana: 

stworzyć w formie pisemnej 

analizę porównawczą 

Apokalipsy i dowolnego 

dzieła prezentującego 

koniec świata (literackiego, 

malarskiego bądź 

filmowego) 

Powtórzenie 

wiadomości z klasy 1: 

Średniowiecze 

• wskazać chronologię 

epoki 

• wyjaśnić pojęcia: 

teocentryzm, feudalizm, 

uniwersalizm, desis, 

dualizm, danse macabre 

• wskazać archaizmy w 

Bogurodzicy i podać ich 

znaczenie 

 

• omówić najważniejsze 

wydarzenia związane z 

początkiem i końcem 

średniowiecza 

• wymienić średniowieczne 

wzorce osobowe, 

najważniejsze motywy 

• rozpoznać podmiot 

liryczny oraz  

adresata Bogurodzicy 

• omówić funkcję 

Bogurodzicy w 

średniowiecznej Polsce 

• omówić formę 

Bogurodzicy 

 

• odróżnić styl romański od 

gotyckiego 

• odnaleźć w treści 

Bogurodzicy motyw deesis i 

odnieść go do sztuk 

plastycznych  

 

• opisać wpływ antyku i 

kultury arabskiej na 

średniowiecze 

• wskazać podobieństwa 

między motywem deesis w 

Bogurodzicy a tym 

przedstawionym na ikonie 

Powtórzenie 

wiadomości z klasy 1: 

Renesans (w tym 

wiedza o epoce, 

twórczość Jana 

• wymienić umowne daty 

wskazujące na początek 

renesansu w Europie 

• wymienić umowną datę 

początku renesansu w 

objaśnić, na czym polegała 

reformacja oraz podać jej 

przyczyny 

• opisać przemiany 

kulturowe dające podwaliny 

wyjaśnić społeczne 

uwarunkowania narodzin 

epoki renesansu 

• wyjaśnić rolę wydarzeń 

wyznaczających początek 

analizować wpływ antyku 

na narodziny nowej epoki 

 

Jan Kochanowski, Pieśni: 

dokonać wnikliwej analizy i 

wyjaśnić podłoże różnicy 

pomiędzy periodyzacją 

renesansu w Europie i 

Polsce 

• objaśnić wpływ odkrycia 



23 
 

Kochanowskiego: 

Pieśni, Treny, 

 Piotr Skarga: kazania 

sejmowe (fragmenty) 

Polsce 

• wyjaśnić znaczenie i 

pochodzenie nazwy epoki 

• wyjaśnić pojęcie 

reformacji i opisać rolę 

Marcina Lutra  

• dostrzec powiązania 

pomiędzy renesansem a 

antykiem 

 

Jan Kochanowski, Pieśni: 

zrelacjonować treść 

wybranych Pieśni 

• zdefiniować gatunek: 

pieśń 

• wskazać podmiot liryczny 

i adresata lirycznego 

omawianych pieśniach 

 

Treny: odnieść Treny Jana 

Kochanowskiego do jego 

biografii 

• zrelacjonować treść 

podanych trenów  

• zdefiniować tren 

 

 

nowej epoce 

• wskazać powiązania 

pomiędzy renesansem a 

antykiem 

• wymienić wyznania 

protestanckie 

• wyjaśnić pojęcia: 

humanizm i 

antropocentryzm w 

kontekście epoki 

Jan Kochanowski, Pieśni: 

wskazać elementy 

światopoglądu 

renesansowego w podanych 

pieśniach Jana 

Kochanowskiego  

• omówić kompozycję 

wierszy 

• wypowiedzieć się na 

temat kreacji podmiotu 

lirycznego 

• na podstawie wierszy, 

scharakteryzować 

światopogląd Jana 

Kochanowskiego 

• wyjaśnić pojęcia: 

horacjanizm, cnota, 

fortuna, stoicyzm, 

epikureizm 

 

Treny:wskazać elementy 

filozofii stoickiej w 

Trenach 

• rozpoznać w Trenie IX 

pozorny panegiryk 

• odczytać odbudowę 

światopoglądu poety w 

Trenie XIX 

• wyjaśnić pojęcia: poezja 

renesansu w kształtowaniu 

nowej epoki 

• wyjaśnić pojęcie: ad 

fontes 

 

Jan Kochanowski, Pieśni: 

odnaleźć i omówić wątki 

horacjańskie w utworach 

Jana Kochanowskiego 

• zanalizować wiersze pod 

kątem obecności elementów 

stoicyzmu i epikureizmu 

• zdefiniować 

humanistyczny ideał 

człowieka na podstawie 

wierszy 

 

Treny:przedstawić kryzys 

światopoglądowy poety na 

podstawie trenów: IX, X i 

XI 

• wypowiedzieć się na 

temat kreacji podmiotu 

lirycznego w Trenach 

 

interpretacji utworów 

• wskazać w utworach 

cechy wiersza sylabicznego 

 

Treny: dokonać analizy i 

interpretacji trenów 

• określić, jakie innowacje 

wprowadził Jan 

Kochanowski w trenie jako 

gatunku literackim 

 

 

Mikołaja Kopernika, 

wynalezienia druku i 

upadku Konstantynopola na 

kształtowanie się epoki 

renesansu 

 

Jan Kochanowski, Pieśni:  

porównać Pieśń XXIV z 

Ksiąg wtórych z wierszami 

Horacego 

 

Treny:   omówić sposób 

przedstawienia żałoby we 

współczesnym tekście 

kultury 
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funeralna, liryka żałobna 

Powtórzenie 

wiadomości z klasy I- 

epoka baroku + (poezja 

*A. Morsztyna, D. 

*Naborowskiego, 

M.Sępa- Szarzyńskiego, 

J. Ch. Paska) 

• wyjaśnić etymologię 

terminu barok 

• określić ramy czasowe 

epoki 

• określić ramy czasowe 

polskiego baroku 

*• odczytać ze 

zrozumieniem wiersze 

Mikołaja Sępa 

Szarzyńskiego  

• wskazać podmiot liryczny, 

adresata lirycznego oraz 

określić sytuację liryczną 

• zrelacjonować wiersze 

• przedstawić genezę 

utworów 

• wskazać podmiot liryczny, 

adresata lirycznego i 

określić sytuację liryczną 

*• na podstawie wiersza Do 

trupa zdefiniować sonet 

• zdefiniować pojęcie 

paradoksu i wyjaśnić je na 

przykładzie 

• zdefiniować sarmatyzm, 

wymienić jego wady i 

zalety 

• zrelacjonować treść 

fragmentów 

• wymienić kluczowe fakty 

biografii Jana Chryzostoma 

Paska 

• scharakteryzować 

podstawowe różnice 

pomiędzy renesansem a 

barokiem 

• wyjaśnić, dlaczego w 

historii okres baroku 

nazywany jest czasem 

wojen 

• wyjaśnić pojęcia: 

monarchia absolutna, 

kontrreformacja 

• odnaleźć cechy poezji 

metafizycznej w utworach 

Mikołaja Sępa 

Szarzyńskiego 

• wypowiedzieć się na 

temat kreacji podmiotu 

lirycznego w 

analizowanych sonetach 

• wskazać środki 

stylistyczne 

*• odczytać wiersz Krótkość 

żywota jako traktat 

zawierający tezę i 

argumentację 

potwierdzającą tezę 

• odnaleźć w wierszach 

cechy literatury 

metafizycznej 

• odnaleźć w wierszach 

cechy literatury dworskiej i 

je scharakteryzować 

• wskazać środki 

stylistyczne 

• scharakteryzować 

biografię Jana Chryzostoma 

Paska jako typową dla 

sarmaty 

• zaprezentować 

najważniejsze 

postanowienia soboru 

trydenckiego 

• omówić przyczyny i 

przejawy niepokoju 

duchowego  

• scharakteryzować 

specyfikę baroku polskiego  

• wyjaśnić pojęcie: 

sarmatyzm 

• określić problematykę 

utworów 

• określić funkcję środków 

stylistycznych w wierszu 

• określić funkcję środków 

stylistycznych w wierszach 

*• omówić koncept w 

wierszu Na oczy królewny 

angielskiej 

*• wyjaśnić, na czym 

polega dramatyzm 

przedstawienia ludzkiej 

egzystencji w wierszu 

Krótkość żywota 

*• wyjaśnić istotę konceptu 

w wierszach: Niestatek i Do 

trupa 

• wskazać elementy 

sensualizmu w 

analizowanych wierszach 

• wskazać środki 

stylistyczne w utworze 

• omówić kompozycję 

Pamiętników 

• wskazać w tekście 

Pamiętników elementy 

mentalności sarmackiej i je 

• wypowiedzieć się na 

temat życia codziennego w 

baroku 

• omówić filozofię baroku 

• dokonać analizy i 

interpretacji utworów 

• porównać obraz Boga 

zawarty w wierszach 

Mikołaja Sępa 

Szarzyńskiego z obrazem 

Boga w Hymnie Jana 

Kochanowskiego 

• analizować znaczenie 

paradoksów kończących 

wiersz 

• dokonać analizy i 

interpretacji utworów 

*• zdefiniować pojęcie 

marinizmu po analizie 

wierszy Jana Andrzeja 

Morsztyna 

• omówić funkcję środków 

stylistycznych 

zastosowanych w utworze 

• dokonać analizy i 

interpretacji wierszy 

*• podjąć dyskusję na temat 

prawdy o człowieku, 

zawartej w wierszu 

Niestatek 

• analizować styl i język 

Pamiętników 

• analizować wpływ soboru 

trydenckiego na kształt 

epoki  

• podać przykłady 

teatralizacji życia w baroku 

• scharakteryzować tło 

historyczne epoki 

• analizować, zawarty w 

podanych sonetach pogląd 

poety na temat sensu 

istnienia 

*• skonfrontować 

wiersz Do trupa z 

rzeźbą Berniniego w 

kontekście 

barokowego ujęcia 

tematu śmierci 

• podjąć dyskusję na 

temat obecności 

elementów 

mentalności 

sarmackiej wśród 

współcześnie żyjących 

Polaków 
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• na podstawie utworu Jana 

Chryzostoma Paska 

zdefiniować pamiętnik 

omówić 

Powtórzenie 

wiadomości i 

umiejętności z klasy 1 

- Oświecenie (w tym 

twórczość I. 

Krasickiego) 

• objaśnić etymologię 

nazwy epoki 

• podać daty graniczne 

oświecenia w Europie 

• przedstawić periodyzację 

polskiego oświecenia 

• opisać światopogląd ludzi 

oświecenia 

• wymienić 

najważniejszych myślicieli 

epoki oświecenia 

• wyjaśnić pojęcia: deizm, 

ateizm, materializm, 

sensualizm, empiryzm, 

tabula rasa, utylitaryzm, 

liberalizm, libertynizm 

• wypowiedzieć się na 

temat edukacji w 

oświeceniu 

• wymienić najważniejsze 

założenia filozofii: Johna 

Locke’a, Immanuela Kanta, 

Jana Jakuba Rousseau 

• scharakteryzować 

specyfikę oświecenia 

polskiego 

• wymienić gatunki 

tworzone przez Ignacego 

Krasickiego i zilustrować je 

przykładami 

• relacjonować 

najważniejsze wydarzenia 

w biografii Ignacego 

Krasickiego 

• utwory autorstwa 

Ignacego Krasickiego 

• objaśnić etymologię 

nazwy epoki 

• podać daty graniczne 

oświecenia w Europie 

• przedstawić periodyzację 

polskiego oświecenia 

• wymienić gatunki 

tworzone przez Ignacego 

Krasickiego i zilustrować je 

przykładami 

relacjonować najważniejsze 

wydarzenia w biografii 

Ignacego Krasickiego 

• utwory autorstwa 

Ignacego Krasickiego 

• przedstawić najważniejsze 

osiągnięcia oświecenia w 

dziedzinie nauki 

• wymienić najważniejsze 

instytucje powstałe w 

czasach stanisławowskich 

• opisać przemiany 

społeczne doby oświecenia 

• wyjaśnić pojęcia: umowa 

społeczna, konstytucja, 

trójpodział władzy 

 

• opisać światopogląd ludzi 

oświecenia 

• przedstawić najważniejsze 

osiągnięcia oświecenia w 

dziedzinie nauki 

• wymienić najważniejsze 

instytucje powstałe w 

czasach stanisławowskich 

• wymienić 

najważniejszych myślicieli 

epoki oświecenia 

• wyjaśnić pojęcia: deizm, 

ateizm, materializm, 

sensualizm, empiryzm, 

tabula rasa, utylitaryzm, 

liberalizm, libertynizm 

• wyliczyć tematy i 

motywy, którymi w swojej 

twórczości zajmował się 

Ignacy Krasicki oraz 

odnieść je do konkretnych 

dzieł 

• zaprezentować wpływ idei 

oświeceniowych na życie 

codzienne 

• analizować wpływ 

czasopiśmiennictwa na 

epokę 

• analizować przemiany 

światopoglądowe, które 

ukształtowały oświecenie 

 

• opisać przemiany 

społeczne doby oświecenia 

• wyjaśnić pojęcia: umowa 

społeczna, konstytucja, 

trójpodział władzy 

• wypowiedzieć się na 

temat edukacji w 

oświeceniu 

• wymienić najważniejsze 

założenia filozofii: Johna 

Locke’a, Immanuela Kanta, 

Jana Jakuba Rousseau 

• scharakteryzować 

specyfikę oświecenia 

polskiego 

• rozważać znaczenie 

twórczości Ignacego 

Krasickiego w rozwoju 

literatury polskiej 

• rozważać znaczenie 

twórczości Ignacego 

Krasickiego w rozwoju 

literatury polskiej 

• zaprezentować wpływ idei 

oświeceniowych na życie 

codzienne 

• analizować wpływ 

czasopiśmiennictwa na 

epokę  

wykorzystać bogate 

konteksty  

• formułować i 

rozwiązywać problemy 

badawcze 
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• wyliczyć tematy i 

motywy, którymi w swojej 

twórczości zajmował się 

Ignacy Krasicki oraz 

odnieść je do konkretnych 

dzieł 

Powtórzenie 

wiadomości i 

umiejętności: 

informacje wstępne o 

epoce – romantyzm.  

• wyjaśnić etymologię 

nazwy epoki 

• przedstawić ramy czasowe 

romantyzmu europejskiego 

i polskiego  

• wskazać i zilustrować 

przykładami najważniejsze 

tematy sztuki romantycznej 

• wymienić motywy i 

tematy charakterystyczne 

dla literatury romantycznej 

• wymienić gatunki 

realizowane w literaturze 

romantycznej 

• wyjaśnić, na czym 

polegała specyfika 

romantyzmu polskiego  

• przedstawić wydarzenia 

historyczne, które miały 

wpływ na kształtowanie się 

nowej epoki 

• wymienić cechy 

charakterystyczne stylu 

romantycznego i objaśnić je 

na przykładach 

• wymienić i omówić cechy 

bohatera romantycznego  

• wymienić typy bohaterów 

romantycznych i wskazać 

ich rodowody 

• przedstawić rolę rewolucji 

francuskiej w procesie 

kształtowania się nowej 

epoki 

• wymienić nazwiska 

najważniejszych twórców 

romantyzmu i omówić ich 

dzieła 

• określić rolę wyobraźni i 

natchnienia w twórczości 

romantyków 

• określić rolę wątków 

irracjonalnych w twórczości 

romantyków 

 

• przedstawić najważniejsze 

założenia filozofii 

romantycznej 

• dokonać analizy wpływu 

gotyku na sztukę 

romantyczną 

• dokonać analizy 

romantycznego dzieła 

sztuki 

• wskazać specyfikę 

literatury polskiej i 

wyjaśnić jej genezę 

 

• wyjaśnić, na czym polegał 

wpływ wydarzeń 

historycznych w Europie i 

na świecie na proces 

kształtowania się nowej 

epoki 

• wymienić cechy 

romantycznego pejzażu 

• omówić zagadnienie 

polskiego malarstwa 

romantycznego 

• wypowiedzieć się na 

temat muzyki romantycznej  

• scharakteryzować 

specyfikę 

romantycznych 

gatunków literackich 

Powtórzenie 

wiadomości na temat 

twórczości Adama 

Mickiewicza 

•wymienić najważniejsze 

wydarzenia w biografii 

Adama Mickiewicza, 

genezę dzieł i tła 

kulturowego/historycznego 

 

• wskazać najważniejsze 

tematy, motywy, bohaterów 

w twórczości Adama 

Mickiewicza 

 

• wymienić i 

scharakteryzować 

omawiane utwory Adama 

Mickiewicza w tym cechy 

rodzajowe i gatunkowe  

 

• przedstawić znaczenie 

twórczości Adama 

Mickiewicza dla rozwoju 

literatury polskiej 

• przedstawić biografię 

Adama Mickiewicza  

• wypowiedzieć się na 

temat twórczości 

Mickiewicza w kontekście 

jego biografii 

• dostrzega nawiązania do 

twórczości Mickiewicza w 

późniejszej literaturze 

polskiej 

Podsumowanie 

wiadomości na temat 

twórczości Juliusza 

Słowackiego 

• wymienić najważniejsze 

wydarzenia w biografii 

Juliusza Słowackiego i zw.z 

twórczością  

 

• wskazać najważniejsze 

tematy, motywy i 

bohaterów w twórczości 

Juliusza Słowackiego ( w 

tym *Kordian ) 

 

• wymienić i 

scharakteryzować 

omawiane utwory Juliusza 

Słowackiego w tym cechy 

rodzajowe i gatunkowe 

 

• przedstawić znaczenie 

twórczości Juliusza 

Słowackiego dla rozwoju 

literatury polskiej 

• zaprezentować biografię 

Juliusza Słowackiego  

• wypowiedzieć się na 

temat twórczości 

Słowackiego w kontekście 

jego biografii 
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• dostrzega nawiązania do 

twórczości Słowackiego w 

późniejszej literaturze 

polskiej 

Powtórzenie 

wiadomości i 

umiejętności: 

poezja  

Cypriana Norwida 

 

• określić rodzaj liryki 

• zrelacjonować treść 

fragmentów tekstu 

• określić rodzaj narracji 

 

• przedstawić kompozycję 

wiersza i określić temat 

jego każdej części 

• wypowiedzieć się na 

temat podmiotu lirycznego 

• wskazać elementy 

obrządków pogrzebowych 

przedstawione w wierszu 

• wskazać fragmenty tekstu 

oddziałujące na zmysły 

wzroku i słuchu 

• wskazać fragmenty o 

szczególnie osobistym 

charakterze 

 

 

• omówić stosunek 

podmiotu lirycznego do 

wybitnych romantyków 

• omówić sposób 

postrzegania rzeczywistości 

przez podmiot liryczny 

• określić funkcję 

fragmentów tekstu 

oddziałujących na zmysły 

wzroku i słuchu 

• omówić sposób 

przedstawienia obrazu 

nieskończoności 

• zinterpretować funkcję 

wyróżnień graficznych w 

tekście 

• określić funkcję detali 

• wyjaśnić, w jaki sposób 

podmiot liryczny prezentuje 

swoją twórczość 

• zinterpretować ostatnią 

strofę utworu 

• dokonać 

sfunkcjonalizowanej 

analizy utworu 

• zinterpretować przesłanie 

utworów 

 

• omówić horacjański 

motyw exegi monumentum 

w wierszu Cypriana 

Norwida i w innych 

tekstach kultury 

• przedstawić inne teksty 

kultury, w których pojawia 

się aluzja literacka do dzieła 

Williama Shakespeare’a, i 

poddać je interpretacji 

• podać przykłady 

pośmiertnych losów innych 

wybitnych postaci 

• omówić konteksty 

kulturowe 

Powtórzenie 

wiadomości i 

umiejętności:  

pozytywizm ( w tym 

twórczość 

Bolesława Prusa , 

Fiodora  

Dostojewskiego) 

• wyjaśnić etymologię 

terminu „pozytywizm” 

• określić ramy czasowe 

pozytywizmu europejskiego  

• określić ramy czasowe 

pozytywizmu polskiego  

• opisać przemiany 

cywilizacyjne na ziemiach 

polskich w okresie 

pozytywizmu 

• wymienić 

najważniejszych filozofów 

z epoki pozytywizmu 

• wymienić 

najważniejszych twórców i 

dzieła z drugiej połowy 

XIX wieku 

• wyjaśnić znaczenie pojęć: 

• wskazać przemiany 

cywilizacyjne i społeczne, 

które ukształtowały epokę 

• omówić hasła 

pozytywizmu polskiego  

• scharakteryzować polską 

filozofię pozytywistyczną 

• omówić na wybranym 

przykładzie istotę realizmu 

• omówić na wybranym 

przykładzie istotę 

malarstwa historycznego 

• scharakteryzować 

założenia poezji 

pozytywistycznej w 

kontekście poprzedniej 

epoki 

• wymienić i 

• wyjaśnić pojęcia związane 

ze światopoglądem 

pozytywistycznym 

• scharakteryzować życie 

codzienne w drugiej 

połowie XIX wieku 

• porównać pozytywizm 

polski i europejski  

• wymienić i omówić 

najważniejsze założenia 

filozofii Auguste’a Comte’a 

• przedstawić podział 

dziejów ludzkości według 

Comte’a 

• omówić architekturę z 

drugiej połowy XIX wieku 

• wyjaśnić przyczyny 

popularności malarstwa 

• omówić rolę prasy w 

drugiej połowie XIX wieku  

• dokonać analizy roli 

powstania styczniowego w 

kształtowaniu się 

pozytywizmu polskiego  

• wyjaśnić istotę filozofii 

pozytywnej  

• dokonać analizy dzieła 

sztuki na podstawie 

podanych kryteriów 

• dokonać analizy przyczyn 

popularności gatunków 

epickich w okresie 

pozytywizmu 

• wyjaśnić znaczenie 

twórczości Bolesława Prusa 

dla rozwoju literatury 

• dokonać analizy 

wskazanych obrazów w 

kontekście epoki 

• podjąć dyskusję na temat 

powstania styczniowego  

• dokonać szczegółowej 

analizy różnic pomiędzy 

pozytywizmem polskim a 

europejskim 

• scharakteryzować poglądy 

pozostałych twórców 

filozofii pozytywistycznej  

• wypowiedzieć się na 

temat muzyki z drugiej 

połowy XIX wieku 

• dokonać analizy dzieł 

realistycznych i je ocenić  

• dokonać analizy 
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realizm, akademizm, 

eklektyzm, naturalizm, 

malarstwo historyczne 

• wymienić gatunki 

literackie popularne w 

pozytywizmie 

• zdefiniować gatunki 

literackie popularne w 

pozytywizmie 

• wymienić rodzaje, gatunki 

literackie oraz gatunki 

publicystyczne Bolesława 

Prusa  

• zrelacjonować treść 

utworu 

• określić miejsce akcji 

• przedstawić poglądy 

bohaterów powieści  

• przedstawić losy 

bohaterów 

• zdefiniować powieść 

psychologiczną i 

powieść polifoniczną 

 

scharakteryzować 

omawiane utwory 

Bolesława Prusa 

• omówić 

problematykę 

społeczną powieści na 

przykładzie historii 

rodziny 

Marmieładowów  

• wskazać na 

podstawie hasła 

powieść 

psychologiczna ze 

Słownika terminów 

literackich cechy tego 

gatunku w Zbrodni i 

karze 

• wskazać elementy 

konwencji realistycznej i 

naturalistycznej w powieści 

historycznego w Polsce 

• omówić służebną rolę 

powieści tendencyjnej 

• określić przyczyny 

popularności powieści 

historycznej w Polsce 

• wskazać najważniejsze 

tematy, motywy i 

bohaterów w twórczości 

Bolesława Prusa 

• omówić funkcję 

przywołania w 

utworze opowieści o 

Łazarzu 

• zinterpretować sny 

przedstawione w 

powieści i określić ich 

funkcję 

• uzasadnić na 

podstawie fragmentów 

tekstu stwierdzenie, że 

Zbrodnia i kara jest 

powieścią polifoniczną 

 

polskiej 

• dokonać analizy 

rozpoczynającego utwór 

fragmentu opisującego ulice 

Petersburga pod kątem 

oddziaływania na zmysły 

• odnieść opisy 

przestrzeni do fabuły 

utworu 

• dokonać analizy 

monologów 

wewnętrznych 

Raskolnikowa w 

kontekście 

problematyki 

psychologicznej 

• określić funkcję 

Arkadiusza 

Swidrygajłowa w 

powieści 

 

wybranego dzieła polskiego 

malarstwa historycznego i 

je ocenić 

• zrelacjonować treść 

wybranej powieści 

realistycznej Stendhala, 

Karola Dickensa, Lwa 

Tołstoja lub Gustawa 

Flauberta 

• wypowiedzieć się na 

temat twórczości Bolesława 

Prusa w kontekście jego 

biografii 

• podjąć dyskusję na temat 

znaczenia twórczości Prusa 

dla rozwoju literatury 

polskiej 

• omówić postać 

Swidrygajłowa – dokonać 

analizy jego wyglądu, 

postępowania oraz snów 

• porównać opisy 

Petersburga ze Zbrodni i 

kary Fiodora 

Dostojewskiego z opisami 

tego miasta zawartymi w 

Ustępie do Dziadów cz. III 

Adama Mickiewicza 

*Powtórzenie wiedzy i 

umiejętności - Gustaw 

Flaubert, Pani Bovary. 

Z obyczajów prowincji 

• zrelacjonować treść 

powieści 

• omówić świat 

przedstawiony 

 

• scharakteryzować Emmę i 

Karola 

• scharakteryzować 

drobnomieszczaństwo 

przedstawione w utworze 

• omówić obraz 

prowincjonalnego życia 

Francuzów 

• wypowiedzieć się na 

temat narracji w utworze 

 

• wyjaśnić przyczyny 

poczucia niespełnienia 

Emmy 

• opisać Izabelę Łęcką i 

Emilię Korczyńską w 

kategoriach bovaryzmu 

• porównać obraz 

mieszczaństwa 

przedstawiony w dziele 

Gustawa Flauberta i w 

Lalce 

• dokonać analizy 

zachowania bohaterki  

• dokonać analizy języka 

fragmentów tekstu i 

określić funkcję 

zastosowanych w nich 

zabiegów językowych 

• dokonać analizy sceny 

umierania Emmy 

 

• wyjaśnić symbolikę 

znaczących przedmiotów, 

zjawisk i motywów 

pojawiających się w 

powieści 

• zinterpretować zdanie 

wygłoszone przez Gustawa 

Flauberta 
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• wskazać fragmenty tekstu, 

w których użyto mowy 

pozornie zależnej, i określić 

jej funkcję 

Powtórzenie 

wiadomości z Młodej 

Polski 

•wymienić prądy 

artystyczne i 

światopoglądowe oraz 

postawy typowe dla Młodej 

Polski i odnieść je do 

utworów literackich; 

•podać przykłady 

impresjonizmu, 

symbolizmu i 

ekspresjonizmu w sztuce, 

wskazać właściwe dla nich 

środki artystyczne, 

 •omówić młodopolskie 

koncepcje artysty i sztuki 

ukazane w artykułach 

programowych oraz w 

utworach literackich, 

•przeprowadzić analizę i 

zinterpretować wiersz 

młodopolski ( twórczość 

K.P. Tetmajera,  

J. Kasprowicza. L. Staffa ), 

wskazując typowe dla epoki 

motywy, postawy i środki 

artystyczne, 

•na przykładzie 

konkretnego utworu 

omówić cechy powieści 

młodopolskiej oraz omówić 

problematykę tego utworu 

(Chłopi t.1  

W.S. Reymonta ), 

•na przykładzie 

konkretnego utworu 

wskazać cechy dramatu 

symbolicznego oraz 

omówić problematykę tego 

utworu ( Wesele S. 

Wyspiańskiego ), 

•w utworach poznanych w 

II klasie pokazać obecność 

tradycji kulturowej (np. 

romantycznej, 

franciszkanizmu, filozofii 

Wschodu, dekadentyzmu), 

•określić, na czym polega 

uniwersalna wartość dzieł 

młodopolskich, 

•wskazać obecność tradycji 

romantycznej, 

pozytywistycznej i 

młodopolskiej w kulturze 

przełomu XIX i XX w 

•omówić modernizm jako 

jeden z najważniejszych 

nurtów literatury i sztuki 

XX w.; wskazać przykłady 

żywej do dziś strategii 

prowokacji artystycznej; 

•uzasadnić, że pojęcie 

prowokacji jest historycznie 

zmienne 

•wskazać przejawy XX-

wiecznego kultu młodości 

oraz jego kryzysu, 

 odnaleźć związki 

współczesnych idei 

feministycznych z XIX-

wieczna idea emancypacji 

kobiet 

Ćwiczenie umiejętności 

– interpretacja tekstu 

• odczytać wskazówki 

dotyczące interpretacji 

• zinterpretować tekst 

według podanych 

• wyjaśnić, czym są 

konteksty: literacki, 

• określić rolę kontekstów 

w odczytaniu sensu 

• samodzielnie 

zinterpretować tekst 
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tekstów wskazówek historyczny, biograficzny, 

historycznoliteracki, 

kulturowy, religijny, 

filozoficzny, egzystencjalny 

utworów 

Krytyczne czytanie 

tekstu – ćwiczenia 

• porządkować informacje 

zawarte w tekście 

• przetwarzać informacje 

zawarte w tekście 

• rozpoznać główny 

problem w tekście 

• sformułować argumenty 

potwierdzające stanowisko 

autora 

• prezentować i uzasadnić 

własne sądy  

• podjąć polemikę 

Ćwiczenia typu 

maturalnego  

• przetwarzać i 

porządkować informacje 

zawarte w tekście 

• rozpoznać główny 

problem w tekście 

• sformułować argumenty 

potwierdzające stanowisko 

autora 

• zaprezentować i 

uzasadniać własne sądy 

• podjąć polemikę 

Powtórka:  

nauka o języku; 

kompetencje językowe i 

komunikacyjne.  

• wymienić rodzaje znaków 

• definiować znaki 

naturalne i konwencjonalne  

• wymienić rodzaje znaków 

• definiować znaki 

naturalne i konwencjonalne  

• posługiwać się nowo 

poznanym słownictwo 

• zdefiniować akt 

komunikacji językowej  

• wymienić, co składa się na 

akt komunikacji  

• wymienić funkcje 

wypowiedzi  

• wymienić różne 

odmiany polszczyzny 

• wymienić dialekty 

języka polskiego 

• wymienić cechy 

środowiskowych 

odmian polszczyzny 

• wymienić style 

funkcjonalne 

• wymienić rodzaje 

stylu indywidualnego i 

stylu typowego 

• wymienić cechy stylu 

• omówić język jako system 

znaków 

• omówić język jako system 

znaków 

• wykorzystywać teorię w 

rozwiązywaniu zadań 

• rozróżnia rodzaje kodów 

(języków) 

• wyjaśnić, co należy 

zrobić, aby komunikat był 

dobrze zrozumiany 

 • scharakteryzować 

poszczególne funkcje 

wypowiedzi 

• przedstawić różnice 

pomiędzy językiem 

mówionym a pisanym 

• przedstawić różnice 

pomiędzy językiem 

oficjalnym a 

nieoficjalnym 

• scharakteryzować 

style funkcjonalne 

• odróżnić styl 

indywidualny od stylu 

typowego w tekście 

• wykorzystywać teorię do 

• posługiwać się różnymi 

kodami ikonicznymi  

• posługiwać się różnymi 

kodami ikonicznymi  

• poszerzyć świadomość 

językową 

• omówić funkcję mowy 

ciała w procesie 

komunikacji  

• określić funkcje 

dominujące w danej 

wypowiedzi 

• wskazać w tekście 

cechy 

charakterystyczne dla 

języka mówionego  

• wskazać w tekście 

cechy 

charakterystyczne dla 

języka nieoficjalnego 

• wskazać w podanych 

tekstach cechy 

określonego stylu 

• wskazać w tekście 

literackim elementy 

stylu artystycznego  

• wskazać cechy stylu 

• porównać różne formy 

przekazywania informacji  

• porównać różne formy 

przekazywania informacji  

• funkcjonalnie 

wykorzystywać wiedzę 

językową 

• omówić wpływ sytuacji 

społecznej na jakość aktu 

komunikacji  

• wyszukać w tekście 

przykłady poszczególnych 

funkcji wypowiedzi 

• tworzyć teksty z 

wykorzystaniem różnych 

odmian polszczyzny 

• stworzyć tekst w 

określonym stylu 

• przekształcić tekst, 

nadając mu cechy innego 

stylu 

• przekształcić tekst, 

nadając mu cechy stylu 

indywidualnego 

określonego twórcy 

• funkcjonalnie 

wykorzystywać wiedzę 

• wyjaśnić przyczyny 

nieporozumień językowych 

• wyjaśnić przyczyny 

nieporozumień językowych 

• sprawnie posługiwać się 

językiem 

• podjąć dyskusję na 

temat podatności gwar 

środowiskowych na 

ewolucję 

• podać przykłady stylu 

indywidualnego i stylu 

typowego w tekstach 

kultury 

• rozpoznać w tekście 

pastisz, parodię i 

trawestację 

• stworzyć tekst 

parodiujący wybrany 

utwór literacki 

• wyjaśnić sens 

stwierdzenia Ludwiga 

Wittgensteina 

• określić presupozycje 

podanych zdań  

• określić funkcje 

ironii w podanych 
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indywidualnego i stylu 

typowego 

• posługiwać się nowo 

poznaną terminologią 

• wymienić cele 

wypowiedzi 

perswazyjnej 

• wymienić cechy 

dobrze przygotowanej 

wypowiedzi 

perswazyjnej 

• wymienić rodzaje 

argumentów 

• wymienić zabiegi 

językowe i środki 

stylistyczne 

wzmagające 

perswazyjność 

• wymienić środki 

pozajęzykowe wzmagające 

perswazyjność 

• zdefiniować 

stylizację 

• przedstawić podział 

stylizacji ze względu 

na stopień nasycenia 

służącymi jej środkami 

• przedstawić podział 

stylizacji ze względu 

na typ podstawy 

• wymienić funkcje 

stylizacji 

• wymienić rodzaje 

stylizacji 

• wymienić funkcje 

języka 

• zdefiniować 

poszczególne funkcje 

języka 

rozwiązywania zadań 

• wskazać elementy 

perswazji w podanych 

tekstach literackich i 

nieliterackich 

• nazwać środki 

perswazji zastosowane 

w podanych tekstach 

• rozpoznać w 

podanych przykładach 

stylizacje całościowe, 

fragmentaryczne i 

minimalne 

• rozpoznać w 

podanych przykładach 

rodzaje stylizacji 

• wskazać 

kolokwializmy w 

tekście 

• rozpoznać w 

podanych przykładach 

realizację funkcji 

języka 

• odróżnić perswazję 

od manipulacji 

• podać przykłady 

językowych i 

pozajęzykowych zabiegów 

służących manipulacji 

 

indywidualnego 

podanego twórcy 

• wskazać cechy stylu 

typowego w podanym 

tekście 

• poszerzać swoją 

świadomość językową 

• określić funkcję zabiegów 

perswazyjnych w podanych 

tekstach 

• wskazać elementy 

języka świadczące o 

konkretnym rodzaju 

stylizacji  

• zastąpić wyrazy 

nacechowane 

stylistycznie wyrazami 

z języka ogólnego 

• wskazać rodzaje 

stylizacji literackiej w 

podanych fragmentach 

tekstu 

• podać przykłady 

regionalizmów i 

wyrażeń 

środowiskowych w 

kontekście funkcji 

społecznej języka 

• rozpoznać techniki 

manipulacyjne w podanym 

tekście 

językową 

• stworzyć i wygłosić tekst 

perswazyjny zawierający 

różne rodzaje argumentów 

• przeredagować 

podane fragmenty 

tekstu tak, aby 

zastosować w nich 

stylizację 

• wskazać 

intertekstualność w 

podanym fragmencie 

tekstu 

• sformułować 

wypowiedzi, w 

których będą 

realizowane 

poszczególne funkcje 

języka 

• przygotować 

wypowiedź o 

charakterze 

manipulacyjnym 

 

przykładach 
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• zdefiniować 

perswazję i 

manipulację 

• wymienić językowe i 

pozajęzykowe zabiegi 

służące manipulacji 

Maturalne formy 

wypowiedzi: pp -

rozprawka i 

interpretacja utworu, 

*pr wypowiedź 

argumentacyjna i 

interpretacja 

porównawcza  

 

• wyjaśnić pojęcie: 

interpretacja 

• wymienić elementy 

rozprawki interpretacyjnej 

• wyjaśnić pojęcie: 

językowy obraz świata 

• odczytać wskazówki 

dotyczące interpretacji 

tekstów 

• wymienić cechy 

rozprawki, 

interpretacji tekstu 

literackiego, 

*wypowiedzi 

argumentacyjnej i 

*interpretacji 

porównawczej 

• przedstawić kompozycję 

rozprawki interpretacyjnej  

• omówić budowę akapitów 

• wymienić i omówić 

elementy składające się na 

językowy obraz świata 

• zinterpretować tekst 

według podanych 

wskazówek 

• rozpoznać środki 

językowe omawianej 

pisemnej formy 

wypowiedzi 

 

• formułować tezę 

interpretacyjną  

• wskazać konteksty 

interpretacyjne 

• omówić językowy obraz 

świata wynikający z 

podanych wyrażeń 

• wyjaśnić, czym są 

konteksty: literacki, 

historyczny, biograficzny, 

historycznoliteracki, 

kulturowy, religijny, 

filozoficzny, egzystencjalny 

• przeredagować 

błędnie 

skomponowany 

fragment;  rozprawki, 

interpretacji tekstu 

literackiego, 

*wypowiedzi 

argumentacyjnej i 

*interpretacji 

porównawczej 

• stworzyć plan 

rozprawki, 

interpretacji tekstu 

literackiego, 

*wypowiedzi 

argumentacyjnej i 

*interpretacji 

porównawczej, według 

• tworzyć spójną rozprawkę 

interpretacyjną 

• przeanalizować język w 

odniesieniu do elementów 

składających się na 

językowy obraz świata 

• określić rolę kontekstów 

w odczytaniu sensu 

utworów 

• stworzyć wypracowanie 

 

• samodzielnie 

zinterpretować tekst 
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podanych wskazówek 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

⎯ nie spełnia podstawowych wymagań, koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej 

⎯ nie zna pojęć kluczowych dla zrozumienia omawianych problemów. 

SZCZEGÓŁOWA STANDARYZACJA OCEN DLA KLASY III ( 3-letnie liceum ) 

1. W klasie trzeciej uczeń zobligowany jest do uzyskania oceny, sprawdzającej wiedzę i umiejętności: 

a) Na poziomie podstawowym z: 

• Nurtu awangardowego XX-lecia międzywojennego (sprawdzian) 

• Znajomości (kartkówka) 

• Znajomości (kartkówka) 

• 4 zadania klasowe w roku szkolnym 

• Sprawdzianu z literatury wojny i okupacji – sprawdzian ( w tym opowiadania obozowe T. Borowskiego, proza B.Schulza, 

„Ferdydurke” W.Gombrowicza, „Zdążyć przed Panem Bogiem” H.Krall, „Inny świat” G.Herlinga-Grudzińskiego ) 

• Znajomości „Dżumy” A.Camusa (kartkówka) 

• Znajomości „Tanga” S.Mrożka (kartkówka) 

• Sprawdzianu z literatury współczesnej 

• Cztery wypracowania typu maturalnego w ciągu roku szkolnego 

• Minimum 1 ocenę z odpowiedzi w okresie 

• Powtórek w postaci kartkówek z każdej epoki, tzn.: antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, 

pozytywizm, modernizm 

• Minimum 1 czytanie ze zrozumieniem w okresie 

 

b) Na poziomie rozszerzonym, umiejętności z poziomu podstawowego, a ponadto ocena z: 

• Znajomości „Procesu” F.Kafki (kartkówka) 

• Znajomości „Szewców” S.I.Witkiewicza (kartkówka) 

• Dodatkowo 2 zadania klasowe w ciągu roku szkolnego 

• Dodatkowo 2 wypracowania typu maturalnego w roku szkolnym 
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• Dodatkowo 1 czytanie ze zrozumieniem w okresie 

• Redagowanie interpretacji porównawczej oraz wypowiedzi argumentacyjnej 

 

 

*Standaryzacja dotyczy także ocen z mini matur w ilości określonej przez Dyrekcję Szkoły. 

 


