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ZA£O¯ENIA PROGRAMU
Literatura jako szkolny przedmiot zajmuje szczególne miejsce w
procesie ogólnokszta³c¹cego nauczania szko³y, jest jednym z najbogatszych
róde³ moralno-estetycznych i kulturalno-historycznych wartoci.
Program nauczania literatury (polskiej i powszechnej) dla szkó³ z
polskim jêzykiem wyk³adowym jest opracowany zgodnie z Pañstwowymi
Standardami, które obejmuj¹ trzy linie kszta³c¹ce ukazuj¹ce obowi¹zkowy poziom literackiego przygotowania uczniów w warunkach
dwunastoletniej szko³y.
Pierwsz¹ lini¹ kszta³c¹c¹ jest linia aksjologiczna. Realizujemy j¹ w
programie nauczania poprzez odpowiedni dobór utworów literatury
klasycznej pisarzy polskich i wiatowych. Wybrane utwory polskiej i
wiatowej literatury charakteryzuj¹ siê du¿ymi wartociami artystycznymi,
s¹ w³asnoci¹ wiatowej i s³owiañskiej kultury. Wcielamy duchowe
wartoci, które sprzyjaj¹ moralnemu wychowaniu oraz s³u¿¹ ogólnemu
kulturalnemu i estetycznemu rozwojowi uczniów.
Drug¹ lini¹ kszta³c¹c¹ jest linia literaturoznawcza. Konkretyzuje ona
treæ i strukturê nauczania w celu g³êbokiego doznania przez uczniów
duchowej i moralno-estetycznej wartoci utworów literatury piêknej.
Formuje u uczniów ca³ociowe przedstawienie rozwoju wiatowej i
ojczystej literatury od czasów redniowiecznych do wspó³czesnoci. W
programie realizuje siê zadanie nauki polskiej literatury w kontekcie
wiatowej literatury, czemu sprzyja uwzglêdnienie historycznie
uwarunkowanych przedstawicieli rozwoju wiatowej i polskiej literatury.
Trzeci¹ lini¹ kszta³c¹c¹ jest linia kulturologiczna. Zabezpiecza ona
przez porednictwo przyci¹gaj¹cej przy nauce programowych utworów
informacji historyczno-kulturalnego i socjalno-kulturalnego charakteru,
które pozwalaj¹ uczniom g³êbiej poznaæ zachodz¹ce w literaturze zmiany,
oceniæ wybitne artystyczne zjawiska jako nie odosobnion¹ czêæ kultury
w ca³oci.
W programie uwzglêdnia siê znacz¹ce miejsce dla nauki polskiej
literatury z wzajemnym powi¹zaniem z literatur¹ innych narodów, co
pozwoli uczniom z powodzeniem opanowaæ ogólnoludzki sens i narodow¹
oryginalnoæ poznawanych utworów. Utwory wyznaczone przez program
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opracowywane s¹ tak¿e w szerokim kontekcie z innymi dziedzinami
sztuki  muzyk¹, kinem, teatrem, sztukami plastycznymi.
Cel przedmiotu  opanowanie przez uczniów ogólnoludzkich
duchowych i artystycznych wartoci polskiej i wiatowej literatury,
zaciekawienie ich i zachêcenie do czytania oraz zapoznania siê z najlepszymi wzorcami literackiego s³owa, przyswojenie przez uczniów wiedzy
o rozwoju polskiej literatury w kontekcie wiatowego literackiego procesu
od najdawniejszych czasów do wspó³czesnoci, wzbogacenie i rozszerzenie czytelniczego horyzontu.
Literatura jako szkolny przedmiot pomaga uczniom w formowaniu
ca³ociowych wiatopogl¹dowych wyobra¿eñ i ogólnoludzkich wartoci
drog¹ w³¹czenia przez utwór literacki do kulturowych nagromadzeñ swego
narodu i ludzkoci, w rozszerzeniu kulturalno-poznawczych zainteresowañ, w wychowaniu estetycznych wartoci i potrzeb.
G³ówne zadania wytyczone w nauce literatury (polskiej i
powszechnej):
 rozwijaæ u uczniów zainteresowanie do czytania i poznania utworów
wybitnych pisarzy polskich i wiatowych, wychowywaæ aktywnego
i wiadomego czytelnika, uczyæ ogólnej czytelniczej i jêzykowej
kultury, rozwijaæ twórcze zdolnoci uczniów, zwracaæ uwagê na
kulturê polemiki, uczyæ krytycznego mylenia oraz samodzielnej
analizy i oceny przeczytanego utworu;
 ujawniaæ duchowy i artystyczny potencja³ utworów polskiej i
powszechnej literatury, wartoci jej ogólnoludzkich upodobanych
idea³ów, sprzyjaæ temu, ¿eby one stawa³y siê przyk³adami dla
uczniów;
 uczyæ literackich utworów jako sztuki s³owa, uczyæ poj¹æ ich artystyczny wiat, niepowtarzalnoæ ich indywidualnego stylu autora,
zaznaczaj¹c narodow¹ oryginalnoæ i ogólnoludzkie znaczenie;
 formowaæ u uczniów umiejêtnoæ analizy i interpretacji poznanych
utworów, stwarzaæ sprzyjaj¹ce psychologiczno-pedagogiczne
warunki dla samodzielnych wypowiedzi uczniów w procesie pracy
nad artystycznym tekstem, sprzyjaæ przejawieniu siê osobistego
stosunku ucznia do przeczytanego utworu i do samodzielnej jego
oceny;
 aktywizowaæ artystyczno-twórcze potrzeby uczniów, systematycznie realizowaæ pracê nad rozwojem ich samodzielnej twórczej
dzia³alnoci, ustnej i pisemnej wypowiedzi, pomagaæ w ujawnieniu
indywidualnych zdolnoci uczniów;
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 uczyæ aktywnego wykazania osobistego stosunku do omawianego
utworu, opanowania kultury podczas prowadzenia dialogu, obcowania w kulturalnym spo³eczeñstwie;
 przygotowywaæ kwalifikowanych czytelników, umiej¹cych orientowaæ siê w ró¿norodnej wspó³czesnej literaturze piêknej, wybieraæ
ksi¹¿kê do czytania, samodzielnie okrelaæ jej artystyczn¹ wartoæ,
sprzyjaæ temu, ¿eby czytelnictwo w szkole i po jej ukoñczeniu sta³o
siê ich ¿yciow¹ koniecznoci¹.
Zawartoæ programu dla klas 59 wyznacza siê wed³ug zainteresowañ
uczniów i ogólnych zadañ wzbogacenia ich ¿yciowego i czytelniczego
dowiadczenia na podstawie wybranych utworów polskich i wiatowych
pisarzy. Utwory te w³¹czaj¹ folklor i literaturê piêkn¹, poruszaj¹ problemy
dobra i z³a, mi³oci i cierpienia, ludzkiej godnoci, wspania³oci natury,
ludzkiego ¿ycia. W adnotacjach do przerabianych tematów uwagê
koncentruje siê na aktualnych dla wspó³czesnego czytelnika pytaniach i
problemach, które daj¹ mo¿liwoæ traktowaæ utwór literacki w kontekcie
wspó³czesnego ¿ycia. Program skierowany jest na formowanie u uczniów
ró¿norodnych umiejêtnoci pracy z tekstem, w tym tak¿e umiejêtnoci
dawania pozytywnej charakterystyki bohaterów i uzasadniaæ j¹, umieæ
komentowaæ fragmenty utworu, analizowaæ jego komponenty, braæ udzia³
w dialogu na temat poruszanego problemu. W tym wypadku uczniom
daje siê mo¿liwoæ dla wiêkszej samodzielnej wypowiedzi ze swojego
punktu widzenia.
Adnotacje do przerabianych tematów u³o¿one s¹ w ten sposób, ¿eby
nauczyciel móg³ orientowaæ siê w materiale, rozstawiaæ potrzebne
akcenty w nim podczas przygotowania siê do lekcji i dobrania najbardziej
w³aciwej metodyki ich przeprowadzenia.
Osobliwoci¹ danego programu jest integracja programu nauczania
literatury polskiej i powszechnej. W 57 klasach ona jest realizowana na
podstawie zasady tematyczno-chronologicznej, przyci¹gaj¹ w niej uwagê
specyficzne w³aciwoci literatury. Materia³ nauczania integruje siê na
podstawie g³ównych, odpowiadaj¹cych literaturze pojêæ, których opanowanie stanowi okrelenie literackiego wykszta³cenia i rozwoju
m³odzie¿y.
Tak, wiêc zgodnie z rozdzia³ami programu w 5 klasie uczeñ zapoznaje
siê z pojêciami i zagadnieniami: autor, tematyka i bohater utworu oraz
tematyka dzieciêca i przyrodnicza w literaturze piêknej. Program 6 klasy
rozszerza i pog³êbia wiadomoci uczniów o literackim utworze, jego
komponentach, co jest ukazane w poszczególnych rozdzia³ach (autor,
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bohater, fabu³a i kompozycja utworu). W 7 klasie materia³ nauczania ³¹czy
siê w rozdzia³y, które pozwalaj¹ uczniom nie tylko zaznajomiæ siê z
nowymi utworami polskiej i wiatowej literatury, ale z teoretyczno-literackimi pojêciami.
Takie podejcie daje wiêcej mo¿liwoci dla integracji materia³u
nauczania zawartego w programie, skoncentrowanie uwagi na wspólnych
dla wszystkich literatur w³aciwociach utworów literackich. Równoczenie zaproponowane utwory w programie s¹ skomponowane tak, ¿e
pryncypialnie chronologia ich opanowania nie narusza siê. Dziêki temu
uczniowie 57 klas zapoznaj¹ siê z najlepszymi utworami polskiej i
wiatowej literatury, bêd¹ zapoznani z takimi pojêciami jak: autor i jego
twórczoæ, artystyczny tekst i jego komponenty i inne. Program przewiduje
dok³adn¹ i nastêpuj¹c¹ po sobie pracê nad opanowaniem, utrwaleniem
tych pojêæ, wzbogaceniu wiadomoci o nich, od tematu do tematu i od
klasy do klasy. Na przyk³ad pojêcie autorskiego stosunku do przedstawionych bohaterów w 5 klasie przyswaja siê z pocz¹tku tylko praktycznie,
nastêpnie uczniowie powinni zapoznaæ siê ze sposobami wyra¿ania
stosunku do bohaterów przez autora, póniej to pojêcie siê utrwala. Analogicznie w ten sposób zapoznaj¹ siê z innymi pojêciami i terminami
literackimi ukazanymi w podanych rozdzia³ach. W ten sposób zaproponowana tematyczno-chronologiczna zasada przedstawienia materia³u
nauczania ma w programie ci¹g³e i wzajemnie powi¹zane dzia³anie: z
jednej strony, uczniowie ucz¹ siê zrozumieæ poznany utwór i znaczenie
komponentów literackiego tekstu, a z drugiej strony poj¹æ, jak odbiera go
czytelnik, który ju¿ opanowa³ niezbêdne wiadomoci i umiejêtnoci.
W 8 klasie okazuje siê program nauczania przejciowym od propedeutycznego do systematycznego w 912 klasach, wykorzystuje siê
chronologiczn¹ zasadê integracji materia³u nauczania, który jest zjednoczony w rozdzia³ach wed³ug epok literackich kolejno po sobie nastêpuj¹cych. Pozwala to uczniom korygowaæ poznawane utwory z okrelon¹
historyczn¹ i literack¹ epok¹, dokonywaæ podsumowañ o osobliwociach
rozwoju literatury na ka¿dym konkretnym etapie.
Zaczynaj¹c od 9 klasy, materia³ nauczania integruje siê na podstawie
historyczno-literackiej, dlatego polska i wiatowa literatura jest przedstawiona w programie za pomoc¹ bloków nauczania. Ka¿dy z nich
jednoczy utwory pisarzy polskiej i wiatowej literatury okrelonej
historycznej epoki. Nastêpstwo przedstawionych bloków ka¿dej z literatur
okrela siê zmian¹ epok w wiatowym literackim procesie. Takie podejcie
pozwala poznaæ polsk¹ literaturê w kontekcie wiatowej literatury.
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W klasach 912 polska i wiatowa literatura jest przedstawiona
ca³ociowo: od staro¿ytnej do wspó³czesnej.
Dany program zawiera now¹ rubrykê Kontekst nauczania, w której
konkretny utwór proponuje siê opracowaæ w zestawieniu z innym wczeniej poznanym na lekcjach (utwory polskich i pisarzy innych krajów).Ta
rubryka daje wiêcej mo¿liwoci w realizacji jak wewn¹trz literackich
tak i miêdzy literackich zwi¹zków, rozszerza czytelniczy horyzont
uczniów, pozwala formowaæ u nich komparatywne umiejêtnoci 
porównuje postêpy i zachowanie bohaterów, zdarzenia i okolicznoci w
utworach literackich ró¿nych narodów. Oprócz tego uczniowie przyswajaj¹
wiadomoci kulturologicznego charakteru, udzielaj¹c osobliwej uwagi
historycznym faktom i geograficznym wiadomociom, w³aciwociom
bytu, narodowego ustroju, opisanych w utworach. To pozwala uczniom
rozszerzyæ i wzbogaciæ swoje wiadomoci o wiecie i ludziach, uzyskaæ
obraz o narodowym samo istnieniu literatur ró¿nych narodów. Kulturologiczny aspekt tej rubryki ma wiêksze jeszcze znaczenie w zwi¹zku z
tym, ¿e poznawany materia³ nauczania mo¿na rozpatrywaæ nie tylko w
porównaniu z innymi literackimi utworami, ale i z innymi dziedzinami
sztuki  muzyk¹, teatrem, kinem sztukami plastycznymi.
Wiadomo, ¿e wskanikiem owocnej pracy nauczyciela jest zainteresowanie uczniów poznawanym materia³em, utworem literackim, ich
wypowiedzi na temat osobistego stosunku do przeczytanego utworu i
ocenie jego. W zwi¹zku z tym szczególn¹ uwagê nale¿y udzielaæ rozwojowi twórczej dzia³alnoci i wypowiedzi uczniów w procesie opracowywania
tekstu literackiego utworu. Taka praca powinna siê przeprowadzaæ systematycznie na ka¿dej lekcji. Ponadto w programie jest opracowana rubryka
Rozwój twórczej dzia³alnoci i wypowiedzi, w której przewidziane s¹
specjalne lekcje nauczania ró¿nymi sposobami opracowywania tekstu
literackiego i s¹ okrelone przyk³adowe ich tematy. Na tych lekcjach
nauczyciel ma mo¿liwoæ zwróciæ szczególn¹ uwagê na formowanie ju¿
sprawdzonych w metodyce umiejêtnoci opracowywania tekstów jak
równie¿ i tych podyktowanych potrzeb¹ czasu. Na przyk³ad nauka
umiejêtnoci prowadzenia dialogu, czytaæ i komentowaæ okrelony tekst,
samodzielnie analizowaæ literacki tekst w stosunku do postawionego
zadania.
Istniej¹ca w programie zasada wariantowoci umo¿liwia nauczycielowi
w poszczególnych wypadkach wybieraæ utwory dla tekstowego nauczania.
To dotyczy w wypadku opracowywania bajek, mitów, bani, lirycznych
wierszy, a tak¿e wiêkszych utworów polskiej i wiatowej literatury.
7

W rozdziale Pañstwowe wymagania dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego przygotowania ucznia s¹ konkretyzowane wiadomoci i
umiejêtnoci uczniów, przyswajane przez nich na ka¿dym etapie nauki.
Przewidziane rezultaty uwzglêdniaj¹ treæ adnotacji do poznawanego
tematu, jak i wymagania do wiadomoci i umiejêtnoci uczniów, które
powinni opanowaæ w ci¹gu roku szkolnego. To pozwoli nauczycielowi
realnie oceniæ (diagnozowaæ) rezultaty w nauce uczniów, stale fiksowaæ
stopieñ ich przed³u¿enia w zdobywaniu wiadomoci i formowaæ umiejêtnoci, a tak¿e prawid³owo i w nale¿ytej kolejnoci dozowaæ utrudnienie
zadañ i kontrolowaæ ich wype³nianie.
Zrealizowaniu zadañ literackiego kszta³cenia i rozwoju uczniów bêdzie
sprzyjaæ praca nauczyciela, podstawowa w twórczej wspó³pracy z uczniami
i stopniowym udostêpnianiu im coraz wiêkszej samodzielnoci. To pozwoli
uczniom g³êbiej przyswoiæ duchowne i moralno-estetyczne bogactwo
poznawanych utworów, rozwijaæ ich czytelnicze umiejêtnoci i artystyczno-twórcze zdolnoci.
W 1012 klasach w programie materia³ nauczania integruje siê jak w
9 klasie. Na historycznej osnowie opracowany jest w formie bloków.
Blokowy system pozwala uczniom obrazowo przedstawiæ i g³êbiej
zrozumieæ osobliwoci rozwoju polskiej i wiatowej literatury na ka¿dym
historycznym etapie. Takie podejcie sprzyja obiektywnoci i ca³ociowemu opanowaniu wiatowego literackiego procesu, okrela miejsce w
nim polskiej literatury.
Wybór materia³u nauczania dla programu podporz¹dkowany jest kilku
podstawowym warunkom, okrelaj¹cym literackie kszta³cenie uczniów
starszych klas: rozwojowi samodzielnego mylenia, moralnej i intelektualnej sfery osobowoci.
W starszych klasach uczniowie posiadaj¹ bardziej z³o¿one umiejêtnoci w opracowaniu tekstów, które formuj¹ na wszystkich etapach nauki.
Wiadomoci które uczeñ zdobywa na lekcjach literatury w ci¹gu 12
lat nauki, kszta³towanie pojêæ, umo¿liwiaj¹ uczniowi poruszanie siê poród
tradycji i kultury wspó³czesnej. Literatura jest najlepszym punktem wyjcia
do dyskusji o naszym stosunku do wiata i o miejscu, które w tym wiecie
zajmujemy.
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V

KLASA

(2 godziny tygodniowo  rocznie 70 godzin,
czas rezerwowy  4 godziny)
Treæ
materia³u nauczania

Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

1

2

Rola ksi¹¿ki w ¿yciu cz³owieka.
Ksi¹¿ka i jej komponenty (ok³adka, tytu³, spis treci, twórcy ksi¹¿ki  autor,
ilustrator, redaktor, korektor, zecer itp.)

Wyró¿nia rolê ksi¹¿ki i czytelnictwa
w kulturalnym ¿yciu cz³owieka.
Opowiada o przedmiocie szkolnym 
Literatura, który proponuje zapoznanie siê z utworami polskich i
wiatowych pisarzy.
Nazywa komponenty ksi¹¿ki.

Wstêp

Rozdzia³ I
Banie polskie i obce
Ewa Szelburg-Zarembina
Bañ o kocie w butach

Rozumie relacjê autor  czytelnik.
Dostrzega w tekcie osobê opowiadaj¹c¹.

Maria Konopnicka
O sierotce Marysi
(fragmenty)

Zna treæ poznanych bani, umie
opowiedzieæ je, objaniæ osobliwoci budowy bani, odró¿nia j¹ od
innych poznanych rodzajów literackich.

Jan Brzechwa
Wiosna
Siedmiomilowe buty

Ocenia zachowanie baniowych
bohaterów i wyra¿a osobisty stosunek do nich.

Józef Ignacy Kraszewski
Kwiat paproci

Porównuje jêzyk bohaterów, odró¿nia pierwiastek ludowy.

Hans Christian Andersen
S³owik , Stokrotka

Przeciwstawia dobro  z³u, ludzkoæ  egoizmowi.

Jakub i Wilhelm Grimmowie ,,nie¿ka

Spostrzega satyrê w treci.
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1

Charles Perrault
Wró¿ki
Krótkie opowiadanie o ¿yciu pisarzy  autorów bani.
Odzwierciedlenie w baniach wiata
fantastycznego i realnego.
Wyra¿enie w nich ludowych przyk³adów najlepszych cech charakteru
cz³owieka; ukazanie odwagi, mêstwa,
dobroci, pracowitoci, twórczoci.
Pokonanie ¿yciowych trudnoci w
d¹¿eniu do dobra i pokonaniu z³a.
Rola fantastycznych elementów.

2

Dokonuje przek³adu intersemiotycznego.
Odró¿nia k³amstwo od zmylenia
literackiego kszta³tuj¹cego wiat
przedstawiony.
Wskazuje realistyczne i fantastyczne
elementy wiata przedstawionego
bani.
Porz¹dkuje wydarzenia zgodnie z
chronologi¹.

Ustnie opisuje postaæ literack¹, omawia postêpowanie bohaterów, stosuje
Wyrane czytanie
s³ownictwo zwi¹zane z okrelon¹
Wyranie czyta tekst przestrzegaj¹c tematyk¹ bani.
logiczny akcent, logiczn¹ pauzê.
Formu³uje prawdy baniowe jako
Teoretyczne wiadomoci
pouczenia wyp³ywaj¹ce z treci.
Pojêcie okrelaj¹ce bañ, osobliwoci
jej budowy, jêzyka jej bohaterów.
Umie okreliæ co to jest bañ, wydzieDialog jako sposób wyra¿ania myli, la wiat fantastyczny, nazywa bohateuczuæ i nastrojów bohaterów.
rów wiata fantastycznego i realnego.
Kontekst opracowania tematu
Obrazy i ekranizacja bani.

Rozdzia³ II
Utwory zwi¹zane ze wiatem i
rodowiskiem dziecka
Boles³aw Prus
Anielka
Henryk Sienkiewicz
Janko Muzykant
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Zestawia ró¿ne epizody, fragmenty
bani z ilustracjami, obrazami i
filmami.

Odró¿nia g³ówny w¹tek, wydarzenia,
postaci zmylone i prawdziwe,
narratora.
Uk³ada plan wydarzeñ, wskazuje w
opowiadaniu, w powieci, w noweli:
opis, dialog, opowiadanie.

1

Maria Konopnicka
A jak poszed³ król na wojnê
Stanis³aw Ryszard Dobrowolski
A jak poszed³ król...
Maria D¹browska
Olek
Konstanty Idelfons Ga³czyñski
Mali pomocnicy
Obrazy z ¿ycia utalentowanych dzieci.
wiat dzieciêcy w noweli, wierszu,
opowiadaniu. Cechy charakteru bohaterów: Anielki, Janka, Olka. wiat zabaw dzieciêcych, wzajemne stosunki
miêdzy dzieæmi podczas zabawy.
Talent dziecka wiejskiego i jego droga
¿yciowa.
Przyjañ i mi³oæ dziecka do zwierz¹t.

2

Wyodrêbnia ci¹g zdarzeñ (w¹tki),
postacie (wyszukuje wyrazy i wyra¿enia nazywaj¹ce postacie).
Rozró¿nia literacki portret bohatera
(utalentowanego wiejskiego dziecka).
Poznaje ró¿norodnoæ dzieciêcych
charakterów, wie co to jest poczucie
godnoci.
Odró¿nia kontrast ukazany dla
lepszego zapoznania siê z postaciami.
Rozró¿nia dialog i monolog w
utworze.
Opowiada treæ utworu w chronologicznym porz¹dku, w skrócie.
Ustala sytuacjê mówienia w ró¿nych
typach tekstu (kto do kogo, o kim i o
czym).

Wyrane czytanie
Wyranie czyta tekst ze zrozumieW³aciwa intonacja podkrelaj¹ca niem treci.
nastrój utworu.
U¿ywa w³aciwej intonacji zaznaczaj¹c modulacj¹ dwiêku nastrój
Teoretyczne wiadomoci
utworów.
narrator, g³ówny w¹tek, wydarzenia,
bohaterowie (zmyleni i prawdziwi).
Zapoznaje siê z funkcj¹ narratora
tekstu.
Kontekst opracowania tematu
Obrazy z ¿ycia dzieci uwiecznione w Wydziela g³ówny w¹tek w utworze.
utworach i malarstwie.
Przelicza i nazywawydarzenia i bohaterów
utworu (zmylonych i prawdziwych).
Zestawia treæ poznanych utworów z
obrazami znanych malarzy przedstawiaj¹cych w swych pracach dzieci.
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1

Rozdzia³ III
Ojczysta ziemia i mowa
Józef Wybicki
Mazurek D¹browskiego
Jan Kopczewski
Stary wiarus z Reggio
Antoni S³onimski
Polska
W³adys³aw Broniewski
Polska mowa
Miasto kochane

2

Pog³êbia uczucie narodowe, poznaje
hymn, tworzy w³asny system wartoci,
postawê patriotyczn¹.
Odró¿niagatunki literackie: proza, wiersz.
Zna pojêcia: autor, pisarz, poeta,
czytelnik, tytu³.
Umie objaniæ co to jest refren.
Nazywa uczucia i myli wyra¿one w
wierszach.

piewa hymn, kolêdy, piosenki.
Zapoznaje siê z genez¹ powstania
hymnu polskiego.
Rozumie refren jako powtarzaj¹c¹ siê
czêæ piosenki, wiersza.
Opisuje miejsce, gdzie znajduje siê
Polska, Warszawa  jej stolica, wie Okrela pojêcie pieni i hymnu jako
kto najlepiej umie o niej powiedzieæ. jej rodzaju.
Wyrane czytanie
Rozumie jak nale¿y siê zachowaæ
Modulacja g³osu, w³aciwa intonacja. podczas piewania hymnu.
Wie, gdzie nale¿y czytaæ g³oniej i
Teoretyczne wiadomoci
dlaczego.
Refren. Pieni. Hymn  rodzaj pieni.
Strofa (zwrotka), wers (powtórzenie). Czyta wyranie, przekazuje nastrój
utworu.
Kontekst opracowania tematu
Symbolika pañstwa,
hymn  stosunek ka¿dego obywatela
do symboliki swojego kraju.
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1

Rozdzia³ IV
Najwiêksi polscy poeci
Adam Mickiewicz
Zachód s³oñca
(fragment Pana Tadeusza )
Adam Mickiewicz
Poranek
(fragment Pana Tadeusza )
Adam Mickiewicz
Zosia wród ptactwa
(fragment Pana Tadeusza )
Juliusz S³owacki
W pamiêtniku Zofii Bobrówny
Juliusz S³owacki
Wró¿ka Goplana
(fragment Balladyny)

2

Odtwarza artystyczny obraz poznanego utworu, opisuje zachód i wschód
s³oñca na podstawie fragmentów utworu.
Wyodrêbia obrazy w tekcie lirycznym.
Wyjania znaczenia podstawowe i
naddane (symbole), porównania i ich
funkcje.
Rozpoznaje porównanie poetyckie i
jêzyk codzienny na podstawie po³¹czenia jak.
Dostrzega poetyck¹ funkcjê porównia, epitetu.

Przez wyrane czytanie tekstu o¿ywia
go, wzbogaca, oddaje odpowiedni
Biograficzne fakty z ¿yciorysów klanastrój.
syków polskich.
Obrazy poetyckie przedstawiaj¹ce
Umie naladowaæ g³osy przyrody i
piêkno przyrody (zachód i wschód
wyszukaæ je w wierszu jako wyrazy
s³oñca, gospodarstwo domowe) we
powtarzaj¹ce siê.
fragmentach Pana Tadeusza
Odró¿nia nadawcê w wierszu, opoWyrane czytanie
wiada o nim na podstawie jego s³ów.
Wyrane czytanie tekstu, odró¿nia
rolê dwiêkowych i wzrokowych wraOpisuje pejza¿.
¿eñ w tekcie.
Wie, co to jest epitet i porównanie.
Teoretyczne wiadomoci
Dwiêkonaladownictwo, nadawca w
Porównuje pejza¿e rodzinnej przywierszu, obraz poetycki, epitety. Pejrody przedstawione na dzie³ach sztuk
za¿, porównania.
piêknych (malarstwo, grafika, itp.).
Kontekst opracowania tekstu
Poetyka obrazów przyrody w pozna- Wie, co to jest obraz artystyczny,
nych utworach (fragmentach), w malar- porównanie, jêzyk w prozie i w wierszu.
stwie, na ilustracji w podrêczniku.
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1

Rozdzia³ V
Wspó³czeni poeci  dzieciom

2

Kazimiera I³³akowiczówna
Samotnoæ
Zatkane uszy

Dzieli wyraz na sylaby, okrela iloæ
sylab w wyrazie, rozpoznaje linijkê
wiersza jako wers, postrzega zwrotkê
jako graficznie wydzielon¹ czêæ
wiersza, pos³uguje siê terminami:
zwrotka, refren, rym (utrwalenie).

Hanna Januszewska
Lwy

Wyró¿nia rym jako wspó³brzmienie
zakoñczeñ wyrazów w wersie.

Joanna Kulmowa
S³owa prawdziwe
Ksiê¿yc
Przepis na mazurek
Litery i ¿onkile

Wskazuje wyrazy brzmi¹ce identycznie i podobnie.
Oznacza literowo wersy rymuj¹ce siê.

Wyranie czyta wiersz z intonacj¹.
Józef Ratajczak
Licie jak listy
Recytuje wiersz z w³aciw¹ ekspresj¹,
Miasto na drzewie, Szukanie lwa poprawnie artykuluje.
Zaklêcia
Dostrzega zwi¹zek piosenki z
Czes³aw Mi³osz
wierszem.
Droga
Umie okreliæ rym, zwrotkê, wers.
Obrazy z ¿ycia dzieciêcego przedstawione w sposób poetycki przez znaZastosowuje uosobienia i o¿ywienia
nych pisarzy-poetów.
w przyk³adach, korzystaj¹c z treci
G³êboki liryzm, osobliwoci poetycwiersza.
kiego jêzyka.
Daje przyk³ady rymu dok³adnego i
Czytanie wyrane
niedok³adnego, oznacza go przy
Logiczny akcent, pauza, zni¿enie tonu
pomocy umownych znaków.
g³osu.
Wiadomoci teoretyczne
Zwrotka, refren, rym (utrwalenie).
Rymy dok³adne i niedok³adne.
Uosobienie, o¿ywienie.
Kontekst opracowania tematu
Poetyka literackiego s³owa (muzyka,
media).
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Poprawnie wymawia, recytuje, naladuje dwiêki.

1

Rozdzia³ VI
Przys³owia i zagadki

2

Nazywa ma³e formy ustnej ludowej
twórczoci.

Polski folklor. Dzieciêca twórczoæ Zna na pamiêæ przys³owia na temaludowa (wyliczanki, rymowanki).
ty: przyrodnicze, pracy, ojczyzny,
stosunków miêdzy ludmi.
Znaczenie ludowej twórczoci, wyra¿anie w niej uczuæ, ludowej m¹droci Wyodrêbia w przys³owiu bezporedni¹
i ci¹g³ego d¹¿enia ludzi do dobra, i przenon¹ wymowê, m¹droæ ludow¹.
prawdy, piêkna i szczêcia.
Odró¿nia przys³owia od powiedzenia
Wyrane czytanie
(z³otej myli).
Dok³adnoæ, prawid³owoæ i czytanie
ze zrozumieniem treci.
Rozwi¹zuje zagadki i zauwa¿a w nich
twórcz¹ fantazjê, dowiadczenie i ludoTeoretyczne wiadomoci
woæ.
Pojêcie rytmu i rymu.
Wyranie czyta utwory ma³ych form
Kontekst opracowania tematu
folklorystycznych.
Odzwierciedlenie spostrzegawczoci,
m¹droci, twórczej fantazji w zagad- Objania znaczenie pojêæ rytm, rym.
kach, przys³owiach i powiedzeniach.
Rozwój dzia³alnoci twórczej i rozwój Podaje przyk³ady rymu i rytmu.
mowy.
Nauczanie tworzenia wypowiedzi ust- Znajduje podobieñstwo w zagadkach,
nych z elementami rozumowania.
przys³owiach i powiedzeniach polskich i innych narodów.
Rozdzia³ VII
W muzeum, na scenie i na ekranie

Tworzy ustn¹, zwiêz³¹ wypowied.

Opowiadanie biograficzne o Janie Umie odnieæ siê krytycznie do poznaMatejce.
nego utworu.
Helena Boguszewska
Nigdy nie zapomnê
Hans Christian Andersen
W teatrze

Zna epizody z ¿ycia wybitnych przedstawicieli kultury i sztuki narodu polskiego i innych narodów.
Rozró¿nia rodzaje teatru  lalkowy,
aktorski.
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1

2

Helena Duninówna
Najwiêksze wydarzenie mojego
dzieciñstwa

Korzysta z pism dzieciêcych. Odczytuje ilustracje w pimie.

Maciej Kwiatkowski
W krainie radiowych czarów
Poprzez krótkie fragmenty utworów
ukazanie epizodów z ¿ycia wielkich
ludzi sztuki.

Rozró¿nia rodzaje audycji radiowych
(informacyjna, rozrywkowa).
Opisuje ustnie utwór ze zwróceniem
uwagi na stosunek do literackiego
pierwowzoru (na podstawie utworu i
jego inscenizacji).

Wielka rola rodków przekazu w
¿yciu cz³owieka.

Opisuje inscenizacjê uwzglêdniaj¹c
poznane terminy zwi¹zane z teatrem,
radiem, telewizj¹, filmem.

Wiadomoci teoretyczne
Terminy zwi¹zane z teatrem, kinem,
telewizj¹, filmem.

Gromadzi, wyjania i porz¹dkuje
pojêcia zwi¹zane z filmem, teatrem,
telewizj¹, kinem, obrazem, rzeb¹,
architektur¹, muzeum, sztuk¹ ludow¹.

Kontekst opracowania tematu
Zwi¹zek literatury z innymi dziedzinami sztuki.

Korzysta ze s³owników terminologii
literackiej.
Porównuje dziedziny sztuki, ich
zwi¹zek miêdzy sob¹, pos³uguje siê
terminami.

Rozdzia³ VIII
Opracowanie lektury obowi¹zkowej, wybranej przez nauczyciela

Zna treæ utworu, wyodrêbnia g³ówny w¹tek, bohaterów i miejsce akcji.

Hans Chrystian Andersen
Wybór bani

Gromadzi s³ownictwo dotycz¹ce opisu bohatera lub dowolnego epizodu.

Maria Kownacka
Roga z doliny Roztoki

Potrafi napisaæ plan wydarzeñ i
opowiedziæ treæ utworu wed³ug
planu.

Carlo Collodi
Pinokio
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Mo¿e twórczo, wed³ug swojej fantazji
przed³u¿yæ g³ówny w¹tek oraz
twórczo zmieniæ zakoñczenie utworu.

1

2

Krótkie opowiadanie o autorach
lektur.
Banie H.Ch. Andersena opisuj¹
realny i fantastyczny wiat dziecka.
Wzbogacaj¹ jego wyobraniê i
marzenia.
Maria Kownacka opowiada o
przyjani dzieci: Józi, Rózi, Jêdrka i
Marysi do osieroconego jelonka Rogasia. Dzieci opiekowa³y siê ma³ym
Rogasiem, a kiedy wyrós³ musia³y siê
pogodziæ z faktem rozstania siê ze
zwierzêciem.
Carlo Collodi przedstawia fantastycznego drewnianego pajaca Pinokia,
jego B³êkitn¹ Wró¿kê oraz lisa i kota
jako oszustów. S¹ to postacie ze wiata fantazji i wiata realnego. Dziecko
wzbogaca wyobraniê poprzez
ledzenie wydarzeñ zwi¹zanych z
fantastycznymi bohaterami.
Wyrane czytanie
G³one i ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem.

Czyta g³ono i cicho z w³aciw¹
intonacj¹. Podczas czytania zwraca
uwagê na nastrój i uczucia jakie chce
wywo³aæ w czytelniku autor.
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Na opanowanie materia³u  56 godzin.
Na lekcje rozwoju twórczej dzia³alnoci i rozwoju mowy  6 godzin.
Na lekcje omówienia literatury uzupe³niaj¹cej  4 godziny (uczniowie
samodzielnie wybieraj¹ utwory).
Rezerwowe lekcje  4 godziny.
LITERATURA PRZEZNACZONA DLA OPANOWANIA PAMIÊCIOWEGO

Józef Wybicki  Mazurek D¹browskiego
Ewa Szelburg-Zarembina  Wiersze (wiersze zwi¹zane s¹ z porami roku)
W³adys³aw Broniewski  Polska mowa
Joanna Kulmowa  Ksiê¿yc
Julian Tuwim  Dwa wiatry
Juliusz S³owacki  W pamiêtniku Zofii Bobrówny
LITERATURA UZUPE£NIAJ¥CA
(utwory przeznaczone dla samodzielnego czytania przez uczniów)

Ludwik Jerzy Kern  Ferdynand Wspania³y
Janusz Korczak  Król Maciu Pierwszy
Jadwiga Korczakowska  Spotkanie nad morzem
Maria Krüger  Ucho, dynia, sto dwadziecia piêæ
Jacob i Wilhelm Grimmowie  Wybór bani
Sat-Okh  Bia³y mustang
Wojciech ¯urkowski  Porwanie w Tiutiurlistanie
E. Burnett  Tajemniczy ogród
A. i Cz. Centkiewiczowie  Odarpi, syn Egigwy
J. Parandowski  Przygody Odyseusza
A. Lingren  Rasmus i w³óczêga
A. Lingren  Mio, mój Mio
M. Twain  Królewicz i ¿ebrak
M. Twain  Przygody Hucka
L.C. Carroll  Alicja w Krainie Czarów
PODSTAWOWE RODZAJE USTNYCH I PISEMNYCH PRAC
Z LITERATURY W 5 KLASIE

P³ynne i wyrane g³one czytanie tekstów literackich i naukowych (w
tym tak¿e nauka niektórych wierszy na pamiêæ).
Ustne (i pisemne) dok³adne streszczenie (z twórczym zadaniem)
fragmentów epickiego opowiadania oraz z elementami opisu (pejza¿).
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U³o¿enie planu do tekstu literackiego utworu (kilka epizodów).
Ustna zwiêz³a odpowied na pytanie dotycz¹ce treci jednego lub kilku
epizodów.
Ustne opowiadanie o bohaterze przerabianego utworu.
Ustna i pisemna wypowied ucznia o przeczytanym utworze (z
wyra¿eniem swojego stosunku do bohaterów).
PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WIEDZY I UMIEJÊTNOCI
UCZNIÓW 5 KLASY

Uczniowie powinni znaæ:
 autora, tytu³ i treæ przerabianego utworu: g³ównych bohaterów,
kolejnoæ i zwi¹zek wydarzeñ;
 teksty, proponowane przez program dla nauki na pamiêæ;
 podstawowe pojêcia: epitet, porównanie, uosobienie, pejza¿
opowiadanie, temat, literacki bohater, fabu³a utworu;
 podstawowe elementy logicznej wyrazistoci (pauza, akcent).
Uczniowie powinni umieæ:
 wiadomie, biegle, wyranie czytaæ g³ono znane literackie i
naukowe teksty (przyk³adowe tempo czytania 100110 s³ów na
minutê);
 wydzielaæ epizody, ustalaæ tymczasowy i przyczynowo-skutkowy
zwi¹zek miêdzy wydarzeniami w przerabianym utworze;
 znajdowaæ w przerabianym utworze epitety, porównania, uosobienia
i objaniaæ ich rolê w kontekcie;
 opowiadaæ ustnie i pisemnie (w formie streszczenia) epizod (lub
kilka epizodów), uk³adaæ plan niewielkiego epickiego opowiadania;
 dawaæ zwiêz³¹ ustn¹ odpowied na pytania nauczyciela i podrêcznika;
 wypowiadaæ siê na temat w³asnego stosunku do bohatera literackiego utworu;
 okrelaæ stosunek autora do bohaterów na podstawie przedstawienia
ich postêpowania i zachowania;
 okrelaæ miejsce logicznego akcentu i logicznej pauzy w oddzielnych fragmentach;
 podczas czytania dialogu z podzia³em na role przekazywaæ
szczegó³y nastroju postaci;
 umiejêtnie korzystaæ z informacji zawartej w wypisach , w przeczytanych ksi¹¿kach i ze s³owników.
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VI

KLASA

(2 godziny tygodniowo  rocznie 70 godzin,
czas rezerwowy  4 godziny)
Treæ
materia³u nauczania

Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

1

2

Wstêp

Nazywa g³ówne pozytywne w³aciwoci literatury piêknej  ukazanie
Literatura piêkna i jej wp³yw na czytel- rzeczywistoci w obrazach sztuki litenika.
rackiej.
Znaczenie czytania utworów literatury
piêknej pisarzy narodów wiata i Objania jak oddzia³uje sztuka s³owa
wp³yw czytelnictwa na kulturalny roz- na czytelnika, jak¹ rolê pe³ni¹ ksi¹¿ki
wój spo³eczeñstwa.
w ¿yciu cz³owieka.
Ksi¹¿ka jest moim przyjacielem.
Opowiada o swoich wra¿eniach po
samodzielnym przeczytaniu literackich utworów.
Nazywa ulubionych bohaterów ksi¹¿ek pisarzy polskich i innych narodów.
Rozdzia³ I
Idzie jesieñ  koniec wakacji
Anna Kamieñska
Koniec wakacji
Czes³aw Mi³osz
Ojciec objania
Maria D¹browska
Odjazd
(fragment ksi¹¿ki
Umiech dzieciñstwa)
Tadeusz Ró¿ewicz
Bursztynowy ptaszek
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Formu³uje refleksje wywo³ane treci¹ wiersza.
Rozumie przenonie i umie je wyodrêbniæ.
Wyodrêbnia postaæ mówi¹c¹ w wierszu (postaæ fikcyjna, poeta itp.)
Rozumie funkcjê opisu w poezji i
codziennym jêzyku.
Dzieli wers na sylaby, robi pauzy g³osowe (wewn¹trz wersu krótsz¹, na
koñcu d³u¿sz¹).

1

Teoretyczne wiadomoci
Postaæ mówi¹ca w wierszu.
Intonacja wierszowa.
Funkcja opisu w poezji.

2

Wyró¿nia postacie, wydarzenia, czas
i miejsce akcji (realistyczne i fantastyczne).

Na podstawie tekstu nazywa uczucia
Wyrane czytanie
i podaje ich przyczyny.
Poprawnie czyta wiersz w odpowiednim tempie zgodnie z jego budow¹. Opisuje przejcia bohaterów.
Kontekst opracowania tematu
Dostrzega dos³owny i ukryty sens
Obraz przyrody w wyobra¿eniu wiersza; obraz jesieni, obraz koñca
dziecka.
¿ycia itp.
Wyrabia wra¿liwoæ estetyczn¹, opisuje uczucia.
Rozdzia³ II
W szkole

Wie, co to jest strofa, wers, intonacja
wersów, pauza.

Jan Brzechwa
Globus

Wypowiada siê i uzasadnia swoj¹
wypowied na podstawie wyszukanych fragmentów tekstu.

Janusz Korczak
Szko³a
Stanis³aw Ryszard Dobrowolski
Moja pierwsza czytelnia
Teoretyczne wiadomoci
Nadawca i adresat w wierszu.
Rola biblioteki w szkole.

Umie bibliograficznie opisaæ ksi¹¿kê.
Opisuje wra¿enia czytelnika, wypowiada siê o dzia³alnoci biblioteki w
szkole, gromadzi s³ownictwo.
Odró¿nia nadawcê i adresata wiersza.

Wyrane czytanie
Czytanie informacyjne, krytyczne i
twórcze. Wyrane czytanie tekstu z
odpowiednim przestankowaniem.
Kontekst opracowania tematu
Rola szko³y w ¿yciu dziecka.
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1

Rozdzia³ III
W wiecie mitów
Wierzenia staro¿ytnych Greków.
Bogowie i ludzie w ich mitach i legendach.
Jan Parandowski
O mitach greckich
Dedal i Ikar
Wanda Markowska
Demeter i Kora
(fragmenty z ksi¹¿ki
Mity Greków i Rzymian)
Pawe³ i Witold Cienkowski
Po nitce Ariadny do stajni Augiasza
Cland-Catherine Ragache,
France Philips
Dar rzeki
(fragment ksi¹¿ki
Wilki Mity i legendy)
Wanda Markowska
Syzyf
Robert Graves
Prometeusz
(fragment ksi¹¿ki Mity greckie)
Homer
Odyseja
(fragmenty  pieni IX,X,XII)
Leopold Staff
Odys
Kornel Ujejski
Maraton
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2

Zna pojêcie mitologii i mitu.
Tworzy samodzielnie kilkuzdaniow¹
wypowied na temat wierzeñ Greków
dotycz¹cych ró¿nych zjawisk przyrody.
Umie na podstawie tekstu wyjaniæ
sposób wp³ywu mitologii na nasz
jêzyk (frazeologizmy: niæ Ariadny,
olimpijski spokój itd.).
Rozumie przynale¿noæ do kultury
europejskiej, poszerza s³ownictwo.
Ocenia cechy osobowoci postaci
rzeczywistych.
Uzasadnia wiê przyczynowo-skutkow¹ na podstawie wydarzeñ.
Wyszukuje fragmenty tekstu do
podanego tematu.
Opowiada o dziejach Odysa, na podstawie planu.
Wyjania przenony sens wiersza.
Potwierdza wp³yw literatury greckiej
na literaturê polsk¹.
Wie, co to jest rytm wiersza (g³osowa
pauza wewn¹trz wersu i na koñcu),starannie wymawia wyrazy rymuj¹ce siê, w³aciwie moduluje,
przestrzega tempo i si³ê g³osu.

1

2

Teoretyczne wiadomoci
Pojêcie mitu i mitologii.
Odró¿nienie mitu od bani.
Frazeologizmy.

Przygotowanie do twórczej pracy
1. Poznajemy wiat greckich bogów.
2. Dlaczego uznaje siê Prometeusza za
najpiêkniejsz¹ postaæ mitologii greckiej?
Kontekst opracowania tematu
3. O czarodzieju, który ptakom
Cechy wspólne i ró¿nice w mitach wydar³ tajemnicê lotu.
ró¿nych narodów na temat powstania 4. Jak siê w staro¿ytnej Grecji odbywiata i cz³owieka.
wa³y zawody sportowe?
Rozdzia³ IV
Pieni i legendy

Wie, co to jest legenda (podanie).

Artur Oppman
Syrena

Wyró¿nia wiat fantastyczny od
faktów rzeczywistych  historycznych.

Stefan Krzysztof Kuczyñski
Herb Warszawy

Umie opisaæ herb Kijowa, Warszawy
i innych miast.

Izabela Koniusz
Dwie rzeki
(fragment ksi¹¿ki
Legendy znad Odry)

Opisuje pos¹g wiatowida. Opowiada o wydarzeniach legendarnych i
historycznych, gromadzi s³ownictwo.

Krzysztof Seliga
Zofka z Sandomierza
Anna Kamieñska
O pieniach ludowych

Ukazuje zwi¹zek legendy z histori¹
kraju, wymienia cechy charakteru
bohaterki Zofki.
Znajduje ró¿nicê miêdzy bani¹, legend¹ i mitem.

Julian Przybo
(antologia polskiej pieni ludowej  Wie, co to jest pieñ ludowa, refren,
wyszukuje strofy zbudowane na zafragmenty)
sadzie kontrastu (smutek  radoæ,
nadmiar  brak).
Zachod¿e, s³oneczko
Plon niesiemy, plon
Odró¿nia wyrazy zdrobnia³e.
Zakuka³a kuku³eczka
Idzie ¿o³nierz borem, lasem
Umie odró¿niæ nastrój pieni.
Kazimiera I³³akowiczówna
Nazywa uosobienia (zimy, wiosny).
wiêty Kazimierz
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Alojzy Jirásek
O Czechu
(fragment z ksi¹¿ki
Stare podania czeskie)
Maria Krüger
Dziewczyna i gwiazdy
(podanie afrykañskie)
Teoretyczne wiadomoci
Legenda i podanie.
Pieni ludowe i ich pochodzenie.
Ró¿nica miêdzy bani¹, legend¹ i
mitem.
Uosobienia.
wiat fantastyczny i fakty historyczne.
Wyrane czytanie
Czytanie twórcze, rozpoznawanie w
tekstach cech podania, motywów
wêdrownych.
Czytanie staranne i wyraziste.

2

Zna popularne przys³owia ludowe.
Opisuje postacie.
Opowiada wed³ug planu.
Prace twórcze
1. Opisz herb Warszawy i Kijowa.
2. Opisz swoimi s³owami pos¹g wiatowida.
3. Oceñ cechy charakteru i postêpowanie Zofki.
4. Wymieñ cechy pieni ludowej i daj
odpowiednie przyk³ady.
5. Napisz plan opowiadania Dziewczyna i gwiazdy i na podstawie
planu przygotuj opowiadanie o dobrej
Mbi.

Kontekst opracowania tematu
Zrozumienie: genezy legendy i jej
znaczenia dla kszta³towania postaw
odbiorcy, funkcji odrealniania faktów
historycznych.
Rozdzia³ V
wiat bajki
Ezop  twórca pierwszych bajek.
Omieszanie wad ludzkich pod postaciami zwierz¹t.
Krótka nota o Ignacym Krasickim i
jego twórczoci.
Ignacy Krasicki  bajki:
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Wie, co to jest bajka i mora³.
Nazywa cechy bohaterów bajek, czyta starannie, formu³uje mora³, dostrzega alegoriê.
Próbuje wyra¿aæ w³asne opinie i oceny dotycz¹ce dobra i z³a.
Podejmuje próby porz¹dkowania
w³asnej wypowiedzi.

1

Wó³ i mrówki
¯ó³w i mysz
Lis i wilk
Wilczki
Przyjaciele
Ignacy Krasicki
Czapla, ryby i rak
Adam Mickiewicz
Lis i kozie³
Leonardo da Vinci
Figowiec

2

Czyta bajkê z podzia³em na role.
Objania pojêcie bajki i alegorii.
Zauwa¿a w morale bajki narodow¹
m¹droæ.
Zna na pamiêæ 23 bajki.
Przygotowanie do szerszej odpowiedzi pisemnej na tematy:

1. Na podstawie poznanych bajek I. Krasickiego uzasadnij, ¿e ka¿da z bajek jest
zbudowana na zasadzie kontrastu.
2. Odszukaj w ka¿dej bajce mora³, czyli
Wyrane czytanie
pouczenie.
Staranne i wyrane czytanie
3. Opowiedz swoimi s³owami co przyjednej osoby oraz z podzia³em na role, darzy³o siê czapli?
inscenizacja.
4. Na czym polega sztuka s³owa w bajkach I. Krasickiego?
Teoretyczne wiadomoci
Bajka i mora³ bajki jako pouczenie,
narodowa m¹droæ.
Bajka jako gatunek literacki.
Alegoria.
Jean de La Fontaine
Konik polny i mrówka

Kontekst opracowania tematu
Przedstawienie bajek jako gatunku
literackiego. M¹droæ narodowa w
bajkach pisarzy polskich i innych
narodów.
Rozdzia³ VI
Tradycje ludowe
Tomasz Chludziñski
Zdrowia, szczêcia winszujemy

Opowiada o starodawnych zwyczajach wielkanocnych, o zwyczajach
w ró¿nych regionach kraju.
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Maria Zió³kowska
Kraszanki, pisanki
Konstanty Idelfons Ga³czyñski
Wróbla Wielkanoc
Wyrane czytanie
Czyta wyranie z odpowiednim tempem i intonacj¹.

2

Rozró¿nia adresata wiersza.
Argumentuje swoje wypowiedzi przy
pomocy fragmentów wiersza.
Opisuje jako odbiorca swoje wra¿enia
i myli.

Kontekst opracowania tematu
Tradycje ludowe w ¿yciu rodzinnym
ka¿dego cz³owieka i narodu.
Teoretyczne wiadomoci
Historia tradycji narodowych i
rodzinnych.
Rozdzia³ VII
W krêgu kultury
Wanda Chotomska
Dwaj panowie przed teatrem
Jan Kreczmar
Co to by³o za zwierzê?
Eugeniusz Szermentowski
W³asna droga
(fragment ksi¹¿ki
M³odoæ, talent, animusz)
Jan Edward Kucharski
Przed szklanym ekranem
Teoretyczne wiadomoci
Dialog opowiadanie, opis
(utrwalenie).
Zawód aktora i s³ownik teatralny.
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Rozró¿nia dialog, opowiadanie i opis.
Czyta z podzia³em na role.
W³aciwie intonuje s³owa bohaterów.
Umie naladowaæ g³osowo i ruchowo
bohaterów tekstu.
Zapoznaje siê z prac¹ aktora, wzbogaca s³ownik teatralny.
Dzieli siê z innymi na temat przeczytanego tekstu.
Rozumie sens tytu³u, akapitu.
Ustala o czym lub o kim mówi nadawca.

1

2

Kontekst opracowania tematu
Przekaz s³owa literackiego poprzez
telewizjê, teatr, radio.
Wyrane czytanie
Wyranie czyta z podzia³em na role,
naladuje g³osowo bohaterów utworów.
Rozdzia³ VIII
Utwory klasyki literackiej
Krótka biografia wybitnych przedstawicieli literatury polskiej  Adama Mickiewicza i Juliusza S³owackiego.
Adam Mickiewicz
wite
mieræ Pu³kownika
Jan S. Kopczewski
Prawda o Emilii
Juliusz S³owacki
Sowiñski w okopach Woli
Karol Komiñski
Obroñca Woli
Juliusz S³owacki
Listy do matki
Wyrane czytanie
Czyta z odpowiedni¹ intonacj¹ wyranie, ze zrozumieniem tekstu.
Teoretyczne wiadomoci
Motyw wêdrowny w tekcie.
Fikcja literacka i prawda historyczna.
Wiersz bia³y.

Wyszukuje w¹tki fantastyczne.
Wyodrêbnia motywy wêdrowne,
strofy wywo³uj¹ce nastrój grozy.
Znajduje w utworze fikcjê literack¹ i
prawdê historyczn¹.
Umie powiedzieæ jak jest zbudowany
wiersz (strofy, wersy, iloæ sylab w
wersie, rym lub brak rymu, wiersz
bia³y).
Porównuje i argumentuje swoje
wypowiedzi na tematy przyczynowoskutkowe, wynikaj¹ce z treci utworu.
Wie jak napisaæ list.
Wyró¿nia przerzutniê w wierszu.
Twórcze prace
1. Jakie postacie i wydarzenia historyczne s¹ opisane w wierszu mieræ
Pu³kownika?
2. Wska¿ w balladzie wite
motywy wêdrowne znane ci z podañ
ludowych.
3. Okolicznoci mierci genera³a
Sowiñskiego.
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Poprawne pisanie listów (utrwalenie).
Przerzutnia.

4. Wybierz list, który wed³ug ciebie
móg³ byæ najmilszy dla matki Juliusza
S³owackiego.

Kontekst opracowania tematu
Zrozumienie genezy legendy, oddzia³ywanie na uczucia patriotyczne,
ukazanie faktów historycznych i fikcji
literackiej.
Rozdzia³ IX
Opracowanie lektury obowi¹zkowej
(wybranej przez nauczyciela)
Henryk Sienkiewicz
W pustyni i w puszczy
Autor opisuje prze¿ycia i przygody
Nel i Stasia podczas podró¿y po
Afryce.
Mark Twain
Przygody Tomka Sawyera
W ksi¹¿ce autor opisuje perypetie
¿yciowe Tomka, g³ównego bohatera i
jego kolegów.
Ferenc Molnar
Ch³opcy z Placu Broni
Autor opisuje ch³opców z Placu
Broni, którzy miêdzy sob¹ walcz¹
o Plac, który jest symbolem Ojczyzny.
Teoretyczne wiadomoci
Zapoznanie siê z lektur¹ obowi¹zkow¹.
Dyskusja na temat problematyki
utworów.
Zasady kulturalnej rozmowy i
dyskusji.
Charakterystyka postaci.
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Zna treæ utworu.
Wyodrêbnia g³ówny i poboczny w¹tek bohaterów i miejsce akcji.
Potrafi opowiadaæ treæ wed³ug napisanego planu.
Gromadzi s³ownictwo dotycz¹ce
opisu bohatera lub wydarzenia.
Umie znaleæ bohatera o cechach dodatnich. Wskazuje bohatera którego
chce naladowaæ.
Dokonuje prezentacji lektury i wyra¿a swoj¹ opiniê. Zwraca uwagê na
estetykê swej wypowiedzi.
Zaznacza odpowiednie fragmenty,
cytuje, komentuje.
Prowadzi dyskusjê ze wiadomym
zastosowaniem wyrazów i zwrotów
uwydatniaj¹cych stanowisko dyskutanta.
Ocenia sytuacjê, rozpoznaje i nazywa
uczucia bohatera literackiego.

1

2

Kontekst opracowania lektury
Zapoznanie z obowi¹zkow¹ lektur¹
dostosowan¹ do wieku i zainteresowañ uczniów.

Na opanowanie materia³u  56 godzin.
Na lekcje rozwoju twórczej dzia³alnoci i rozwoju mowy  6 godzin.
Na lekcje omówienia literatury uzupe³niaj¹cej  4 godziny (uczniowie
samodzielnie wybieraj¹ utwory).
Rezerwowe lekcje  4 godziny.
LITERATURA DO OPANOWANIA PAMIÊCIOWEGO

Julian Tuwim
Strofy o pónym lecie
Tadeusz Kubiak
Na start
Maria Konopnicka
Pieñ o domu
Józef Ratajczak
Rozmowa ciszy
Stanis³aw Grochowiak
Na s³otê

Uczy siê tekstu na pamiêæ.
Uwzglêdnia intonacjê w³asn¹ dla ka¿dego
wiersza.
Zwraca uwagê na emocjonalnoæ oraz na
uczucie, nastrój wywo³any w wierszu.
Kontroluje w³asn¹ recytacjê, porównuje z
innymi.

LITERATURA UZUPE£NIAJ¥CA
(Utwory przeznaczone dla samodzielnego czytania przez uczniów)

Gustaw Morcinek  £ysek z pok³adu Idy
Janusz Domagalik  Piêæ przygód detektywa Konopki
Eliza Orzeszkowa  Dobra Pani, A.B.C.
Wiktor Woroszylski  Cyryl, gdzie jeste?
Zygmunt Nowakowski  Przyl¹dek Dobrej Nadziei
Halina Rudnicka  Uczniowie Spartakusa
Seweryna Szmaglewska  Czarne stopy
Maria D¹browska  Pies, Ptaki.
Maria Konopnicka  Dym, Nasza szkapa, Urbanowa
James Oliver Curwood  £owcy wilków
Janatan Swift  Podró¿e Guliwera
Adolf Gjems-Selmer  Nad dalekim cichym fiordem
Wiliam Makepiece Thackeray  Piercieñ i ró¿a
R.R.J.Tolkien  Rudy D¿il i jego pies
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PODSTAWOWE RODZAJE USTNYCH I PISEMNYCH PRAC
Z LITERATURY W 6 KLASIE

Bieg³e g³one czytanie literackich i naukowych tekstów (tak¿e
wyuczonych na pamiêæ).
Ustna i pisemna wypowied (streszczenie)  dok³adne i zwiêz³e 
fragmentów epickiego utworu, w tym z elementami opisu (pejza¿, portret).
U³o¿enie planu opowiadania o bohaterze.
Rozwiniêta ustna i pisemna odpowied na temat treci kilku epizodów
lub czêci przerabianego utworu. Ustne i pisemne wypracowanie 
rozwa¿anie o bohaterze literackiego utworu.
Ustna i pisemna ocena przeczytanego literackiego utworu, artystycznej
sztuki, filmu i telewizyjnego programu (z wyra¿eniem swojego stosunku
do bohaterów i wydarzeñ w utworze).
PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WIEDZY
I UMIEJÊTNOCI UCZNIÓW 6 KLASY
Uczniowie powinni znaæ:
 tytu³y i autorów przerobionych utworów;
 akcjê utworu (fabu³ê) i bohaterów poznanych utworów;
 podstawowe pojêcia: portret, pejza¿, alegoria, uosobienie, epitet,
metafora, temat i idea, fabu³a i kompozycja literackiego utworu,
sposoby wyra¿enia autorskiego stosunku do bohaterów.
Uczniowie powinni umieæ:
 przedstawiæ w wyobrani artystyczne obrazy narysowane przez
pisarzy i s³ownie ich objaniaæ;
 wydzielaæ epizody w przerabianym utworze i okrelaæ ich znaczenie
dla charakterystyki ich bohaterów;
 wydzielaæ podstawowe epizody w literackim utworze i komentowaæ je;
 znajdowaæ w tekcie przerabianego utworu rodki artystyczne i
objaniaæ ich rolê w kontekcie;
 dokonaæ charakterystyki bohatera przerabianego utworu wyra¿aj¹c
w³asny stosunek do niego;
 prawid³owo, biegle i g³ono czytaæ literackie, naukowo-popularne
i publicystyczne teksty;
 wyranie czytaæ literackie utwory;
 czytaæ monolog postaci, przejawiaj¹c swój stosunek do niej.
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VII K L A S A

(2 godziny tygodniowo  rocznie 70 godzin,
czas rezerwowy  4 godziny)
Treæ
materia³u nauczania

Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

1

2

Wstêp
Cz³owiek jako g³ówna postaæ przedstawiona w literaturze piêknej.
Osobowoæ autora, jego trud, rozumienie wiata i odnoszenie siê do
przedstawionych bohaterów.

Opieraj¹c siê na wiadomociach
zdobytych na lekcjach literatury w
poprzednich klasach, objania, ¿e
g³ówn¹ postaci¹ przedstawian¹ w
literackim utworze jest cz³owiek; z
nim zwi¹zane s¹ wydarzenia, przedmioty, przyroda; podaje przyk³ady
stosunku autora do przedstawionych
przez niego bohaterów (z utworów
poznanych w klasach 56).

Rozdzia³ I
wiat rzeczywisty w utworach
pisarzy
Edward Stachura
Jasny pobyt nadrzeczny
(fragmenty)
Truman Capote
Tamta gwiazdka
(fragmenty)
Konstanty Idelfons Ga³czyñski
Pieñ o ¿o³nierzach z Westerplatte
Tadeusz Konwicki
Piorun rzeczywistoci

Wyró¿nia narratora, postaæ literack¹.
Umie objaniæ s³owo rzeczywistoæ,
dystans.
Odró¿nia pieñ od tekstu informacyjnego o faktach historycznych.
Zna rym ¿eñski i mêski, wyrazy
wielosylabowe i jednosylabowe.
Rozumie pojêcia: rzeczywistoæ,
prawdopodobieñstwo, fikcja, wskazuje cechy narratora i formy
narracji.
Uk³ada dialog.

31

1
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Andrzej B³a¿ej
Dziwna lekcja
(fragmenty)

Prowadzi dyskusjê w sposób kulturalny,
stosuje modalne s³ownictwo

Stanis³aw Kowalewski
Dziennik Bogusi R.
(fragmenty)

Rozró¿nia pojêcia: dziennik, pamiêtnik, wspomnienia.

Sue Townsed
Dramatyczna decyzja
(fragmenty z ksi¹¿ki Bolesne dojrzewanie Adriana Mola)

Wiadomoci teoretyczne
Narrator, forma narracji, fikcja
(utrwalenie).
Rym ¿eñski i mêski.
Dziennik, pamiêtnik, wspomnienia.
Dialog (utrwalenie).
Dyskusja.
Wyrane czytanie
Czytanie informacyjne i twórcze.
Wyrane g³one czytanie z intonacj¹.
Kontekst opracowania tematu
Ukazanie w utworach powy¿szych
autorów zdarzeñ rzeczywistych oraz
fikcyjnych, prawdopodobnych, które
mog³yby mieæ odpowiedniki w
rzeczywistoci.
Podkrelenie roli pracy jako warunku
dojcia do sukcesu i kszta³towania
w³asnej osobowoci.
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Charakteryzuje bohatera, wyró¿nia
cechy osobowoci i warunki konieczne do osi¹gniêcia sukcesów.

W dyskusji cytuje, komentuje,
wnioskuje. Uk³ada zakoñczenie z
humorystycznym podtekstem.
Zadania do pracy twórczej
1. Odszukaj dialogi we fragmencie
utworu Jasny pobyt nadrzeczny i
okrel kto z kim rozmawia.
2. Zredaguj kilka zapisków w
dzienniku dotycz¹cym w³asnego
¿ycia.
3. Wymyl zakoñczenia historii o
ucieczce Adriana (w sposób humorystyczny).

1

Rozdzia³ II
wiat wyobrani
Zbigniew Herbert
Pude³ko zwane wyobrani¹
Maciej Kwiatkowski
Teatr wyobrani
(fragment ksi¹¿ki Kulisy radia)
Leopold Staff
Kieszeñ
William Wharton
Modig, czyli dzielny

2

Rozumie rolê wyobrani w twórczoci
literackiej, umie uruchomiæ w³asn¹
wyobraniê.
Poznaje pracê twórców radiowych,
swoistoæ jêzyka s³uchowiska radiowego.
Zwiêksza swoj¹ wyobraniê jako s³uchacz.
wiat ch³opiêcej kieszeni porównuje
ze swoj¹ kieszeni¹ i opisuje j¹.

Odró¿nia rymy parzyste i okalaj¹ce.
Charakteryzuje bohatera.
Teoretyczne wiadomoci
Charakterystyka porednia i bezporednia.
Jêzyk radia.
Rymy parzyste i okalaj¹ce.

Dokonuje charakterystyki narracji:
poredniej i bezporedniej.

Wyrane czytanie
Czyta wyranie, informacyjnie i
twórczo, z podzia³em na role.
Kontekst opracowania tematu
Podkrelenie roli wyobrani w pracy
twórczej ucznia.
Poznanie pracy twórców radiowych i
oddzia³ywanie swoistym jêzykiem na
s³uchacza.
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Rozdzia³ III
wiat podró¿y, przygód i fantastyki

Wie, co to jest powieæ wspó³czesna.

Henryk Sienkiewicz
Przygoda w górach
Sachem
Jules Verne
Tajemnicza wyspa
(pierwszy rozdzia³ ksi¹¿ki)

Opowiada tekst, wyszukuje wyrazy
informuj¹ce.
Okrela pojêcie fabu³y, wyszukuje w
kolejnoci zdarzenia zawarte w
fabule.
Wie, co to jest powieæ podró¿nicza.

Zofia Kossak-Szczucka
Ho³d pruski

Nazywa przestrzeñ w dziele literackim i wie, co to jest powieæ (opowiadanie) historyczna.

Wojciech ¯ukrowski
Samotny rejs

Dokonuje charakterystyki postaci w
sposób poredni i bezporedni.

Konrad Fia³kowski
Forma kontraktu

Wie, co to jest powieæ obyczajowa
lub spo³eczna.

Stanis³aw Lem
Wielkie lanie
(fragmenty)

Umie pracowaæ ze s³ownikiem jêzyka
polskiego.

Teoretyczne wiadomoci
Fabu³a utworu.
Powieæ wspó³czesna, podró¿nicza,
obyczajowa, historyczna, fantastyczno-naukowa.
Charakterystyka porednia i bezporednia.
Wyrane czytanie
Wyranie czyta tekst, g³ono i
milcz¹co ze zrozumieniem treci.
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Wie, co to jest powieæ fantastyczno-naukowa.
Okrela pojêcia: epika, narrator, wiat
przedstawiony, czytelnik, fabu³a,
akcja, w¹tek.

Twórcze prace
1. Uzasadnij, ¿e Ho³d pruski jest
opowiadaniem historycznym.
2. Co sk³ada siê na fabu³ê opowiadania Sachem ?

1

Kontekst opracowania tematu
Zapoznanie z ró¿nymi rodzajami
powieci.

2

3. Omów sk³adniki wiata przedstawionego powieci  Tajemnicza
wyspa.
4. Jakie by³y motywy postêpowania
Leonida Teligi?

Rozdzia³ IV
wiat lirycznego s³owa

Wyszukuje rodki poetyckie okrelaj¹ce uczucia; uosobienia.

Teofil Lenartowicz
Kalina

Wymienia sk³adniki obrazu poetyckiego, które mog³yby byæ sk³adnikami
obrazu malarskiego.

Maria Renata Mayenowa
O liryce
(fragment ksi¹¿ki O sztuce czytania
wierszy)
Leopold Staff
Gêsiarka

Julian Tuwim
Kapuniaczek
Tadeusz Ró¿ewicz
Przepaæ
Józef Ignacy Kraszewski
Dziad i baba
Julian Tuwim
Rwanie bzu
Ga³¹
Gor¹ce mleko
Anna Kamieñska
Pastereczka

Wie, co to jest redniówka i sta³y
akcent.
Rozpoznaje i omawia funkcjê rodków poetyckich, wypowiada swe
wra¿enia.
Opisuje obrazy poetyckie codziennym jêzykiem, porównuje, wyra¿a
swoj¹ refleksjê.
Poznaje i omawia ró¿ne sposoby
ujmowania tego samego tematu.
Okrela rym w wierszu: krzy¿owy
(przeplatany), dok³adny i niedok³adny.
Nazywa temat wiersza.
Okrela adresata wiersza, uczucia
wyra¿one przez postaæ mówi¹c¹ w
wierszu.
Zna pojêcie aluzja, porównuje rymy,
odró¿nia wiersz bia³y.
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1

Jan Twardowski
Do moich uczniów
Podziêkowanie
Boles³aw Lemian
Odjazd
Wiosna
Teoretyczne wiadomoci
Rymy krzy¿owe, dok³adne i niedok³adne.
Temat wiersza.
rodki poetyckie.
redniówka, sta³y akcent.
Osoba mówi¹ca i adresat wiersza.

2

Formu³uje refleksje wiersza w³asnymi s³owami.
Rozpoznaje cechy liryki w tekcie
prozatorskim.
Rozpoznaje cechy liryki bezporedniej, omawia sztukê s³owa poetyckiego.
Wybiera wiersze z tomików antologii, interpretuje, wyra¿a w³asne
upodobania.

Wyrane czytanie
Czyta starannie, wyrazicie, z podzia³em na role.
Kontekst opracowania tematu
Zapoznanie z utworami lirycznymi.
Zamierzone stosowanie wybranych
struktur i s³ownictwa.
Sztuka s³owa.
Interpretacja g³osowa w wierszu.
Recytacja.
Rozdzia³ V
wiat ballady
Adam Mickiewicz
witezianka
Powrót taty
Jadwiga Chamiec
Królestwo ballady
(fragment ksi¹¿ki
Ciê¿sz¹ podajcie mi zbrojê)
Adam Mickiewicz
Trzech Budrysów
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Okrela pojêcie ballady.
Zna treæ ballad.
Okrela fragmenty zawieraj¹ce ¿yciowe pouczenie, nawi¹zuj¹ce do
ludowych wierzeñ.
Odró¿nia wiat rzeczywisty i zmylony w balladzie.

1

2

Teoretyczne wiadomoci
Pojêcie ballady.
Rola pouczenia w balladzie.
Wyrane czytanie
Czyta wyranie z odpowiedni¹
intonacj¹, g³osowo wyró¿nia nastrój
wiersza.

Twórcze prace
1. Napisz krótkie streszczenie o
dziewczynie, co siê utopi³a w witezi.
2. Przedstaw w balladzie Powrót
taty fragmenty epickie i liryczne.
3. Czym siê ró¿ni ballada Trzech
Budrysów od innych ballad Adama
Mickiewicza?

Kontekst opracowania tematu
Ballada jako ztwór zawieraj¹cy
pouczenie.
Rozdzia³ VI
wiat kultury

Pracuje ze s³ownikiem jêzyka
polskiego i wyrazów obcych.

Danuta Jad³owska
Papirusy, papierki, gryzipiórki

Zna rodzaje s³owników, pracuje ze
s³ownikiem wyrazów bliskoznacznych.

Feliks Przy³ubski
Pierwszy s³ownik jêzyka polskiego
(fragment ksi¹¿ki Opowieæ o
Lindem i jego s³owniku)
Wies³aw Stradomski
O scenariuszu i
filmowym
Boles³aw Bartoszewicz
Andrzej Hausbrandt
ABC teatru
Juliusz S³owacki
Balladyna
(fragmenty)
Marcin Przasnyski
Komputerowy na³óg

scenopisie

Zna s³ownictwo zwi¹zane z filmem.
Wzbogaca s³ownictwo zwi¹zane z
teatrem. Okrela cechy, którymi
powinien byæ obdarzony aktor.
Charakteryzuje postacie. Odró¿nia
cechy dramatu od cech utworu
narracyjnego.
Zna pojêcia: dramat, dialog, tekst
poboczny, sztuka teatralna.
Wymienia cechy osobowoci
cz³owieka, które rozwija komputer, a
które niszczy.
Wypowiada w³asny pogl¹d na temat
roli ksi¹¿ki w ¿yciu m³odzie¿y teraz i
w najbli¿szej przysz³oci.
37

1

Roman Antonowicz
Gutenberg do lamusa
(fragmenty)
Maciej Tomaszewski
Telewizyjne oszustwa
(fragmenty)
Wyrane czytanie
Wyranie, g³ono i biegle czyta tekst.
Czytanie informacyjne.
Teoretyczne wiadomoci
Rodzaje s³owników i sposoby
korzystania z nich.
Dramat, tekst poboczny, sztuka
teatralna, dialog.

2

Wypowied porz¹dkuje, argumentuje.
Wzbogaca s³ownictwo zwi¹zane z
telewizj¹.
Praca twórcza
1. Opiszê postaæ wybranego aktora.
2. Napiszê sprawozdanie z filmu.
3. U³o¿ê plan opowiadania ABC
teatru

Kontekst opracowania tematu
Rodzaje s³owników i prawid³owoæ
pos³ugiwania siê nimi.
Swoistoæ sztuki filmowej i jêzyka
filmu.
Donios³oæ pracy aktora i s³ownictwo
zwi¹zane z teatrem.
Poznanie historii ksi¹¿ki.
Swoistoæ obrazu telewizyjnego i
jego oddzia³ywanie na telewidza.
Rozdzia³ VII
Opracowanie lektury obowi¹zkowej
(wybranej przez nauczyciela)
Lucy M. Montgomery
Ania z Zielonego Wzgórza
W ksi¹¿ce ukazane s¹ dzieje osieroconego dziecka zdanego na opiekê
obcych. Autorka porusza problem
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Zna treæ lektury.
Ocenia i wyra¿a w³asne upodobania.
Charakteryzuje postacie bohaterów.
Odnajduje w fikcji literackiej treci
bliskie ¿yciu.

1

2

tragizmu losów dziewczynki Ani,
uwydatnia rolê domu rodzinnego w
¿yciu cz³owieka.

Poszukuje bohatera o pozytywnych
cechach charakteru, godnego do
naladowania.

Irena Jurgielewiczowa
Ten obcy

Opowiada wybrane zdarzenia ze
swoim komentarzem.

W tej powieci obyczajowej autorka
przedstawia stosunki miêdzy dzieæmi
a doros³ymi, przyjañ i kole¿eñstwo.

Okrela g³ówny w¹tek i poboczne.

Kornel Makuszyñski
Szatan z siódmej klasy

Prezentuje dany utwór w celu zachêcenia do jego przeczytania, wysuwa
swoje argumenty.

Autor w tym utworze przedstawi³
niezwyk³e przygody gimnazjalisty
Adama Cisowskiego.
Stanis³aw Lem
Opowieæ o pilocie Pirxie
Przedstawione s¹ niezwyk³e przygody fantastycznego pilota Pirxa.

Na opanowanie materia³u  55 godzin.
Na lekcje rozwoju twórczej dzia³alnoci  rozwoju mowy  7 godzin.
Na lekcje omawiania literatury uzupe³niaj¹cej  4 godziny (uczeñ
samodzielnie wybiera utwór).
Rezerwowe lekcje  4 godziny.
LITERATURA DO OPANOWANIA PAMIÊCIOWEGO

Anna Kamieñska
Widok z gór
Adam Asnyk
Ulewa
Leopold Staff
Mowa
Czes³aw Mi³osz
Przypowieæ o maku

Umie wiersz na pamiêæ.
Zwraca uwagê na emocjonalnoæ i nastrój
w wierszu.
Recytuje ze wiadom¹ modulacj¹ g³osu.
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LITERATURA UZUPE£NIAJ¥CA
(utwory przeznaczone dla samodzielnego czytania przez uczniów)

Maria D¹browska  Marcin Kozera
Daniel Defoe  Robinson Kruzoe
Adam Bahdaj  Wakacje z duchami
Arkady Fiedler  Dywizjon 303
Maciej Kuczyñski  Atlantyda, wyspa ognia
Ma³gorzata Musierowicz  Kwiat Kalafiora, K³amczucha
Edmund Niziurski  Sposób na Alcybiadesa
Boles³aw Prus  Anielka, Grzechy dzieciñstwa
Alfred Szklarski  Tajemnicza wyprawa Tomka
Dorota Terakowska  W³adca Lewawu
Maciej Wojtyszko  Bromba i inni
Artur Conan Doyle  Przygody Sherlocka Holmesa
Eric Knight  Lassie, wróæ
Karol May  Skarb w Srebrnym Jeziorze
Thoms M. Reid  Dolina bez wyjcia
Robert L. Stevenson  Wyspa skarbów
Jules Verne  Tajemnicza wyspa, Piêtnastoletni kapitan
J.K. Rowling  Harry Potter i kamieñ filozoficzny
PODSTAWOWE RODZAJE USTNYCH I PISEMNYCH PRAC
Z LITERATURY W 7 KLASIE

P³ynne, g³one czytanie literackich, naukowo-popularnych i
publicystycznych tekstów.
Wyrane czytanie literackich utworów lub urywków z nich (w tym
równie¿ tekstów przeznaczonych do opanowania pamiêciowego).
Ustna i pisemna, dok³adna i zwiêz³a wypowied (streszczenie) epickiego utworu lub urywków z niego.
Artystyczne streszczenie urywków z literackiego utworu.
Ustna i pisemna, rozwiniêta odpowied na pytania.
Ustne i pisemne wypracowanie-rozwa¿anie na podstawie przerobionego utworu.
Ustna i pisemna odpowied na problemowe pytanie.
Udzia³ w dialogu podczas omawiania oddzielnego literackiego utworu.
U³o¿enie planu w³asnej ustnej i pisemnej wypowiedzi.
Ustna i pisemna ocena przeczytanego literackiego utworu.
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PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WIEDZY
I UMIEJÊTNOCI UCZNIÓW 7 KLASY

Uczniowie powinni znaæ:
 autora, tytu³ i objaniæ treæ przerobionych utworów;
 wydarzenia (fabu³ê) i bohaterów przerobionych epickich utworów;
 osobliwoci kompozycji przerobionych utworów;
 podstawowe pojêcia: humor, satyra, metafora, rodek artystyczny,
charakter literackiego bohatera, literacki rodzaj (opowiadanie,
powieæ, poemat, nowela, wiersz, bañ, ballada);
 teksty, proponowane przez program dla opanowania pamiêciowego.
Uczniowie powinni umieæ:
 wydzieliæ w literackim utworze epizody, wa¿ne dla charakterystyki
wystêpuj¹cych osób;
 okreliæ ideowo-literack¹ rolê elementów fabu³y (wystawy, pocz¹tki,
kulminacje i rozwi¹zania);
 okreliæ w kontekcie ideowo-artystyczn¹ rolê rodków poetyckich
(epitetów, porównañ, uosobieñ, metafor, rodków artystycznych);
 odró¿niaæ epickie i liryczne utwory;
 prawid³owo, p³ynnie, g³ono czytaæ artystyczne, naukowopopularne i publicystyczne teksty;
 wyranie czytaæ utwory literackie;
 opowiadaæ ustnie i pisemnie (streszczenie)  dok³adnie, zwiêle
epickie utwory lub urywki z nich;
 uk³adaæ ustne i pisemne wypracowanie-rozwa¿anie na podstawie
przerobionego utworu;
 dawaæ charakterystykê bohaterom literackiego utworu (indywidualn¹ i porównawcz¹);
 braæ udzia³ w dialogu przy omówieniu oddzielnego literackiego
utworu;
 daæ (ustnie i pisemnie) ocenê o przeczytanym literackim utworze
(motywuj¹c swój stosunek do bohaterów i wydarzeñ);
 korzystaæ z informacji zawartych w wypisach i przeczytanych
ksi¹¿kach.
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VIII K L A S A

(2 godziny tygodniowo  rocznie 70 godzin,
czas rezerwowy  4 godziny)
Treæ
materia³u nauczania

Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu
ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

1

2

Wstêp
Literatura jako sztuka s³owa, jej rola
w zaspokojeniu i rozwoju emocjonalno-intelektualnych potrzeb czytelnika oraz jej udzia³ w moralnoestetycznym wychowaniu ucznia.
Odró¿nienie literatury piêknej od
innych rodzajów sztuki.

Nazywa g³ówn¹ odró¿niaj¹c¹ w³aciwoæ literatury piêknej  jej
obrazowoæ.

Rozdzia³ I
Liryka w naszym ¿yciu

Dokonuje analizy i interpretacji
utworu poetyckiego.

Edward Stachura
Prefacja

Okrela nadawcê, odbiorcê i sytuacjê liryczn¹.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Ranny ptak
Szkicownik poetycki

Odró¿nia rodzaj liryki.

Czes³aw Mi³osz
Wyprawa do lasu
Trwoga, Odnalezienie
Leopold Staff
Czucie niewinne
Niedziela
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Zwraca uwagê na znaczenie sztuki
s³owa w moralnym i kulturalnym
rozwoju cz³owieka.
Objania czym odró¿nia siê literatura
piêkna od innych rodzajów sztuki
(malarstwo, muzyka, rzeba, film).

Wymienia rodki stylistyczne i
okrela ich funkcjê.
Analizuje budowê wiersza.
Zwraca uwagê na zmieniaj¹c¹ siê
treæ wiersza w ró¿nych jego czêciach i na funkcjê tego zabiegu stylistycznego.

1

Julian Tuwim
Czerenie
Nauka

2

Podkrela funkcjê rodków artystycznych w wierszu.

Wis³awa Szymborska
Koniec i pocz¹tek
Liryka patriotyczna

Objania tytu³ utworu.

Jan Lechoñ
Pieñ o Stefanie Starzyñskim

Zwraca uwagê na stany psychiczne
podmiotu lirycznego.

W³adys³aw Broniewski
Bagnet na broñ

Okrela problematykê wiersza,
postawê wobec ¿ycia.

Antoni S³onimski
Alarm

Podaje krótk¹ informacjê o autorach
wierszy.

Jan Lechoñ
Przypowieæ
Ignacy Krasicki
wiêta mi³oci kochanej ojczyzny...
Piosenki ¿o³nierskie
Pierwsza Brygada
Wojenko, wojenko...
Rozszumia³y siê wierzby p³acz¹ce
Hej, ch³opcy!
Czerwone maki na Monte Cassino

Zna treæ piosenek na pamiêæ, umie
je zanuciæ.

Wiadomoci teoretyczne
Liryka refleksyjna, liryka porednia i
bezporednia, liryka opisowa, liryka
apelu, liryka patriotyczna.
Przerzutnia, pytania retoryczne, redniówka w wierszu, poetycki opis sytuacji, podmiot liryczny.

Wyranie czyta wiersz g³ono i cicho
ze zwróceniem uwagi na intonacjê,
wyranie wymawia koñcówki.
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1

2

Kontekst opracowania tematu
Zapoznanie z ró¿nymi rodzajami
liryki i jej wartoci w naszym ¿yciu.
Uwiadomienie, ¿e nie nale¿y zapominaæ o przesz³oci, trzeba szanowaæ
historiê narodu, ¿yæ uczciwie i
doceniaæ w ¿yciu uniwersalne wartoci: sprawiedliwoæ, godnoæ,
cz³owieczeñstwo.
Rozdzia³ II
wiat w epice
Miko³aj Rej
¯ywot cz³owieka poczciwego
(fragmenty)
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz
(fragment
Opowiadanie Gerwazego),
(fragment Spowied Jacka Soplicy)
Adam Mickiewicz
Reduta Ordona
wite
Zaj¹c i ¿aba
(z Lafontaine´a)
Ignacy Krasicki
Ptaszki w klatce
Dwa psy
S³owik i szczygie³
M¹dry i g³upi
¯ona modna
Joseph Conrad
Tajfun
(fragmenty)
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Zna treæ utworów.
Znajduje archaizmy i objania je.
Ustala genezê utworu: epilog i inwokacjê.
Wyró¿nia omówienie; podkrela
funkcjê przenoni.
Odró¿nia wiat przedstawiony w
utworze, akcjê, fabu³ê, bohaterów, sposób prowadzenia narracji.
Umie u³o¿yæ plan szczegó³owy.
Okrela intencjê wypowiedzi.
Wyró¿nia postaæ statyczn¹ i dynamiczn¹, charakteryzuje postaæ.
Objania s³owa: introspekcja, francuszczyzna, makaronizmy, mezalians,
adaptacja, didaskalia.
Podkrela rolê rodków artystycznych; porównania i epitety oceniaj¹ce
ujemnie i dodatnio; kompozycjê opart¹ na kontracie; apostrofy; animizacjê; wyrazy dwiêkonaladowcze.

1

Ernest Hemingway
Stary cz³owiek przy mocie
Kontekst opracowania tematu
Ukazanie epiki wierszowanej; eposu;
cech epiki.
Wiadomoci teoretyczne
Opinia poparta argumentem.
rodki jêzykowe oceny; komentarza.
S³ownictwo zapo¿yczone.
Epika  proza.
Archaizm.
Ballada i bajka jako gatunek literacki;
alegoria; sens alegoryczny.
wiat przedstawiony, narracja, czas
akcji, fabu³a, retrospekcja, intencja
wypowiedzi.
Postaæ statyczna i dynamiczna.
Ballada  motyw winy i kary,
pouczenie, wierzenia ludowe.

2

Znajduje w balladzie motywy wêdrowne znane z podañ polskich lub
obcych; wydarzenia oraz postacie
historyczne i legendarne; strofy budz¹ce nastrój grozy i tajemniczoci.
Zna cechy bajki jako gatunku literackiego.
Poszukuje cech osobowoci charakterystycznych dla bohaterów powieci.
Wyrane czytanie g³one i ciche ze
zrozumieniem tekstu. Æwiczenie dykcji; wyrane wymawianie po³¹czeñ
wyrazowych.
Rozwój twórczej dzia³alnoci
1. Napisz w formie wniosku, jakie
wierzenia ludowe zawiera ballada
wite.
2. Uzasadnij, ¿e wiersz Reduta Ordona podtrzymywa³ Polaków na duchu
w czasie niewoli.
3. Scharakteryzuj Jacka Soplicê
uwzglêdniaj¹c przemiany w osobowoci bohatera.

Rozdzia³ III
Tradycje i obyczaje

Umie odró¿niæ w¹tki utworu, sceny
improwizowane.

Henryk Sienkiewicz
Rycerskie lubowanie
(Krzy¿acy fragment O tym, jak
Danusia uratowa³a Zbyszka)

Poznaje, co to jest duma rycerska, godnoæ, zwyczaje rycerskie.

W³adys³aw Stanis³aw Reymont
Wesele Boryny, mieræ Boryny
(Ch³opi  fragmenty)

Opowiada wed³ug samodzielnie utworzonego planu.
Charakteryzuje rycerstwo polskie i
krzy¿ackie.
45

1

S³awomir Mro¿ek
Wesele w Atomicach
Boles³aw Prus
Praktyka kupiecka
(fragment powieci Lalka)
Jonathan Swift
Podró¿e Guliwera
(fragmenty)
Juliusz Verne
Magannga
(fragment z ksi¹¿ki
Piêtnastoletni kapitan)
Jan Kochanowski
Fraszki
Stanis³aw Jerzy Lec
Fraszki wspó³czesne
Ludwik £ubiñski
Pieni taneczne i weselne
Biblia
Narodzenie Jezusa
(Ewangelia wed³ug
w. £ukasza 2,17)
Pasterze u ¿³obka
(Ewangelia wed³ug w. £ukasza
2,820)
Mêdrcy ze Wschodu
(Ewangelia wed³ug w. Mateusza
2,112)
Jan Twardowski
Trochê plotek o wiêtych
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2

Umie postawiæ problem, dyskutuje,
argumentuje, wyci¹ga odpowiednie
wnioski.
Zna obrzêdy weselne: orszak weselny, lub, zwyczaje weselne, przypiewki, oczepiny.
Poznaje realistyczny obraz wsi polskiej w XIX wieku.
Objania s³owa: realizm, satyra, groteska oraz pojêcia: dialektyzm, animizacja.
Porównuje utwory; omawia stosunek
narratorów do wiata przedstawionego.
Wie, co to jest fraszka.

Uzasadnia, ¿e prawda o ludziach
zawarta we fraszkach ma charakter
ponadczasowy.
Znajduje podobieñstwa i ró¿nice
miêdzy prawdami zawartymi we
fraszkach Jana Kochanowskiego a
prawdami zawartymi we fraszkach
wspó³czesnych autorów.
Zna biblijn¹ opowieæ o narodzeniu
Chrystusa (ho³d Trzech Króli,
pasterzy utrwalony w kolêdach).
W pieniach wyodrêbnia fragmenty
o charakterze modlitewnym (uwielbienie, dziêkczynienie, b³aganie,
proba itp.).

1

Franciszek Karpiñski
Pieni nabo¿ne

Wiadomoci teoretyczne
Sposoby wypowiedzi: charakterystyka, opis, opowiadanie.
Fraszka, prawdy zawarte we fraszkach.
Jase³ka, sposób przedstawienia sceny
narodzin Pana Jezusa.
Pojêcia: realizm, satyra, groteska.
Kontekst opracowania tematu
Zapoznanie z tradycjami religijnymi
i wieckimi narodu polskiego i
ukraiñskiego. Porównanie tradycji w
czasach odleg³ych i wspó³czesnych.

2

Opowiada o tradycji wi¹t Bo¿ego
Narodzenia.
Wyszukuje w tekcie:
obrazy, postacie, wydarzenia zwi¹zane z Jase³kami.
Umie u³o¿yæ ¿yczenia wi¹teczne.
Poznaje folklor swojego regionu.
Opisuje stroje ludowe.

Rozwój twórczej dzia³alnoci
1. Przygotuj informacjê o w¹tku dotycz¹cym Danusi i Zbyszka z Krzy¿aków.
2. Uzasadnij, ¿e fraszki Jana Kochanowskiego maj¹ charakter ponadczasowy.
3. Opracuj zgodnie ze swoim wyobra¿eniem scenariusz pt. Oczepiny
Jagny.

Rozdzia³ IV
Od dramatu do teatru

Odró¿nia pojêcia: dramat, dramaturgia, dramatyczny.

Wis³awa Szymborska
Wra¿enia z teatru

Zna s³ownictwo zwi¹zane z teatrem.

Leopold Grzegorek
Dlaczego ludzie stworzyli teatr?
Henryka Witalewska
Bogactwo i ró¿norodnoæ sztuki
teatru

Odró¿nia rodzaje dramatu: dramat
antyczny, szekspirowski, romantyczny, groteskowy, melodramat,
misterium, jase³ka.
Wymienia cechy aktora zwi¹zane z
jego prac¹; aktorskie rodki wyrazu.
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1

Adam Mickiewicz
Dziady cz. II
Aleksander Fredro
Trzy po trzy
Zemsta
Wac³aw Borowy
Akcja w Zemcie
Maria Mazurkiewicz
Dramat i teatr
Maria Jab³oñska
O komimie
Tytus Czy¿ewski
U szopy
William Shakespeare
Romeo i Julia
(fragmenty)

2

Objania pojêcia: rezonatory, mimika, gest, etiuda, scenka improwizowana, scena, scenografia, rekwizyt, plastyka cia³a; inscenizacja,
teatr telewizji, teatr jednego aktora,
teatr ¿ywego planu.
Ustala wydarzenia prawdopodobne i
nieprawdopodobne.
Objania wierzenia ludowe oraz
motywy winy i kary.
Okrela w utworze kompozycjê:
ekspozycjê, zawi¹zanie akcji, punkt
kulminacyjny, rozwi¹zanie akcji
(intrygi).
Zna pojêcia: komizm sytuacyjny, komizm s³owny, komedia.
Wie, co to jest adekwatny tytu³.

Wyjania s³owo jednoaktówka.
Konstanty Idelfons Ga³czyñski
Teatrzyk Zielona Gê ma zaszczyt Znajduje podobieñstwa i ró¿nice
przedstawiæ biurokratê na wakacjach miêdzy teatrem prawdziwym a teatrem telewizji; zwraca uwagê na specyfikê teatru telewizji.
Witold Rudziñski
Co to jest opera?
Objania pojêcia: opera, balet, balet(fragmenty)
mistrz, baletki, spektakl baletowy,
primabalerina.
Jerzy Waldorf
Za kulisami baletu
Wyrane czytanie ciche  poznanie
dos³ownej treci. Czytanie interWiadomoci teoretyczne
pretacyjne. Czytanie zbiorowe i
Dramat, dramaturgia, dramatyczny.
chóralne. Czytanie informacyjne.
Dramat antyczny, szekspirowski,
romantyczny, groteskowy, melodramat, misterium, jase³ka.
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1

Teatr telewizji, teatr jednego aktora,
teatr ¿ywego planu.
Komizm sytuacyjny, s³owny, komedia.
Jednoaktówka.
Teatr prawdziwy, telewizyjny.
Opera, balet, baletmistrz, primabalerina.
Kontekst opracowania tematu
Zapoznanie ze rodkami sztuki teatralnej, baletem klasycznym, nowoczesnym, musicalem; z ró¿nymi
tworzywami sztuki teatralnej: s³owem,
muzyk¹, tañcem.
Rozdzia³ V
W wiecie filmu, radia i telewizji
Jerzy Ko³odyñski
Film czy ksi¹¿ka?

2

Rozwój twórczej dzia³alnoci
1. Napisz charakterystykê porównawcz¹ Czenika i Rejenta; zastosuj
cytaty.
2. Zbierz bibliografiê o operze i twórcach opery.
3. Napisz wspomnienie o pierwszej
zabawie w teatr.

Objania, co to jest plan filmowy,
adaptacja filmowa, produkcja filmu,
projekcja, jêzyk filmu.

Wie, co to jest masowy przekaz.
Witold Bobiñski
Narodziny ¿ywych fotografii
Okrela funkcjê i cechy informacji;
Od ¿ywych fotografii do sztuki ró¿nice miêdzy przekazem prasofilmowej, czyli jêzyk filmu.
wym, radiowym a telewizyjnym.
Maria Mazurkiewicz
Prasa, radio, telewizja

Zna definicjê informacji multimedialnej.

Aleksander Kumor
Radio i telewizja a ksi¹¿ka

Odró¿nia wartoci s³owa drukowanego, ksi¹¿ki i prasy.

Kontekst opracowania tematu
Rozwój twórczej dzia³alnoci
Przybli¿enie zwi¹zku literatury z fil- 1. Czy wspó³czesnemu cz³owiekowi
mem; podobieñstwa, ró¿nice, za- potrzebna jest ksi¹¿ka?  rozprawka.
le¿noci.
2. Oceñ wartoæ, przydatnoæ, walory
Wiadomoci teoretyczne
estetyczne obejrzanego programu
Etapy tworzenia adaptacji.
telewizyjnego.
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2

Praca twórców filmu.
Narracja w powieci i jej odpowiedniki w filmie. Rozdzia³ w powieci  sekwencja filmu.
Jêzyk filmu: kadr, ujêcie, scena, sekwencja.
Ruchy kamery, ruch w kadrze.
Wartoci ksi¹¿ki i wartoci filmu.
Elementy historii kina.

3. Napisz sprawozdanie z obejrzanego filmu.

Rozdzia³ VI
Opracowanie lektury obowi¹zkowej, wybranej przez nauczyciela
Charles Dickens
Opowieæ wigilijna
Autor ukazuje problem wa¿nych
wartoci w ¿yciu cz³owieka: mi³oæ do
drugiego cz³owieka, mi³osierdzie,
litoæ nad cierpi¹cym, radoæ ¿ycia,
przyjañ, ¿yczliwoæ dla ludzi, bezinteresownoæ, szczêcie oraz antywartoci niszcz¹ce to ¿ycie: pragnienie bogactwa za wszelk¹ cenê,
egoizm, sk¹pstwo, chciwoæ, nienawiæ, pogarda dla ludzi.
Jack London
Zew krwi
W utworze ukazana jest brutalna
walka o byt, w której zwyciê¿aj¹ najsilniejsze jednostki, przedstawione s¹
surowe warunki ¿ycia na Pó³nocy.
Bohater powieci pies Buck przechodzi ró¿ne koleje swego ¿ycia, jest
poddawany okrutnej tresurze, musi
zapomnieæ o swoich poprzednich
przyzwyczajeniach i po tragicznej
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Zna treæ lektury.
Wymienia wartoci i antywartoci w
¿yciu cz³owieka.
Odnajduje ukryty sens.
Wyszukuje w tekcie odpowiednie
fragmenty dla rozwi¹zania postawionego problemu.

Zna treæ lektury.
Umie porównaæ warunki ¿ycia na
Pó³nocy i surowoæ ich w stosunku
do warunków rodkowoeuropejskich.
Potwierdza sw¹ wypowied ró¿nymi
fragmentami wyszukanymi w tekcie.
Opowiada losy bohatera (psa) i porównuje do losów ludzi na Pó³nocy.
Umie wyt³umaczyæ sens tytu³u Zew
krwi.

1

2

mierci swojego pana przy³¹cza do
stada wilków, zew krwi zwyciê¿y³.
Aleksander Kamiñski
Kamienie na szaniec

Zna treæ lektury.
Wie, co to znaczy apoteoza bohaterów.

Opowieæ o bohaterskiej walce i mier- ledzi rozwój akcji, umie wyodrêbniæ
ci m³odych ludzi z Szarych Szeregów g³ówny w¹tek utworu.
podczas II wojny wiatowej.
Potrafi wymieniæ poszczególne dziaTreæ ksi¹¿ki oparta jest na rzeczy- ³ania bohaterów i ich powiêcenie w
wistych faktach, jest dokumentem, imiê przyjani.
któremu autor nada³ formê opowieci.
Ukazane s¹ sposoby reagowania na Wskazuje na bohatera, który najwiat m³odych ludzi w ciê¿kich wa- bardziej wywar³ na nim wra¿enie i
runkach wojennych, wzajemna chcia³by go naladowaæ.
przyjañ, zrozumienie, ¿yczliwoæ dla
ludzi, umiejêtnoæ radzenia sobie w Wie, do jakiego utworu zosta³ natrudnych sytuacjach, kierowanie ze- wi¹zany tytu³ Kamienie na szaniec.
spo³ami ludzi, patriotyzm.

Na opanowanie materia³u  57 godzin.
Na lekcje rozwoju twórczej dzia³alnoci i rozwoju mowy  5 godzin.
Na lekcje omawiania literatury uzupe³niaj¹cej  4 godziny (uczeñ
samodzielnie wybiera utwór).
Rezerwowe lekcje  4 godziny.
LITERATURA DO OPANOWANIA PAMIÊCIOWEGO

Jerzy Liebert
Pocz¹tek jesieni

Umie wiersz na pamiêæ

Antoni S³onimski
Alarm

Recytuje ze wiadom¹ modulacj¹
g³osu.

Maria Konopnicka
Rota
Adam Mickiewicz
Koncert nad koncertami
(fragment z Pana Tadeusza)

Zna zasady poprawnej recytacji
wiersza.
Zwraca uwagê na poprawn¹ wymowê
i akcent.

Jan Kochanowski
Fraszki (do wyboru 2)
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LITERATURA UZUPE£NIAJ¥CA
(utwory przeznaczone dla samodzielnego czytania przez uczniów)

Adolf Dygasiñski  Wilk, psy i ludzie
Halina Górska  Druga brama
Józef Ignacy Kraszewski  Stara bañ, Dzieciê Starego Miasta
Adam Mickiewicz  Gra¿yna
Gustaw Morcinek  Wyr¹bany chodnik
Igor Newerly  Ch³opiec z salskich stepów
Zbigniew Nienacki  Ksiêga strachów
Hanna O¿ogowska  Za minutê pierwsza mi³oæ
Ksawery Pruszyñski  Opowiadania (wybór)
Kazimierz Przerwa-Tetmajer  Na skalnym Podhalu (wybór opowieci)
Maria Rodziewiczówna  Lato lenych ludzi
Henryk Sienkiewicz  Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wo³odyjowski
Frances E. Burnett  Tajemniczy ogród
John Ronald Reuel Tolkien  Hobbit, W³adca piercieni
James Oliver Curwood  £owcy wilków
Melchior Wañkowicz  Szkice spod Monte Cassino
Aleksander Fredro  Zemsta
Henryk Sienkiewicz  Krzy¿acy, Z pamiêtnika poznañskiego
nauczyciela, Bartek Zwyciêzca, Za chlebem
PODSTAWOWE RODZAJE USTNYCH I PISEMNYCH PRAC
Z LITERATURY W 8 KLASIE

P³ynne, g³one czytanie literackich, naukowo-popularnych i publicystycznych tekstów.
Wyrane czytanie utworów literatury piêknej, w tym i dramatów.
Ustna i pisemna wypowied  dok³adne, podebrane i cis³e streszczenie niewielkiego epickiego utworu lub jego fragmentu.
Artystyczne streszczenie urywków z literackiego utworu.
Ustne, s³owne obrazowanie. Inscenizacja literackich utworów.
Komentowanie fragmentów utworów literackich z wyra¿eniem w³asnego stosunku do przedstawionej treci.
Ustne i pisemne wypracowanie  rozwa¿anie na podstawie przerobionego utworu.
Rozwiniêta odpowied na pytania nauczyciela i podrêcznika.
Problemowa charakterystyka (indywidualna, porównawcza, grupowa)
bohaterów utworów.
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Udzia³ w dialogu przy opracowaniu oddzielnego literackiego utworu.
U³o¿enie planu w³asnej ustnej i pisemnej wypowiedzi.
Ustna i pisemna opinia (recenzja) o przeczytanym literackim utworze,
o filmie i programie telewizyjnym (z motywacj¹ swojego stosunku do
bohaterów i wydarzeñ w utworze).
PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WIEDZY
I UMIEJÊTNOCI UCZNIÓW 8 KLASY

Uczniowie powinni znaæ:
 autora, tytu³ i objaniæ sens tytu³u utworu;
 podstawowe tematy i osobliwoci kompozycji przerobionych
utworów;
 wydarzenia (fabu³ê) i bohaterów poznanych literackich utworów
(bohaterów i wzajemnie powi¹zane wydarzenia, w¹tki);
 podstawowe pojêcia: literacki obraz, temat, idea, fabu³a, kompozycja
utworu, rodzaje i gatunki literatury; humor i satyra; antyteza,
podtekst;
 charakterystyczne cechy dramatycznych, lirycznych i epickich
utworów;
 teksty, proponowane przez program do opanowania pamiêciowego.
Uczniowie powinni umieæ:
 odró¿niaæ utwór literatury piêknej od utworu naukowo-popularnego
i publicystycznego;
 okrelaæ ideow¹ rolê elementów fabu³y, kompozycji (autorska
charakterystyka, postêpowanie i portret bohaterów, pejza¿ itd.);
 okrelaæ ideowo-artystyczn¹ rolê obrazowo-ekspresyjnych rodków
jêzykowych;
 komentowaæ fragmenty (epizody, sceny) literackiego tekstu z
wyra¿eniem osobistego stosunku do przedstawionego obrazu;
 scharakteryzowaæ bohatera utworu, okrelaæ stosunek autora do
bohatera;
 porównywaæ bohaterów w celu ujawnienia autorskiego stosunku
do nich;
 odró¿niaæ utwory epickie, liryczne, liryko-epickie i dramatyczne;
 prawid³owo, p³ynnie, g³ono czytaæ artystyczne, naukowopopularne i publicystyczne teksty;
 wyranie czytaæ utwory literackie;
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 opowiadaæ ustnie i pisemnie (streszczenie)  dok³adnie, zwiêle i
wyborczo  epickie utwory lub fragmenty z nich;
 uk³adaæ ustne i pisemne wypracowanie-rozwa¿anie na podstawie
przerobionego utworu;
 dawaæ rozszerzon¹ odpowied na pytanie, scharakteryzowaæ (indywidualnie, porównawczo i grupowo) bohaterów literackiego
utworu;
 braæ udzia³ w dialogu przy omówieniu oddzielnego literackiego
utworu;
 uk³adaæ plan w³asnej ustnej i pisemnej wypowiedzi;
 uk³adaæ (ustnie i pisemnie) opiniê (recenzjê) o przeczytanym
literackim utworze, o dzie³ach innych rodzajów sztuki (motywuj¹c
swój stosunek do bohaterów i wydarzeñ);
 korzystaæ z informacji wypisów, literackich i naukowo-popularnych
wydawnictw, a tak¿e ze szkolnych s³owników literackich terminów.
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IX K L A S A

(2 godziny tygodniowo  70 godzin rocznie,
czas rezerwowy  3 godziny)
Treæ
materia³u nauczania

Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

1

2

Wprowadzenie
Znaczenie literatury dla rozwoju spo³eczeñstwa i w ¿yciu cz³owieka.
Dzie³a literatury piêknej s¹ rodkiem
artystycznym przyswojenia rzeczywistoci od czasów staro¿ytnych do
wspó³czesnych, wyra¿aj¹ wiat uczuæ,
prze¿yæ, przedstawiaj¹ ludzi.
Spotykamy siê ze specyfik¹ artyzmu
s³owa, jego obrazowoci¹, estetyk¹ i
emocjonalnoci¹.
Zapoznanie z ogólnym pojêciem
wiatowego literackiego procesu i
umiejscowienie w nim polskiej
literatury.

Odkrywa znaczenie literatury w
rozwoju spo³eczeñstwa i cz³owieka.
Objania, na czym polega specyfika
literatury piêknej, jakie ona ma
znaczenie dla duchowego i moralnego
wychowania ludzi, w rozwoju ich
czytelniczych i estetycznych upodobañ i potrzeb.
Objania sens pojêcia wiatowego
procesu literackiego i umiejscowienia
w nim literatury polskiej.

Teoretyczne wiadomoci
Pojêcie procesu historyczno-literackiego.
Rozdzia³ I
Literatura antyczna
Mitologia grecka
Wybrane mity (Mit o powstaniu wia- Zna treæ mitów.
ta, Prometeusz)
(przypomnienie treci mitów z po- Umie nazwaæ poszczególnych bogów
przednich klas)
w mitologii greckiej.
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2

Okrela znaczenie mitologii, jej
wp³yw na staro¿ytnych twórców eposów i dramatów antycznych.
Wyranie czyta mit o Prometeuszu,
komentuje urywki zawieraj¹ce opis
bohaterskiego czynu Prometeusza,
charakteryzuje obraz Prometeusza,
jego mêstwo i si³ê ducha, ocenia
postêpowanie tytana, objania sens
dramatycznego konfliktu w tragedii,
podaje przyk³ady aforyzmów.

Biblia
Stary Testament i Nowy Testament
Przypowieci biblijne

Wyró¿nia powiedzenia wspó³czesne,
które maj¹ ród³o w mitologii
greckiej.

Wie, ¿e Biblia jest ród³em kultury
europejskiej.
Opowiada treæ wybranych ksi¹g
biblijnych Starego Testamentu (Ksiêga
Rodzaju, Ksiêga Wyjcia, Ksiêga
Hioba, Ksiêga Koheleta, Ksiêga
Psalmów).
Odró¿nia postacie biblijne i ich
wzajemne rodzinne wiêzy.
Zna przypowieci Nowego Testamentu (Apokalipsa w. Jana).
Okrela frazeologizmy biblijne.

Eposy staro¿ytne
Homer
Iliada
Odyseja
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Zna treæ eposów, ich kompozycjê.

1

2

Wergiliusz
Eneida

Wyró¿nia w eposie fabu³ê, inwokacjê,
akcjê, narracjê, bohaterów, styl.

Liryka grecka i rzymska

Wie, co to jest poezja tyrtejska.

Twórcy liryki antycznej: Tyrtajos, Sa- Okrela pojêcia: anakreontyk, epifona, Anakreont, Symonides, Wer- gramat.
giliusz, Owidiusz.
Opowiada o twórcach liryki antycznej.
Horacy
Pieni zwane Carminami

Dramat antyczny (tragedia)
Sofokles
Antygona

Zna treæ Antygony.

Teoretyczne wiadomoci
Najwa¿niejsi twórcy antyczni i ich
dzie³a, filozofowie i ich pogl¹dy.
Biblia i jej podzia³; t³umaczenia; frazeologizmy biblijne, gatunki biblijne:
psalmy, apokalipsa (proroctwo), przypowieæ (parabola).

Okrela pojêcia: ironia sokratyczna,
idealizm obiektywny, epikureizm, stoicyzm, etyka, materializm, metafizyka.

Umie okreliæ kompozycjê i cechy
Antyczni filozofowie:
tragedii greckiej oraz funkcjê dramatu.
Sokrates, Platon, Epikur, Arystoteles.

Opowiada o antycznej kulturze, podkrela jej rolê w wiatowej kulturze.

Dzia³alnoæ twórcza
1. Wyjanij, dlaczego Biblia jest tak
wa¿na w dziejach ludzkoci.
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Pojêcia: klasycyzm, mitologia, antycz- 2. Jaki temat podejmuje Apokalipsa w.
na tragedia, epos, frazeologizmy zwi¹- Jana?
zane z antykiem.
3. Najs³ynniejsza tragedia grecka
Antygona  rozwa¿ spór g³ównych
Kontekst opracowania tematu
bohaterów.
Antyk jako podstawa póniejszych, 4. Iliada jako epos, jego wartoæ.
odwo³añ, myl i dorobek artystyczny
twórców antyku jest odwiecznym
autorytetem. Klasycyzm.
Rola i znaczenie Biblii w dziejach
ludzkoci (ród³o kultury, sacrum,
kodeks moralny, magazyn motywów,
niezwyk³y artyzm, i uroda jêzyka,
historyczny zapis zdarzeñ, obyczajów,
osób sprzed wieków).
Rozdzia³ II
Literatura redniowiecza
Ogólna charakterystyka epoki (nazwa, Okrela , co decydowa³o o unichronologia, uniwersalizm rednio- wersalizmie Europy.
wiecza, filozofia).
Umie okreliæ cechy redniowiecznej
Europy (teocentryzm, dualizm wiata,
magia i tajemniczoæ, anonimowoæ
autorów, styl romañski i gotycki, danse
macabre).
Umiejscawia epokê w zasiêgu czasowym.
Literatura powszechna
Pieñ o Rolandzie

Dzieje Tristana i Izoldy
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Zna treæ eposu, wyró¿nia fabu³ê i
akcjê utworu.
Opowiada o doskona³ym rycerzu
Rolandzie, opisuje jego jako wizerunek idealnego w³adcy.
Opowiada treæ utworu o nieszczêliwej mi³oci dwojga ludzi.

1

2

Umie znaleæ uniwersaln¹ wymowê
utworu.
Charakteryzuje bohaterów.
Dante Alighieri
Boska komedia
(napisana po w³osku, ukazuje drogê
cz³owieka do Boga,
nale¿y traktowaæ utwór jako pomost
miêdzy schy³kiem redniowiecza a
pocz¹tkiem renesansu)

Zna treæ utworu.
Umie okreliæ jego budowê (sk³ada siê
z trzech czêci: Piek³o, Czyciec,
Raj).
Okrela problematykê utworu.

Literatura polska
Historiografia  dzieje pañstwa, kro- Okrela wzorce osobowe doskona³ych
nika Galla Anonima i inne kroniki opi- w³adców przedstawione w kronikach.
suj¹ce pañstwo polskie w jêzyku ³aciñskim.
Ocenia wartoci literackie kronik i
uzasadnia, dlaczego utwór ten zaliczany jest do zabytków jêzyka polskiego chocia¿ jest napisany w jêzyku
³aciñskim.
Nazywa pierwsze zabytki jêzyka
polskiego (Geograf Bawarski, Bulla
gnienieñska, Ksiêga henrykowska).
Hagiografia
Legenda o w. Aleksym

Zna budowê i treæ utworu.
Umie wyró¿niæ poszczególne etapy
schematu ¿ywota wiêtego.

Okrela topikê zawart¹ w ¿ywocie
(topos porzucenia domu rodzinnego,
motyw lubowania czystoci, skrajna
asceza, cudowne zdarzenia).
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1

Liryka maryjna
Bogurodzica (XIII w.)
¯ale Matki Boskiej pod Krzy¿em

2

Zna s³owa pieni na pamiêæ.
Analizuje treæ i kompozycjê Bogurodzicy.
Wyró¿nia podmiot liryczny.

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Okrela problematykê utworu, bumierci¹
dowê (zbudowany jest na zasadzie
dialogu).
Wyjania pojêcie memento mori
(pamiêtaj o mierci).
Komentuje przes³anie utworu-taniec
mierci (dase macabre).
Literatura wiecka
S³ota
O zachowaniu siê przy stole
Satyra na leniwych ch³opów

Objania znamiona satyry spo³ecznej
zawarte w treci utworu.
Zna problematykê utworów.
Okrela dworskie i biesiadne zwyczaje, zasady dobrego wychowania.
Komentuje konflikt spo³eczny miêdzy
ch³opem i panem, wypowiada swoj¹
ocenê sytuacji.

Teoretyczne wiadomoci
Wiersz redniowieczny, historiografia, Dzia³alnoæ twórcza
hagiografia, alegoria, danse macabre, 1. Decyzja Rolanda w oczach wspó³plankt, pasja.
czesnego cz³owieka. Czy honor pozosta³ najwy¿sz¹ wartoci¹?
Kontekst opracowania tematu
Okrelenie cech najd³u¿szej epoki lite- 2. W jakich utworach redniowieczni
rackiej.
autorzy podejmowali temat mi³oci i
Zapoznanie z pierwszymi utworami, mierci?
napisanymi w jêzyku polskim.
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Rozdzia³ III
Literatura renesansu

2

Okrela epokê jako bogactwo nowych
pr¹dów umys³owych i religijnych.

Nazwa i chronologia epoki, wynalazki, Zna has³o humanistów Cz³owiekiem
jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi
g³ówne nurty i sztuka.
obce i wie na czym polega nurt humanistyczny w epoce renesansu.
Opowiada o znaczeniu wynalazku
druku i o odkryciach geograficznych.
Zna typowe pojêcia dla epoki renesansu (humanizm, antropocentryzm,
reformacja, irenizm, harmonia, mecenat, utopia).
Wymienia wybitnych twórców sztuki
renesansu i zna ich dzie³a.

Europejscy przedstawiciele literatury
renesansu
Erazm z Rotterdamu Pochwa³a
g³upoty,
Niccolo Machiavelli Ksi¹¿ê,
Tomasz Morus Utopia,
Giovanni Boccacio Dekameron,
Francesco Petrarka Sonety do Laury,
Lodovico Ariosto Orland szalony,
Torguato Tasso Jerozolima wyzwolona.

Opowiada o g³ównych przedstawicielach reformacji (Marcin Luter,
Jan Kalwin, król Henryk IV).

Opowiada o znanych twórcach literatury renesansu, myli epoki.
Zauwa¿a, ¿e w renesansie nastêpuje
rozwój gatunków literackich( kontynuacja eposu, Petrarka wylansowa³
sonet, Boccacio ustali³ model noweli,
Montaigne rozpropagowa³ esej, Szekspir ³amie regu³y tragedii antycznej).

Wie na czym polega nowatorstwo
William Szekspir
Szekspira w dziedzinie kompozycji
Makbet
(nowator w dziedzinie kompozycji dramatu.
dramatu)
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Literatura polska w epoce renesansu Umie wymieniæ wa¿ne daty polskiego
renesansu i wydarzenia historyczne z
nimi zwi¹zane.
Miko³aj Rej
Krótka rozprawa miêdzy trzema Zna treæ przerobionych utworów.
osobami, Panem, Wójtem a Plebanem
Opowiada o zas³ugach M. Reja, który
¯ywot cz³owieka poczciwego
w swych utworach stworzy³ mit polskiej arkadii ziemiañskiej, zapocz¹tkowa³ w literaturze motyw szlacheckiego
dworku.
Okrela problematykê poznanego
utworu, zwraca uwagê na niesprawiedliwoæ spo³eczn¹ i jej krytykê.
Jan Kochanowski

Wylicza zas³ugi Jana Kochanowskiego
i ich znaczenie dla literatury polskiej
(wprowadza wzór artysty, propaguje
idea³ patriotyzmu, kreuje filozoficzn¹
wizjê wiata, wizjê cz³owieka,
wprowadza tragediê nowo¿ytn¹, pieñ,
tren, t³umaczy biblijne psalmy).

Odprawa pos³ów greckich

Zna dok³adnie treæ utworu.
Wyszukuje cechy spo³eczne Atenora
i Aleksandra.
Wydziela poszczególne czêci utworu
z punktu widzenia rozwoju zdarzeñ.

Treny

Interpretuje utwór jako dramat myli
i wyraz kryzysu filozoficznego.
Bada kompozycjê ca³oci na tle wiedzy o gatunku antycznym.
Podaje przyk³ady kontrastu ¿ycia i
mierci jako zasady obrazowania.
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Pieni
Pieñ wiêtojañska o Sobótce

2

Nazywa wartoci, które najbardziej
ceni autor.
Wyszukuje argumenty, które s³u¿¹
pochwale wsi.

Fraszki
Do gór i lasów
Raki
Na dom w Czarnolesie

Wypowiada siê na temat ponadczasowych wartoci pieni Jana z Czarnolasu.
Interpretuje autobiograficzn¹ fraszkê
Do gór i lasów.
Odczytuje fraszkê Raki wspak
wprowadzaj¹c atmosferê zabawy.
Okrela religijn¹ i filozoficzn¹ postawê wyra¿on¹ we fraszce Na dom
w Czarnolesie.

Piotr Skarga
Kazania sejmowe

Podsumowuje dokonania Piotra Skargi (nazywa wady spo³eczeñstwa polskiego, g³osi wizjê upadku ojczyzny,
wprowadza do literatury alegoryczne
ujêcia).
Nazywa funkcjê jak¹ pe³ni topos w kazaniach Skargi.

Szymon Szymonowicz
¯eñcy

Omawia staro¿ytn¹ genezê i konwencjonalny charakter sielanki i jak go
wzbogaci³ autor.
Wie, co to jest sielanka niekonwencjonalna.

Andrzej Frycz Modrzewski
O poprawie Rzeczypospolitej
O karze za mê¿obójstwo

Wymienia osi¹gniêcia A.F. Modrzewskiego  pierwszego polskiego
publicysty (stworzy³ projekt reformy
Rzeczypospolitej).
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Miko³aj Sêp-Szarzyñski
Rymy abo wiersze polskie

Wskazuje przerzutnie i peryfrazy w
sonetach, wymienia kulturowe zjawiska epoki, które wp³ynê³y na dramatyczny nastrój w sonetach.

Wiadomoci teoretyczne
Najwa¿niejsze dzie³a epoki renesansu
i ich problematyka.
Filozofia renesansowa zawarta w literaturze epoki.
Gatunki literackie uprawiane w renesansie.
Renesansowe utwory o wsi.
Pojêcia epoki: antropocentryzm, harmonia, humanizm, irenizm, makiawelizm, mecenat, utopia.

Praca twórcza
1. Przes³anie najwa¿niejszych dzie³
renesansowych.
2. Konflikty spo³eczne odzwierciedlone w literaturze renesansowej.
3. Ocena roli renesansu w polskiej kulturze.

Kontekst opracowania tematu
Przybli¿enie renesansowej tematyki
utworów.
Ukazanie wartoci propagowanych w
renesansie i aktualnoæ ich we wspó³czesnoci (prawoæ, potêpienie, zdrady, cnota i rozum).
Rozdzia³ IV
Literatura baroku
Charakterystyka, idea³y, zjawiska Okrela znaki szczególne, które
epoki.
decydowa³y o nastaniu nowej epoki.
Objania nazwê epoki i zjawiska z ni¹
zwi¹zane: kontrreformacjê, marinizm,
gongoryzm, klasycyzm, sarmatyzm.
Twórcy barokowej Europy
John Milton
Raj utracony
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Wskazuje na motyw charakterystyczny dla literatury barokowej, na
niezwyk³¹ kreacjê szatana przedstawionego w eposie Raj utracony.
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Gianbattista Marino
Poezje

2

Wyszukuje fragmenty utworu, które
potwierdzaj¹, ¿e jest to epos rycerski.

Torguato Tasso
Jerozolima wyzwolona
Luis de Gongora
Poezje
Miguel Cervantes
Don Kichot

Opisuje wa¿nego bohatera literackiego
Don Kichota.

Molier
wiêtoszek

Opowiada o komediach obyczajowych
Moliera zawieraj¹cych komizm
charakterów niezwyk³ych postaci.

Pierre Corneille
Cyd

Mówi o nowym typie bohatera jakim
jest Cyd.

Literatura barokowa w Polsce
Jan Andrzej Morsztyn
Wybór wierszy

Objania na czym polega rygor
intelektualny w wierszach.
Dokonuje analizy wersyfikacyjnej
wiersza Do trupa.

Daniel Naborowski
Wybór wierszy

Wyszukuje zwi¹zki treciowe miêdzy
utworami Do Anny, Marnoæ,
Krótkoæ ¿ywota.

Jan Chryzostom Pasek
Pamiêtniki

Opowiada treæ pamiêtników i
wskazuje w tekcie makaronizmy,
wyjania ich genezê.

Wac³aw Potocki
Transakcja wojny chocimskiej

Wskazuje i okrela funkcjê rodków
retorycznych, interpretuje obrazy
poetyckie, analizuje treæ mowy
Chodkiewicza.
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Charakteryzuje polsk¹ sztukê baroku
(portret trumienny, portret sarmacki).
Zna pojêcia: konserwatyzm, kosmopolityzm, rokoko, emblemat, epistolografia.
Wiadomoci teoretyczne
Marinizm, gongoryzm, poeci metafizyczni, klasycyzm.
rodki stylistyczne  koncept, kontrast, paradoks, anafora, hiperbola,
inwersja.
Literatura dworska, ziemiañska, plebejska.
Pamiêtnikarstwo, epistolografia.
Poezja metafizyczna, wiatowych
rozkoszy, sarmacka, mieszczañskoplebejska.

Prace twórcze
1. Jakie idea³y g³osili myliciele
baroku?
2. Czym by³ sarmatyzm w siedemnastowiecznej Polsce?
3. Ulubione tematy twórców baroku.

Kontekst opracowania tematu
Przybli¿enie dzie³a barokowego, które
zadziwia swoimi ozdobami i
przepychem ale jednoczenie przedstawia zagubionego cz³owieka nie
wierz¹cego w trwa³oæ ¿ycia doczesnego, wierz¹cego w ¿ycie po mierci.
Rozdzia³ V
Literatura Owiecenia
Charakterystyka epoki na tle histo- Podaje granice czasowe epoki i
rycznym.
wydarzenia historyczne.
T³umaczy nazwê epoki  epoka, w
której uwierzono w rozum, epoka krytycyzmu wobec zjawisk i instytucji,
rewolucja mechanistyczna.
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Objania pojêcia: owieceniowy, wolnomyliciel, owieceniowy liberynt.
Wymienia postawy cz³owieka owieconego i objania ich znaczenie (krytycyzm, racjonalizm, humanizm,
empiryzm, sensualizm, deizm, ateizm).
Zna nurty epoki owiecenia
(klasycyzm, sentymentalizm, rokoko).
Literatura powszechna epoki Opowiada o encyklopedystach franowiecenia
cuskich i ich dziele.
Wolter
Kandyd
(powiastka filozoficzna)

Zna treæ utworu i jego problematykê.

Jan Jakub Rousseau
Nowa Heloiza

Opowiada treæ powieci o mi³oci,
wypowiada siê na temat postêpowania
bohaterów, charakteryzuje ich i
ocenia.

Denis Diderot
Kubu Fatalista i jego pan

Dostrzega w powieci motyw podró¿y,
wêdrówki.

Objania na czym polega wolterianizm.

Opowiada pe³n¹ humoru opowieæ o
podró¿y Kubusia i jego pana, która jest
wyk³adem na temat teorii predestynacji.
Umie znaleæ g³ówny w¹tek i oceniæ
postêpowanie bohaterów.
Daniel Defoe
Przypadki Robinsona Crusoe

ledzi przygody g³ównego bohatera 
indywidualisty i ocenia jego postêpowanie.

Jonathan Swift
Podró¿e Guliwera

Opowiada treæ utworu, który napisany
jest w formie fikcyjnego dziennika
czterech podró¿y bohatera.
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Literatura owieceniowa w Polsce
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Ocenia postêpowanie Guliwera i
charakteryzuje jego osobowoæ.

Umiejscowienie epoki na tle histo- Charakteryzuje epokê na tle historii
rycznym.
Polski.
Opowiada o Sejmie Wielkim, insurekcji kociuszkowskiej i legionach
D¹browskiego we W³oszech.
Wymienia wydarzenia kulturalne:
powstanie Teatru Narodowego w
Warszawie, obiady czwartkowe,
rozwój prasy (Monitor), powstanie
klubu politycznego Kunicy Ko³³¹tajowskiej.
Wyszczególnia zmiany w owiacie:
powstanie Collegium Nobilium,
Szko³y Rycerskiej, Komisji Edukacji
Narodowej, Towarzystwa do Ksi¹g
Elementarnych, Towarzystwa Przyjació³ Nauk.
Przedstawiciele klasycyzmu w Polsce
Ignacy Krasicki
Monachomachia
Antymonachomachia

Wie, co to jest poemat heroikomiczny.
Wypowiada siê na temat problematyki
utworu.
Wyró¿nia i opisuje poszczególne
sceny humorystyczne, krytykuj¹ce
zakonników.

Miko³aja Dowiadczyñskiego przy- Opowiada treæ pierwszej polskiej
padki
powieci nowo¿ytnej.
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Charakteryzuje g³ówn¹ postaæ Miko³aja i ocenia j¹.
Objania cel filozoficzny i satyrê
obyczajow¹ utworu.
Bajki
Szczur i kot
Ptaszki w klatce
Malarze
Jagniê i wilcy
Dewotka
Kruk i lis

Podaje definicjê bajki.
Wyszukuje wady ludzkie pod mask¹
zwierz¹t.
Odnajduje w treci bajek prawdê ¿yciow¹.
Opowiada o bajce narracyjnej i udramatyzowanej.

Satyry
Do króla

Mówi w jakiej tonacji napisany jest
utwór, wskazuje przyk³ady ironii.
Wybiera z tekstu zdania o charakterze
aforyzmu, sentencji.

wiat zepsuty

Okrela obraz wiata i podaje objawy
zepsucia.
Wyszukuje rodki retoryczne.

Pijañstwo

Objania budowê, podaje przyk³ady
komizmu sytuacyjnego, interpretuje
puentê utworu, wyjania mechanizm
na³ogu.

Adam Naruszewicz
Satyry
Chudy literat

Wyszukuje w treci fragmenty mówi¹ce o sarmackiej szlachcie, o jej
g³upocie i braku znajomoci literatury.

Julian Niemcewicz
Powrót pos³a

Na podstawie treci utworu szuka
odpowiedzi na to, ¿e utwór jest komedi¹ polityczn¹.
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Opisuje sceny, które charakteryzuj¹ dwa
obozy (obóz reform, obóz starego
porz¹dku).
Odtwarza schemat intrygi.
Na podstawie zebranego materia³u
jêzykowego charakteryzuje postaæ
Starociny.
Stanis³aw Trembecki
Bajki
Myszka, kot i kogut


Porównuje Trembeckiego jako bajkopisarza z Krasickim.

Franciszek Zab³ocki
Komedie
Fircyk w zalotach
Sarmatyzm

Podaje przyk³ady rozmaitych nastrojów i emocji s³u¿¹cych b³yskotliwemu scenicznemu dialogowi.

Przedstawiciele sentymentalizmu w
Polsce
Franciszek Karpiñski
Laura i Filon
Do Justyny
Têsknoæ na wiosnê

Okrela na czym polega aktualnoæ
tych utworów we wspó³czesnoci.

Opowiada o tradycjach sielanki, mówi
o fragmentach utworu, które wiadcz¹
o tym, ¿e jest to sielanka sentymentalna.

Pieni religijne
Kiedy ranne wstaj¹ zorze
Bóg siê rodzi

Wyszukuje ró¿nice i opisuje odmienne wizje Boga, ró¿n¹ postawê modl¹cego siê, wskazuje na odpowiadaj¹ce
temu sposoby wyrazu poetyckiego.

Dionizy Knianin
Dwie lipy
Do w¹sów

Przedstawia funkcjê obrazu poetyckiego (t³o, sceneria zdarzeñ).
Opowiada o stosunku autora do tradycji narodowych.

Wojciech Bogus³awski
Wskazuje na elementy gwary i styliCud mniemany, czyli Krakowiacy i górale zacji ludowej.
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Wymienia, co nowego wniós³ autor do
dramatu Krakowiacy i górale

Józef Wybicki
Pieñ Legionów Polskich we W³oszech Opowiada o genezie i sytuacji histo
rycznej, w której powstawa³y pieni
legionowe.

Publicystyka owiecenia w Polsce
Stanis³aw Staszic
Przestrogi dla Polski

Porównuje pierwotn¹ wersjê hymnu
z dzisiejsz¹.
Okrela, czym by³ utwór St. Staszica
dla Polski w epoce owiecenia (apel o
skutecznoæ dzia³añ w celu uratowania
ojczyzny).

Hugo Ko³³¹taj
Do Stanis³awa Ma³achowskiego (...) Mówi o konkretnym projekcie reform
Anonima listów kilka
ustrojowych w Polsce zawartych w
utworze H. Ko³³¹taja.
Franciszek Salezy Jezierski
Katechizm o tajemnicach rz¹du Opowiada o roli utworu i ogromnej
polskiego
jego poczytnoci przez spo³eczeñstwo
polskie, o nawi¹zaniu do pimiennictwa religijnego.
Stanis³aw Konarski
O skutecznym rad sposobie
Wymienia propozycje podane przez
autora w stosunku do zmian politycznych w Polsce.
Wiadomoci teoretyczne
Charakterystyka epoki Owiecenia na Prace twórcze
tle historycznym.
1. Dlaczego bajki I. Krasickiego uwa¿a
Geneza nazwy epoki.
siê za arcydzie³a owieconej literatury?
Pojêcia zwi¹zane z owieceniem: krytycyzm, racjonalizm, humanizm, em- 2. Sporz¹d plan rozprawki na temat:
piryzm, sensualizm, deizm, ateizm, miech, drwina, szyderstwo jako nalibertynizm, tabula rasa, wolterianizm. rzêdzie walki o nowego obywatela w
Twórcy i myliciele owieconej Euro- literaturze owiecenia.
py i ich dzie³a.
Gatunki literackie: powieæ, powiastka
filozoficzna, bajka.
Nurty owieceniowe: klasycyzm, sentymentalizm, rokoko.
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Publicystyka polskiego owiecenia
(St. Konarski, St. Staszic, H. Ko³³¹taj,
Fr. S. Jezierski).
Twórcy polskiego owiecenia i ich
dzie³a.
Kontekst opracowania tematu
Przybli¿enie epoki owiecenia jako
wieku rozumu i filozofów oraz ogromnych przemian.
Zapoznanie z utworami wybitnych
pisarzy europejskich i polskich, którzy
tworzyli w epoce owiecenia.

Na opanowanie materia³u  60 godzin.
Na lekcje rozwoju twórczej dzia³alnoci i rozwoju mowy  6 godzin.
Rezerwowe lekcje  4 godziny.
LITERATURA DO OPANOWANIA PAMIÊCIOWEGO

Bogurodzica
Jan Kochanowski  Fraszki( do wyboru 3)
Jan Kochanowski  Treny (tren VIII)
Jan Andrzej Morsztyn  Do trupa (sonet)
Daniel Naborowski  Marnoæ
Torguato Tasso  Jerozolima wyzwolona (dowolny fragment)
Ignacy Krasicki  Bajki (do wyboru 3)
Ignacy Krasicki  Do króla
Stanis³aw Trembecki  Myszka, kot i kogut
Franciszek Karpiñski  Laura i Filon
Franciszek Dionizy Knianin  Do w¹sów
LITERATURA UZUPE£NIAJ¥CA
(utwory przeznaczone dla samodzielnego czytania przez uczniów)

Biblia  Stary testament (Ksiêgi  fragmenty),
Nowy Testament  Przypowieci (wybór), z Listów w. Paw³a (wybrane
fragmenty), z Apokalipsy w. Jana (wybrane fragmenty)
Jan Parandowski  Mitologia (wybrane mity)
Homer  Iliada, Odyseja
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Wergiliusz  Eneida (fragmenty)
Tyrtajos  Liryki (wybrane)
Safona  Liryki (wybrane)
Anakreont  Liryki (wybrane)
Symonides  Liryki (wybrane)
Horacy  Pieni (wybrane)
Sofokles  Antygona
A.Gall  Kronika Polska (fragmenty)
Legenda o w. Aleksym (fragmenty)
Rozmowa Mistrza Polikarpa ze mierci¹ (fragmenty)
Pieñ o Rolandzie
Dzieje Tristiana i Izoldy
Dante Alighieri  Boska komedia (fragmenty)
Przec³aw S³ota  O zachowaniu siê przy stole, Satyra na leniwych
ch³opów
Giovanni Boccaccio  Dekameron (nowela Sokól)
Erazm z Rotterdamu  Pochwa³a g³upoty (fragmenty)
Ariosta  Orland szalony
Szekspir  Makbet
Niccolo Machiavelli  Ksi¹¿ê (fragmenty)
Michel de Montaigne  Próby (fragmenty)
Torguato Tasso  Jerozolima wyzwolona (fragmenty)
Fracesco Petrarka  Sonety do Laury (wybrane)
Miko³aj Rej  Krótka rozprawa miêdzy trzema osobami, Panem, Wójtem
a Plebanem
Jan Kochanowski  Treny, Odprawa pos³ów greckich, Pieni
(wybrane), Fraszki (wybrane)
Piotr Skarga  Kazania sejmowe (wybrane)
Szymon Szymonowicz  ¯eñcy
Andrzej Frycz Modrzewski  O poprawie Rzeczypospolitej
Miguel Cervantes  Don Kichot
Molier  wiêtoszek
John Milton  Raj utracony (fragmenty)
Jan Andrzej Morsztyn  Wybór wierszy (wybrane)
Daniel Naborowski  Wybór wierszy (wybrane)
Jan Chryzostom Pasek  Pamiêtniki (fragmenty)
Wac³aw Potocki  Transakcja wojny chocimskiej
Wolter  Kandyd
Jan Jakub Rousseau  Nowa Heloiza
Denis Diderot  Kubu Fatalista i jego pan
Daniel Defoe  Przypadki Robinsona Crusoe
Jonathan Swift  Podró¿e Guliwera
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Ignacy Krasicki  Monachomachia, Miko³aja Dowiadczyñskiego
przypadki, Bajki (wybór),Satyry (Do króla, wiat zepsuty, Pijañstwo)
Adam Naruszewicz  Chudy literat
J.U.Niemcewicz  Powrót pos³a
Franciszek Zab³ocki  Fircyk w zalotach
Franciszek Karpiñski  Laura i Filon
Stanis³aw Staszic  Przestrogi dla Polski (fragmenty)
Wojciech Bogus³awski  Krakowiacy i górale
PODSTAWOWE RODZAJE USTNYCH I PISEMNYCH PRAC
Z LITERATURY W 9 KLASIE

Wyrane czytanie utworów literackich.
U³o¿enie planu samodzielnej ustnej i pisemnej wypowiedzi.
Ustne i pisemne streszczenie fragmentów epickiego utworu.
Wypracowanie-miniatura na podstawie literackiego utworu lub na
dowolny temat.
Komentowanie urywków z literackiego utworu z wyra¿eniem w³asnego stosunku do przedstawionego problemu.
Ustne i pisemne wypracowanie-rozwa¿anie na temat problematyki
utworu (równie¿ indywidualna, porównawcza, grupowa charakterystyka
bohaterów utworu).
Udzia³ w dialogu podczas omawiania oddzielnego literackiego utworu.
Plan i tezy literacko-krytycznego artyku³u.
Informacja i referat na literacki temat.
Recenzja ( lub wypowied) na temat przeczytanej ksi¹¿ki, na temat
filmu, programu telewizyjnego, spektaklu (z motywacj¹ swojego stosunku
do bohatera i zdarzeñ).
PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WIEDZY
I UMIEJÊTNOCI UCZNIÓW 9 KLASY

Uczniowie powinni znaæ:
 ka¿d¹ podan¹ przez program epokê literack¹, jej t³o historyczne,
g³ówne nurty i cechy;
 wa¿ne momenty z biografii pisarzy poznanych epok;
 fabu³ê, w³aciwoci kompozycji, rodzaj i gatunek poznanych utworów literackich;
 podstawowe cechy pojêæ literacki obraz, literatura piêkna, humor, satyra;
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 g³ównych i wielkich twórców epok i ich dzie³a;
 teksty przeznaczone przez program do opanowania pamiêciowego.
Uczniowie powinni umieæ:
 prawid³owo, biegle czytaæ g³ono literackie, publicystyczne i literacko-krytyczne teksty;
 wyranie czytaæ literackie utwory;
 wypowiadaæ siê ustnie i pisemnie (streciæ)  dok³adnie, wyborczo
i cile  epickie utwory lub ich fragmenty;
 komentowaæ urywki (epizody, sceny) literackiego tekstu z wyra¿eniem w³asnego stosunku do nich;
 analizowaæ utwory zgodnie z proponowanym zadaniem;
 okrelaæ poznane utwory pod wzglêdem rodzaju literackiego (epika,
liryka dramat);
 okrelaæ ideowo-artystyczn¹ rolê elementów fabu³y, kompozycji,
systemu obrazów literackich i jêzykowych rodków artystycznych;
 podkrelaæ rolê bohatera w ideowej treci utworu i autorskiego stosunku do bohatera;
 uzasadniaæ swój stosunek do utworu i bohatera;
 braæ udzia³ w dialogu podczas omawiania oddzielnego utworu
literackiego;
 u³o¿yæ plan w³asnej ustnej i pisemnej wypowiedzi;
 przygotowaæ wypracowanie lub referat na literacki temat na podstawie jednego lub kilku róde³.
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X KLASA

(2 godziny tygodniowo  70 godzin w ci¹gu roku,
czas rezerwowy  4 godziny)
Treæ
materia³u nauczania

Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

1

2

Wstêp
Etapy rozwoju wiatowej i polskiej
literatury (powtórzenie i uogólnienie
poznanych wiadomoci w klasie IX).
Znaczenie polskiej literatury i jej
narodowa odrêbnoæ.

Nazywa etapy rozwoju wiatowej literatury, z którymi zapozna³ siê w klasie
IX, podkrela znaczenie polskiej
literatury i odró¿nia jej w³aciwe cechy
narodowe.
Dokonuje syntezy literatury od redniowiecza do owiecenia, syntezy
najwa¿niejszych tematów literackich
(Bóg, mi³oæ, ¿ycie, jêzyk, mieræ,
cz³owiek i obywatel).

ROMANTYZM
Rozdzia³ I
Romantyzm w Europie
1. Nazwa, geneza i granice czasowe Objania, sk¹d siê wziê³a nazwa epoki
europejskiego romantyzmu.
i co oznacza.
Umiejscawia, epokê w granicach czasowych i opowiada o wydarzeniach
historycznych.
2. Najwa¿niejsze has³a i pojêcia ro- Wypowiada najwa¿niejsze has³a romantyzmu.
mantyzmu.
Okrela najwa¿niejsze pojêcia romantyzmu (irracjonalizm, profetyzm,
mistycyzm, mesjanizm, historyzm,
ludowoæ, indywidualizm, orientalizm,
frenezja).
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Mówi o wynalazkach technicznych
(rozwój kolei, pierwsza linia telegraficzna, parowiec, rozwój fotografii,
wynalezienie lampy naftowej).
3. Preromantyzm w Niemczech.

Opowiada o okresie Burzy i naporu
w Niemczech.
Wymienia przedstawicieli preromantyzmu i objania krótko ich dokonania.

4. Wielcy filozofowie romantyzmu
europejskiego.
Pogl¹dy filozofów na temat wolnoci:
I. Kant  autonomia jednostki, aktywnoæ poznawcza, etyka kategorycznego imperatywu;
J.G.Fichte  filozofia czynu, kontrkultura aktem wonoci;
G.W.F.Hegel  wolnoæ jednostki a
historyczna koniecznoæ.

Zna g³ówne pogl¹dy romantycznych
filozofów
Wypowiada siê rzeczowo z uwzglêdnieniem informacji cytatu komentarza.
Wie na czym polega dialektyka Hegla
(teza  antyteza  synteza).

Opowiada o autorze i jego pogl¹dach
Myl filozoficzna G.W.Leibniza, filozoficznych  ciekawej jednoci
I.Kanta, F.Schellinga.
sztuki i nauki, wiêzi cz³owieka z przyrod¹.
Interpretuje wybrane pogl¹dy.
Notuje w ró¿nych formach (streszczenie tekstu naukowego lub konspektu
tekstu).
Zabiera g³os w dyskusji (ustnie lub
pisemnie).
5. Twórcy i dzie³a literackie europejs- Opowiada treæ utworu, charaktekiego romantyzmu.
ryzuje werterowskiego bohatera,
omawia problematykê utworu.
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Pisarze niemieccy
Johann Wolfgang Goethe
Cierpienia m³odego Wertera

Faust

2

Okrela powieæ jako bibliê romantyków (wykreowa³a nowy typ bohatera,
pewien model ¿ycia, rozpropagowa³a
Weltschmerz jako uczucie m³odego
pokolenia, nakreli³a wzór romantycznej, nieszczêliwej mi³oci, spowodowa³a modê na typ i strój werterowski).
Okrela dramat i jego cechy epickie.
Opowiada treæ i wskazuje na problematykê utworu.
Mówi o istocie dobra i z³a oraz relacji
miêdzy nimi.
Ocenia aktywnoæ poznawcz¹ cz³owieka.
Okrela faustyzm jako d¹¿enie cz³owieka do poznania tajemnicy i sensu
¿ycia.

Król Olszyn
Friedrich Schiller
Rêkawiczka
Pisarze angielscy
James Macpherson
Pieni Osjana

Recytuje na pamiêæ czêæ ballady.
Maluje s³ownie obrazy wynikaj¹ce z
treci ballady.

Opowiada o autorze jako twórcy nowoczesnego dramatu.
Zna treæ utworu, okrela sens sceny
koñcowej oraz rolê rozbudowanego
przygotowania do tej sceny.
Wyró¿nia w³aciwoci stylistyczne i
narracyjne piewów Osjana.
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Mówi o cudownoci wiata celtyckiej
Pó³nocy, o obcowaniu z duchami.
Walter Scott

Zna treæ utworu.

Waverley

Opowiada o tytu³owym bohaterze,
który zosta³ przedstawiony na tle
wydarzeñ historycznych Szkocji.

George Gordon Byron

Zna treæ utworu i okrela cechy bohatera bajronicznego.

Giaur

Wskazuje na motyw wolnoci, charakteryzuje postacie.
Mówi o powieci poetyckiej, poemacie
dygresyjnym.

Pisarze francuscy
Victor Hugo

Opowiada o ¿yciu i twórczoci V. Hugo.

Nêdznicy

Zna treæ utworu i jego problematykê,
charakteryzuje bohaterów.

Pisarze rosyjscy
Aleksander Puszkin
Eugeniusz Onegin

Opowiada treæ poematu.
Zna na pamiêæ fragmenty utworu.

Poeci dekabryci
Aleksander Bestu¿ew
Konrad Rylejew

Opowiada o twórczoci poetów rosyjskich.

Aleksander Gribojedow
M¹dremu bieda

Przedstawia g³ównego bohatera Czackiego, który reprezentuje dekabrystowskie idea³y wolnoci i przeciwstawia
siê rodowisku moskiewskiej szlachty.
79

1

2

Niko³aj Gogol

Zna treæ utworu i jego problematykê.

Rewizor

Opowiada treæ poematu.

Micha³ Lermontow
Demon

Recytuje fragmenty utworu.

Pisarze ukraiñscy
Taras Szewczenko
Dumka, Testament

Zna utwory na pamiêæ.
Mówi o treci utworów, która wyros³a
z bogatych tradycji narodowego
folkloru.

Teoretyczne wiadomoci
Geneza i has³a epoki romantyzmu.
Wa¿ne pojêcia dla danej epoki i ich
znaczenie (irracjonalizm, profetyzm,
mistycyzm, mesjanizm, historyzm,
ludowoæ, indywidualizm, orientalizm,
frenezja).
Znaczenie myli filozoficznej i g³ówni
europejscy filozofowie.
Pojêcie o psychologicznym romansie,
wewnêtrznym monologu.
Twórcy europejskiego romantyzmu i
ich utwory.
Bohater werteryczny i bajroniczny.
Kontekst opracowania tematu
Prze³om romantyczny, apologia buntu,
nowa wizja wiata i cz³owieka.
Konkretyzowanie w umyle ucznia
wizerunku wiata romantyków, uchwycenie g³ównych tendencji w literaturze,
indywidualnych pomys³ów twórczych,
syntezowanie wiedzy.
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Prace twórcze
1. Scharakteryzuj bohatera werterowskiego i bajronicznego  porównaj.
2. W co zw¹tpi³ Faust i czym jest
motyw faustowski?

1

2

Rozdzia³ II
Twórcy polskiego romantyzmu
1. Pocz¹tek epoki i wydarzenia histo- Wymienia utwory, które zapocz¹tryczne w Polsce.
kowa³y epokê romantyzmu w Polsce
(K. Brodziñski O klasycznoci i romantycznoci, A. Mickiewicz Ballady i romanse).
Opowiada o wydarzeniach historycznych w Polsce.
2. Adam Mickiewicz
Fakty z biografii poety i ich wp³yw na Zna biografiê A. Mickiewicza.
jego twórczoæ.
Oda do m³odoci

Umie na pamiêæ wiersz i zna jego
przes³anie.
Konstruuje d³u¿sz¹ wypowied wed³ug planu.
Dokonuje czêciowej syntezy wiadomoci.
Formu³uje argumenty w sporze klasyków z romantykami o jêzyk literatury.

Ballady i romanse
Romantycznoæ

Charakteryzuje Karusiê jako bohaterkê romantyczn¹.

Lilije, wite

Wyjania podwójny sens s³owa
widzê.
Przedstawia racje antagonistów.
Redaguje wypowied interpretacyjn¹
i porównawcz¹.
Wymienia cechy gatunkowe ballady.
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Analizuje wybrane ballady pod k¹tem
realizmu i fantastyki, przejawów
ludowoci, sposobów tworzenia nastroju, obrazu natury, typów bohaterów
i ich prze¿yæ.
Dziady cz. II

Okrela relacje miêdzy wiatem ¿ywych i umar³ych.
Opisuje sceneriê i klimat spotkañ z
duchami.
Wyjania sens przes³añ moralnych,
komentuje ich aktualnoæ.

Dziady cz. IV

Opisuje prze¿ycia bohatera.
Nazywa ró¿norodne stany emocjonalne
Gustawa wobec ukochanej.
Wykrywa podobieñstwa i ró¿nice w
kreacji postaci z bohaterem bajronicznym i werterowskim.
Wyszukuje nawi¹zania w ró¿nych
tekstach kultury do modelu idealnej
mi³oci.

Dziady cz. III

Dokonuje ukierunkowanego przegl¹du
dramatu.
Opisuje sytuacjê i portret psychologiczny bohatera.
Wyjania sens snu i przemiany bohatera.
Bada kontekst biograficzny i historyczny utworu.
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Odczytuje sceny dos³owne i metaforyczne.
Odnajduje nawi¹zania do Biblii i
wyjania ich funkcjê.
Wskazuje na synkretyzm gatunkowy
w scenie I.
Analizuje monolog liryczny.
Dostrzega jêzykowy wyraz zmiennych
emocji Konrada.
Korzysta z ró¿nych róde³ w celu
objanienia symboliki, liczb, niedomówieñ.
Wyjania pojêcie mesjanizmu.
Rozwija martyrologiczn¹ koncepcjê
historii Polski.
Przypomina znaczenie terminów:
profetyzm, mesjanizm, stylizacja
biblijna.
Formu³uje s¹dy poparte cytatami.
Tworzy wypowied argumentacyjn¹ inspirowan¹ s³owami Wysockiego.
Przywo³uje poznane utwory prezentuj¹ce dwa oblicza polskiego spo³eczeñstwa.
Dokonuje eksplikacji tekstu Sen
Senatora dostrzegaj¹c elementy groteski.
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Analizuje mechanizm w³adzy metod¹
mataplanu.
Samodzielnie interpretuje Ustêp
rozwijaj¹c temat: cz³owiek pod w³adz¹
despotyzmu.
Sonety krymskie
Stepy akermañskie
Burza
Bakczysaraj
Czatyrdach

Zna jeden sonet na pamiêæ.
Opisuje krajobrazy uwiecznione w
wierszach.
Przeprowadza funkcjonaln¹ analizê
rodków artystycznych.
Dokonuje syntezy pod k¹tem kreacji
podmiotu lirycznego i bohatera.
Samodzielnie interpretuje sonet.
Zna cechy gatunkowe sonetu.
Analizuje rodki wyrazu w utworze
literackim i dziele plastycznym.
Zna pojêcia: sonet, hiperbolizacja,
personifikacja, orientalizm.

Konrad Wallenrod

Wskazuje na dramatyzm losów postaci,
tragizm ¿yciowych wyborów, konflikt
racji w sumieniu bohatera.
Podkrela rolê Halbana w misji Konrada.
Wykrywa funkcjê motta, ballady.
Przedstawia etapy biografii bohatera,
przyczyny i przejawy przemiany
wewnêtrznej.
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Pan Tadeusz
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Wykrywa symbolicznoæ, umownoæ
biografii.
Przedstawia swoiste nietypowe cechy
Soplicy jako bohatera romantycznego.
Zna pojêcie eksplacji i metamorfozy.
Analizuje scenê mierci, dostrzegaj¹c
sakralizacjê i hiperbolizacjê.
Samodzielnie interpretuje fragment
tekstu, np. wybrany opis natury.
Dostrzega zwi¹zek miêdzy problematyk¹ tekstu a sytuacj¹ historyczn¹
Polski.
Dyskutuje na temat makiawelizmu w
¿yciu politycznym Polaków w ró¿nych czasach historycznych.
Formu³uje tematy i problemy do
omówienia (geneza w wietle inwokacji, epilogu; wspó³czesnoæ i
przesz³oæ; realizm i idealizacja;
tradycja narodowa podstaw¹ bytu;
idealizuj¹cy portret szlachty; obrazy
natury wzmocnieniem arkadyjskiej
wizji wiata; optymistyczna wersja
historii).
Przygotowuje prezentacjê zagadnieñ.
Syntezuje wiedzê.
Prezentuje w³asne prze¿ycia wynikaj¹ce z kontaktów ze sztuk¹.
Korzysta z literatury ród³owej, samodzielnie wyszukuje informacji.
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Liryki lozañskie
Nad wod¹ wielk¹ i czyst¹
Pola³y siê ³zy

2

Interpretuje obraz natury w utworze
jako mataforê ¿ycia i pracy.
Analizuje formê wiersza , eliptycznoæ,
kunsztownoæ.
Wypowiada siê na temat refleksji nad
¿yciem i losem, miejsca cz³owieka w
wiecie, stanu ducha, wiersza-p³aczu i
autobiografizmu liryków.

Ksiêgi narodu polskiego i pielg- Opowiada o stylizacji biblijnej w
utworze i mesjanizmie.
rzymstwa polskiego
(proza biblijna)
Praca twórcza
1. Moda romantyczna jako przejaw
manifestowania indywidualnoci.
2. Podwójny wymiar podró¿y: wycieczka przez egzotyczne tereny,
zg³êbianie obszarów psychiki podró¿nika (na podstawie Sonetów krymskich.
Juliusz S³owacki
Liryka
Testament mój
Roz³¹czenie
Rzym
Anio³ ognisty

Zna biografiê poety.
Nazywa w³aciwoci liryki S³owackiego; nowe sposoby budowania i funkcjonalnoci pejza¿y.
Mówi o atmosferze smutku i osamotnienia bohatera wierszy genezyjskich; wykreowaniu nowego typu
bohatera (profety, wieszcza), rozdartego
miêdzy wiatem ducha i materii.
Analizuje i interpretuje tekst, dostrzegaj¹c patos, liryzm, rodki stylistyczne
s³u¿¹ce funkcji retorycznej.
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Podró¿ do Ziemi wiêtej
(fragment Pieni I )
Wyjazd do Neapolu
(fragment Pieni VIII)
Grób Agamemnona
Hymn (Smutno mi, Bo¿e)

2

Wynotowuje w kalendarium utwory
J. S³owackiego powsta³e w efekcie
podró¿y na Wschód.
Interpretuje eliptyczne metafory, wyjania nawi¹zania do mitologii i kultury
staro¿ytnej.
Odczytuje znaki symboliczne i aluzje
historyczne.
Wyjania powi¹zania utworu z histori¹
Polski.
Wypisuje cytaty dotycz¹ce Polski dawnej i wspó³czesnej oraz Polski
przysz³ej.
Opisuje charakter twórczoci J. S³owackiego na podstawie autorefleksji
poety.
Wykrywa stosunek romantyka do
Homera (podziw, kompleks).
Formu³uje refleksje osobiste i uniwersalne na podstawie Hymnu.

Kordian

Zna treæ utworu.
Redaguje notatkê w dowolnej formie
na podstawie aktu I.
Samodzielnie analizuje monolog liryczny sceny I.
Wyjania metaforyczne okrelenia.
Dokonuje eksplikacji tekstu.
Porównuje tekst literacki i obraz.
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Nadaje tytu³ obrazowi cytatem z monologu, uzasadnia wybór.
Oda do wolnoci

Bada zwi¹zek utworu literackiego z
histori¹ Polski.
Wykrywa
literackiej.

elementy

tradycji

Wskazuje wyk³adniki funkcji impresywnej.
Streszcza akt III dramatu.
Ocenia bohatera.
Redaguje wypowied:
Kordiana do samopoznania.

Droga

Interpretuje wybran¹ scenê np. Kordian przed sypialni¹ cara lub w szpitalu
wariatów.
Rzeczowo uczestniczy w dyskusji:
Kordian  bohater?, szaleniec?, efekciarz?
Beniowski

Wyró¿nia dwa ci¹gi tematyczne w
utworze: epicki, opowiadaj¹cy o przygodach tytu³owego bohatera i dygresyjny, maj¹cy charakter aluzji i
dygresji na ró¿ne tematy.
Okrela gatunkowe w³aciwoci poematu dygresyjnego.
Wie, co to jest ironia autorska, jej
istota, typy, funkcja.
Mówi o ariostyzmie utworu.
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Opowiada o sposobach kreowania
g³ównego bohatera; stosunku autora do
róde³ historycznych.
Wyszukuje fragmenty utworu mówi¹ce o odmiennoci J. S³owackiego i
jego nowym programie poetyckim
(odmiennym od Mickiewiczowskiego).
Praca twórcza
1. Dokonaj oceny Kordiana w aspekcie
moralnym, psychicznym i politycznym.
2. Udowodnij, ¿e Beniowski jest
poematem dygresyjnym.
Zygmunt Krasiñski

Zna biografiê Zygmunta Krasiñskiego.

Nie  Boska komedia

Opowiada treæ utworu, wie, ¿e sk³ada
siê z dwóch czêci:
I  dramat rodzinny, II  dramat
spo³eczny.
Formu³uje argumenty i kontrargumenty na podstawie tekstu.
Opisuje obóz rewolucjonistów w konwencji reporta¿u.
Pos³uguje siê frazeologizmami: dantejskie sceny, okopy w. Trójcy,
Stawia hipotezy interpretacyjne dotycz¹ce tytu³u, ostatniej sceny.
Prezentuje w³asne opinie na temat
weryfikacji koncepcji dziejów Z. Krasiñskiego przez historiê XX wieku.
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Psalm wiary
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Analizuje i interpretuje fragment
Psalmu wiary.
Porównuje myl historiozoficzn¹ w
Psalmie wiary i Nie  Boskiej
komedii.

Aleksander Fredro
luby panieñskie, czyli magnetyzm Porównuje kreacje postaci.
serca
Wskazuje charakterystyczne cechy
mi³oci sentymentalnej, romantycznej
i fredrowskiej w formie monologów lub
dialogów o fikcyjnych imionach.
T³umaczy pojêcia: komedia charakterów, intryga, komizm, magnetyzm
serc (mesmeryzm).
Charakteryzuje bohaterów i ocenia ich.
Cyprian Kamil Norwid
Liryka
Co ty Atenom zrobi³ Sokratesie

Zna biografiê poety.
Analizuje kompozycjê utworu w kontekcie treci.
Formu³uje hipotezy dotycz¹ce interpretacji przemilczenia i je weryfikuje.
Popiera tezê C. Norwida w³asnymi
argumentami.

Fortepian Szopena

Bada na podstawie róde³ kontekst
biograficzny utworu.
Parafrazuje fragment tekstu (zwrotka 16).
Wskazuje na nawi¹zanie do antyku
greckiego, biblijnego, kultury narodowej.

90

1

W Weronie
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S³ucha wyk³adu interpretacyjnego z
notowaniem (zwrotka 7).
Dowodzi reporta¿owego charakteru
fragmentu  obrazowanie, jêzyk
(zwrotki 89).
Przypomina terminy: anafora, pytanie
retoryczne, profetyzm, parabola, aluzja
literacka.
Samodzielnie interpretuje wiersz.
Okrela funkcjê nawi¹zañ do tradycji
szekspirowskiej.
Wskazuje cechy poetyki C. K. Norwida.

Bema pamiêci ¿a³obny rapsod

Wypowiada siê o utworze jako o arcydzie³u poezji, olniewaj¹cym bogactwem zwi¹zków obrazowo-nastrojowych, lapidarnoci¹ i celnoci¹ s³owa.
Opowiada treæ utworu zwracaj¹c
uwagê na archaizacjê pogrzebu i jej
sens oraz na g³ówn¹ postaæ bêd¹c¹
symbolem rycerskiego bohaterstwa.

Ukraiñska szko³a poetów
Józef Bogdan Zaleski
Dumka Mazepy

Wyszukuje w utworze fragmentów
przedstawiaj¹cych ukraiñski folklor i
pejza¿ oraz motywy zaczerpniête z
historii Kozaków.

Seweryn Goszczyñski
Zamek kaniowski

Zna treæ powieci poetyckiej stworzonej na motywach z powstania ludu
ukraiñskiego w 1768 r. (tzw. koliszczyzny).
Mówi o literaturze wybitnie ludowej,
jej duchowoci.
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Antoni Malczewski
Maria

2

Opowiada o motywie Kozaka jako
wolnego syna stepów.
Okrela step ukraiñski jako ksiêgê
historii oraz cmentarzysko, na którym
nieustannie odradza siê cz³owiek i
natura.

Romantyczni poeci krajowi

Mówi o nastroju w utworze i atmosferze
bezbrze¿nego smutku i rozpaczy.

Wincenty Pol
Pieñ o ziemi naszej

Zna utwór na pamiêæ.

W³adys³aw Syrokomla
(Ludwik Kondratowicz)
Lalka
(gawêda dziecinna)

Opowiada treæ wiersza.

Wyró¿nia w wierszu jego melodyjnoæ,
ukazuje patriotyzm i przywi¹zanie do
ojczyzny.

Przedstawia problematykê utworu oraz
analizuje jêzyk utworu.
Obrazuje epizody z ¿ycia ludu wiejskiego.

Teofil Lenartowicz
Z³oty kubek

Podkrela znaczenie liryki wiejskiej.
Analizuje treæ wiersza, wyszukuje
motywy pieni ludowej.

Powieciopisarze okresu romantyzmu Zna biografiê J.I. Kraszewskiego i
Józef Ignacy Kraszewski
wymienia nazwiska innych powiecioUlana
pisarzy okresu romantyzmu.
Opowiada treæ utworu, analizuje j¹
pod wzglêdem poruszanego problemu
w utworze.
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Charakteryzuje bohaterów i ich
ocenia.
Wiadomoci teoretyczne
Historyczne ród³a romantyzmu.
Nowi bohaterowie i nowy model obywatelskiej postawy.
Za³o¿enia filozoficzne romantyzmu w
Polsce.
G³ówne tematy i motywy twórczoci
romantyków.
Gatunki literackie wprowadzone przez
pisarzy romantycznych.
Kreacja poezji, poety w polskiej literaturze romantycznej.
Dramat romantyczny

Prace twórcze
1. Jak widziano w romantyzmie rolê
poezji i poety?
2. Dobro i z³o w III cz. Dziadów
Adama Mickiewicza.
3. A kiedy trzeba, na mieræ id¹ po
kolei, jak kamienie na szaniec.
(J. S³owacki  Testament mój).
Romantyczna wizja ofiary.

Kontekst opracowania tematu
Przybli¿enie literackiej epoki romantyzmu; wiatopogl¹du, postawy i
dziedzictwa romantycznego.
Omówienie utworów klasyków, które
odkry³y prawdy o cz³owieku i wiecie
na tyle uniwersalne, ¿e przystaj¹ one
do ka¿dego niemal wspó³czesnego
wiatopogl¹du.

POZYTYWIZM
Rozdzia³ III
Nowy wiatopogl¹d filozoficzny i
spo³eczny
Wiek pary i elektrycznoci  wyna- Charakteryzuje przemiany cywililazki jako przejaw zmian cywili- zacyjne i spo³eczne, wykorzystuje
wiadomoci z historii.
zacyjnych.
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Rozwój nauk filozoficznych i spo- Aktywnie s³ucha wyk³adu.
³ecznych.
Filozofia pozytywna A. Comte´a.
Analizuje definicje nowych kierunSk³adniki nowego wiatopogl¹du.
ków i teorii.
Prze³om antyromantyczny.
Porównuje wiatopogl¹d romantyczny i pozytywistyczny, tworz¹c
pary cech przeciwstawnych.
Okrela pojêcia: scjentyzm, ewolucjonizm, organicyzm, agnostycyzm,
utylitaryzm, empiryzm.
Wiadomoci teoretyczne
Poznaje myli filozoficzne pozytywistów europejskich, wymienia
wynalazki i mówi o zmianach cywilizacyjnych, porównuje i zestawia europejski romantyzm z pozytywizmem.
Zapoznaje siê z nowymi pojêciami:
scjentyzm, ewolucjonizm, organicyzm,
agnostycyzm, utylitaryzm, empiryzm.
Kontekst opracowania tematu
Co by³o powodem narodzenia siê
nowej epoki i jej nowe pr¹dy filozoficzne oraz warunki spo³eczne.
Rozdzia³ IV
wiatowa literatura pozytywizmu
Honoriusz Balzak
Ojciec Goriot

Zna biografiê pisarza.

Funkcja opisu pensjonatu, regu³y ¿ycia
mikrospo³ecznoci, charakterystyka
bohaterów. Studium osobowoci. Dramat ojca. Goriot sprawc¹ i ofiar¹ swych
czynów.
Kariera Rastignaca, ewolucja
wewnêtrzna postaci.

Analizuje opis pensjonatu i jego
mieszkañców.
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Charakteryzuje bohaterów.
Objania uniwersalnoæ postaci i ich
losów.
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Wartoci etyczne i moralne a kult pieni¹dza i awansu spo³ecznego.
Obraz Pary¿a jako miasta bogactw,
pokus, rozwi¹z³oci.
Miejsce utworu w cyklu Komedia
ludzka.

Analizuje sytuacjê miêdzy ojcem i
córkami w kategoriach walki miêdzy
dobrem i z³em, m³odoci¹ i staroci¹.
Dyskutuje na temat ró¿nych aspektów
kariery w XIX wieku i dzi.
Samodzielnie rozwija pisemne zagadnienie: Iluzja i deziluzja w ¿yciu bohaterów H. Balzaka.
Analizuje narracjê w fragmencie opisowym.

Fryderyk Stendhal
Czerwone i czarne
Powieæ psychologiczna; wewnêtrzna
walka bohatera i jego przeobra¿enia.
Kobiece obrazy w powieci.
Osobliwoci poetyki i stylu utworu.

Objania symbolikê kolorów umieszczon¹ w tytule.

Antoni Czechow
Po powrocie z teatru

Komentuje i opowiada treæ utworu.

Fiodor Dostojewski

Komentuje wiarygodnoæ przemiany
bohatera.

Wyszukuje g³ówny w¹tek utworu i
charakteryzuje bohatera.
Ocenia postêpowanie bohatera, jego
¿yciowe motto.

Uk³ada plan wydarzeñ, wed³ug któParadoksy mi³oci; namiêtnoæ i rego pisze streszczenie.
powci¹gliwoæ, bliskoæ i dystans.
Idealizacja mi³oci.
Opowiada o studium pisarza nad
uniwersaln¹ natur¹ i psychik¹ m³odego
cz³owieka.

Zbrodnia i kara

Wyjania cechy powieci psychoGeneza powieci w wietle biografii F. logicznej.
Dostojewskiego.
Przyczyny zabicia lichwiarki i skutki
dla sprawcy.
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Zbrodnia i kara w powieci.
Konflikt racji postaw miêdzy Raskolnikowem i Soni¹.
Rola kobiet w ¿yciu bohatera.
Schemat powieci kryminalno-sensacyjnej a problematyka psychologiczna.
Z³o w cz³owieku  czêæ osobowoci
czy choroba duszy.

2

Wykrywa zwi¹zki teorii Raskolnikowa
z filozofi¹ F.W. Nietzschego.
Pracuje z tekstem w celu sformu³owania racji bohatera.
Analizuje metaforyczny sens tytu³u.
Przeprowadza wywiad z psychologiem
lub etykiem na temat osobowoci
Raskolnikowa.

Z³o w wiecie.
Dramatyczna wizja cz³owieka jako
istoty miêdzy dobrem i z³em. Poli- Wyjania racjonalistyczne ród³a z³a.
fonizm powieci.
Opisuje piekieln¹ przestrzeñ Petersburga.
Wykrywa ideê powieci.

Odnajduje dyskusje miêdzy racjami w
dialogach bohaterów i monologach.
Dokonuje przegl¹du i komentarzy
dotycz¹cych powieci i ocenia ich
trafnoæ.
Gustaw Flaubert
Pani Bovary

Okrela kompozycjê powieci, w której
zdarzenia, fakty, wypowiedzi stanowi¹
same w sobie komentarz.

Edukacja sentymentalna Emmy.
Poezja marzeñ a proza ¿ycia.

Charakteryzuje g³ówn¹ bohaterkê powieci Emmê Bovary.
Wie, co oznacza termin bovaryzm.
Okrela stosunek pisarza do stworzonej
przez siebie postaci.
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Lew To³stoj
Anna Karenina

(fragmenty)
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Charakteryzuje g³ówn¹ bohaterkê
Annê.
Formu³uje hipotezy, dlaczego mi³oæ
niszcz¹ca jest czêstym ujêciem tego
uczucia.

Mi³oæ niszcz¹ca.
Szczêcie  spe³nienie pragnieñ?
Wyobra¿enia a rzeczywistoæ w Ukazuje wewnêtrzn¹ walkê Anny 
zwi¹zku Anny z Wroñskim.
koniecznoæ wyboru miêdzy byciem
matk¹ a kochank¹, macierzyñstwem a
kobiecoci¹ (swoje wypowiedzi popiera fragmentami utworu).
Emil Zola
Germinal
(fragmenty)
Cechy naturalizmu jako pr¹du literackiego.
Europejskie wzory naturalizmu G. Flauberta, E. Zola.
Charakterystyka rodowiska proletariackiego i bur¿uazji.
Strajk jako symboliczna wizja lepszej
przysz³oci, któr¹ trzeba stworzyæ drog¹ rewolucji proletariackiej.
Wiadomoci teoretyczne
Pojêcie realizmu pisarzy epoki pozytywizmu.
Twórcy nowoczesnej powieci realistycznej w zachodniej Europie.
Realizm w prozie rosyjskiej.
Naturalizm w twórczoci E. Zoli.
Pojêcia: bowaryzm, bohater realistyczny, realizm szczegó³u, scjentyzm, utylitaryzm, praktycyzm.

Wymienia wyznaczniki pr¹du naturalistycznego.
Rozpoznaje elementy naturalizmu w
czytanym tekcie.
T³umaczy tytu³ utworu.
Wyró¿nia w¹tki powieci.
Charakteryzuje Stefana Lautiera i
ocenia jego postêpowanie.
Praca twórcza
1. Uzasadnij, co to jest bowaryzm i
jakiej powieci zawdziêczamy ten
termin?
2. Oceniê postêpowanie g³ównego
bohatera Zbrodni i kary.
3. Mój stosunek do tytu³owej bohaterki
Anny Kareniny  oceniê jej postêpek...
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Topos mi³oci ojcowskiej w literaturze
realizmu.
Kontekst opracowania tematu
Przybli¿enie wielkich osobowoci
Prozy realistycznej. Najwa¿niejsze
Powieci europejskiego realizmu i ich
znaczenie w powszechnej literaturze.
Rozdzia³ V
Wartoci i postawy w programie Aktywnie s³ucha wyk³adu.
polskiego pozytywizmu
Pracuje z podrêcznikiem.
Warunki kszta³towania siê programu
polskiego pozytywizmu  rola Szko³y Odnajduje postawy i wartoci pozytyG³ównej.
wistyczne u bohaterów lektur z poM³odzi pozytywici. Has³a progra- przednich klas.
mowe. Wzorce osobowe w polskiej
Okrela pojêcia: praca u podstaw, praca
rzeczywistoci popowstaniowej.
organiczna, tolerancja, liberalizm,
demokratyzm, emancypacja.
Publicystyka

Interpretuje has³o pracy organicznej,
odwo³uj¹c siê do przyk³adu z artyku³u.

Boles³aw Prus
Szkic programu w warunkach Zabiera g³os w dyskusji na temat akobecnego rozwoju spo³eczeñstwa
tualnoci postulatu.
Aleksander wiêtochowski
My i wy

Formu³uje argumenty i kontrargumenty stron sporu.

Spo³eczeñstwo jako organizm  Polemizuje z tezami A. wiêtochowsegzemplikacja has³a pracy organicznej. kiego lub je potwierdza.
Pomylnoæ jednostki, harmonia dzia³añ, u¿ytecznoæ  warunki rozwoju
spo³ecznego.
Pozytywici a romantycy. Atak m³odych, zarzuty starych wobec pozytywistów i ich odpowied.
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Konfrontacja konfliktu ze sporem Przedstawia wiadomoci o felieromantyków z klasykami.
tonach B. Prusa lub listach z podró¿y
H. Sienkiewicza na podstawie samoProgram literacki polskiego pozy- dzielnej lektury.
tywizmu
Notuje w ró¿nych formach.
Rola prasy
Nowe gatunki: felieton, kronika, list z Okrela swoje stanowisko wobec
podró¿y.
obowi¹zków artysty i jego dzie³a.
Jêzyk ezopowy. Postulat spo³ecznej
u¿ytecznoci, zwrot ku prozie.
P. Chmielowski
Utylitaryzm w literaturze

Zabiera g³os w dyskusji (za lub
przeciw) na temat sztuki spo³ecznie
u¿ytecznej.

F. Krupiñski
Romantyzm i jego skutki

Analizuje wp³yw mesjanizmu na
wiadomoæ Polaków dawniej i dzi.

U¿ytecznoæ literatów. Tendencja w
literaturze.
Krytyka poezji romantycznej, powrót
argumentacji racjonalistycznej.
Odrzucenie mesjanistycznej oceny
przesz³oci narodowej.
Nowe gatunki  felieton
B. Prus
Bez tytu³u
(fragment kroniki)

Przypomina pojêcia: felieton,
kronika.

W. Pisarska
Zanim zaczniesz pisaæ
Felietonistyka B. Prusa.
Kpina z cech narodowych  malkontenctwa, zawici.
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Formy pracy dziennikarskiej. Odró¿nienie faktów od opinii.
Felietony uczniów na temat postaw, Charakteryzuje postawy bohaterów
cech m³odego pokolenia.
felietonu.
Ocena prac.
Wartoci teoretyczne
Analizuje tematykê, styl, jêzyk.
Znaczenie publicystyki w formowaniu
nowych postaw pozytywistycznych. Wykrywa cechy felietonu.
Porównywanie i zestawienie dwóch
epok romantyzmu i pozytywizmu.
Redaguje felieton.
Felieton, reporta¿, rola prasy w szerzeniu hase³ nowej epoki.
Kontekst opracowania tematu
Rozwój polskiej publicystyki w epoce
pozytywizmu; jej ró¿norodnoæ tematyki i form nowoczesnego reporta¿u i
felietonu.
Rozdzia³ VI
Nowela pozytywistyczna
Nowela w³aciwa, nowela-opowiadanie.
Tematyka nowel: niedola dziecka
wiejskiego i biedoty miejskiej, potrzeba scjentyzmu, pracy u podstaw, nierównoæ spo³eczna, problem ¿ydowski.
Portrety bohaterów  kontrast, idealizacja. Heroizm powstañców, apoteoza czynu. Wizja przysz³oci. Interpretacja tytu³u.
Eliza Orzeszkowa
Gloria victis

Przypomina treæ nowel poznanych w
poprzednich klasach.
Charakteryzuje bohatera wcielaj¹c siê
w jego rolê.

Objania funkcjê dialogu (histori¹) a
wiatrem (natur¹).

Uniwersalnoæ przes³añ.
Osi¹gniêcia w zakresie konstrukcji Odczytuje intencje autorki.
narracji.
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Wskazuje wyró¿niki stylu i jêzyka
(patos, emocjonalnoæ, liryzm, nastrojowoæ, poetyckoæ).
Analizuje sposób budowania portretu
literackiego.
Maria Konopnicka
Mendel Gdañski

Porównuje umys³owoæ i mentalnoæ
Mendla i zegarmistrza.
Odnajduje elementy jêzyka ezopowego w opisie powstania.

Tematyka ¿ydowska w literaturze.
Wykrywa zwi¹zek noweli z prograPsychologiczny portret Mendla.
mem pozytywistycznym.
Stosunek Polaków do ¯ydów. Idea
utworu.
Objania pojêcia: peryfraza, ksenofobia, aluzja, jêzyk ezopowy.
Charakteryzuje bohaterów w wietle
wypowiedzi.
Mi³osierdzie gminy

Wykrywa elementy stylizacji.

Chwalebne cele a rzeczywiste cele Samodzielnie interpretuje fina³ i tytu³.
dzia³añ mieszkañców.
Teoria w mowie radcy a praktyka licy- Stawia hipotezê dotycz¹c¹ miejsca
tacji. Tragizm losu g³ównego bohatera. akcji.
Funkcja stylizacji Kunzla na Chrystusa.
Uczestniczy w dyskusji: Czy k³amstwo
mo¿e byæ wartoci¹?
Boles³aw Prus
Kamizelka

Broni swego stanowiska, rzeczowo
argumentuje.

Obraz uczucia ma³¿onków  k³amstwo Przywo³uje inne znane nowele zbuw imiê mi³oci, oszukiwanie chorego. dowane wed³ug teorii soko³a.
Pesymistyczny obraz wiata i nadzieja
w finale noweli.
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Klasyczna konstrukcja noweli  teo- Streszcza g³ówny w¹tek.
ria soko³a.
Henryk Sienkiewicz
Szkice wêglem

Interpretuje losy postaci w kontekcie
historycznym utworu.

Tragiczne losy rodziny.
Wykrywa ró¿ne sposoby indywiduaNegatywne zjawiska w ¿yciu spo- lizacji postaci, elementy karykatury.
³ecznym.
Pesymizm, czarny obraz rzeczywistoci.
Indywidualizacja postaci. Tragizm i
komizm.
Odmiana opowiadania: luna kompozycja, dygresja i epizody.
Wiadomoci teoretyczne
Nowela w³aciwa, nowela-opowiadanie.
Problem bohatera z ludu.
Pojêcia: ksenofobia, aluzja, jêzyk
ezopowy.
Stylizacja, jêzyk i kompozycja noweli.

Prace twórcze
1. W jaki sposób pisarze pozytywistyczni wo³aj¹ o walkê z nêdz¹ i nieszczêciem?
2. Problem ¿ydowski i równouprawnienie mniejszoci narodowej.

Kontekst opracowania tematu
Osi¹gniêcia nowelistyki pozytywistycznej.
Rozdzia³ VII
Pozytywizm  epoka powieci
Eliza Orzeszkowa
Nad Niemnem

Wykrywa zwi¹zki miêdzy powieci¹
E. Orzeszkowej a epopej¹ A. Mickiewicza.

Dwa plany czasowe. Dwór i zacianek. Komentuje anachronizm wizji wiata.
Praca miernikiem wartoci cz³owieka.
Nauka przesz³oci  funkcja dwóch Analizuje opisy dwóch mogi³ (symmogi³.
bolika, rola natury).
Konflikty rodzinne (m¹¿  ¿ona,
rodzice  dzieci).
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Realizm powieci.
Ocena romantycznej przesz³oci:
omieszenie schematów postaw (Emilia, Zygmunt), idealizacja powstania
1963 roku. Pozytywna i spo³eczna rola
mezaliansu.
Pog³êbienie demokratyzmu i kultury
pracy jako ród³a zdobyczy cywilizacji.
Powieæ a film.

Pracuje z tekstem, wykrywaj¹c racje
bohaterów i analizuj¹c ich jêzykowe
portrety.
Rozpoznaje sposoby mówienia o powstaniu (przemilczenia, aluzje, peryfrazy).
Wykrywa tezy autorki, dowodzi je
odwo³uj¹c siê do tekstu.
Wyra¿a swoj¹ opiniê o adaptacji filmowej.

Henryk Sienkiewicz
Potop
Geneza i tendencja utworu.
Postawa ró¿nych warstw spo³eczeñstwa wobec najazdu szwedzkiego a uk³ad zdarzeñ. Ocena przyczyn
klêski Rzeczypospolitej.
Rekonstrukcja historii czy optymistyczny narodowy mit?
Ocena sarmatyzmu.
Sposoby kreowania bohaterów.
Andrzej Kmicic jako wzór osobowy
Polaka. Onufry Zag³oba jako synteza
cech polskiej szlachty.
Wp³ywy schematów literackich na
kszta³t postaci.

Wyjania sens koñcowej wypowiedzi
Zag³oby w kontekcie tendencji Trylogii.
Pracuje z tekstem w grupach w celu
scharakteryzowania bohatera zbiorowego.
Korzysta z literatury fachowej badaj¹c
Sienkiewiczowsk¹ wizjê historii.
Wskazuje pozytywne i negatywne
aspekty sarmatyzmu.
Porównuje postacie Kmicica, Soplicy,
wskazuj¹c cechy wspólne i ró¿ne.
Wykrywa elementy baniowe, homeryckie, romansowe, z eposu rycerskiego w konstrukcji postaci.
Wyszukuje porównania homeryckie i
inne rodki artystyczne.
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Filmowe wersje powieci historycz- Wyra¿a swój s¹d na temat filmów.
nych Henryka Sienkiewicza
Ogniem i mieczem
W re¿. J. Hoffmana

Pos³uguje siê pojêciami dotycz¹cymi
filmu.

Quo vadis
W re¿. J. Kawalerowicza

Dostrzega korespondencjê sztuk.

Ocena adaptacji filmowych (udana 
nieudana).
Problemy zwi¹zane z adaptacj¹ powieci historycznych.
Podobieñstwa literackiej, malarskiej i
filmowej wizji.
Boles³aw Prus
Faraon

Opowiada o problematyce utworu
podejmuj¹cej temat psychologii w³adzy
i rz¹dzenia.

Akcja powieci w staro¿ytnym Egip- ledzi przebieg zdarzeñ, który docie. Powieæ historiozoficzno  poli- wodzi, ¿e postêp w dziejach dokonuje
tyczna. Uniwersalne wartoci ³¹cz¹ce siê mimo klêsk jednostek.
dawne cywilizacje ze wspó³czesn¹.
Charakteryzuje Ramzesa XIII
Formu³uje problemy do omówienia.
Boles³aw Prus
Lalka

Uczestniczy w dyskusji, argumentuje
s¹dy cytatami.

Opinie uczniów o powieci.
Tematy i problemy w utworze.
Portret Izabeli: cechy indywidualne i
typowe dla arystokratki.
Portret Wokulskiego: biografia, analiza
z³o¿onej osobowoci, rola mi³oci,
blaski i cienie kariery.
Trzy pokolenia idealistów. Obraz rodowisk spo³ecznych, ich reprezentanci.
Cechy powieci realistycznej.

Indywidualnie pracuje z tekstem (fragmenty).
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Pracuje w grupie, charakteryzuje wskazan¹ postaæ.
Syntezuje wiadomoci w celu zrekonstruowania wizerunku grupy spo³ecznej.
Interpretuje zakoñczenia powieci.
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Rzecki jako humorysta, gawêdziarz, Formu³uje pytania, na które B. Prus
krytyczny obserwator, filozof.
próbowa³ odpowiedzieæ.
Ocena postaci. Wizerunek ¯ydów w
powieci.
Przygotowuje i przeprowadza konkurs
klasowy: I kto to mówi?.
Okrela pojêcia: fabu³a, akcja, retrospekcja, iluzja, deziluzja, narrator
subiektywny, narrator auktorialny,
narrator personalny.
Wiadomoci teoretyczne
Naturalizm w powieci polskiej.
Powieæ historyczna.
Poetyka powieci realistycznej.
Pojêcia: retrospekcja, iluzja, deziluzja,
narrator: subiektywny, auktorialny,
personalny, ksenofobia.
Stylistyka wybranych fragmentów
lektur (naladownictwo mowy potocznej, elementy prowincjalne,
gwarowe).

Prace twórcze
1. Na przyk³adzie jednej wybranej
pierwszoplanowej postaci w Lalce
B. Prusa omów sposoby charakteryzowania bohatera w powieci realistycznej.
2. Udowodnij, ¿e E. Orzeszkowa w
Nad Niemnem portretuje ró¿ne charaktery ludzi w ró¿nym wieku, ró¿nego
pochodzenia i stanu maj¹tkowego.

3. Dlaczego powieci H. Sienkiewicza
Kontekst opracowania tematu
Nowelistyka i proza realistyczna jako sta³y siê czytelniczym bestselerem?
dominuj¹ce gatunki w pozytywimie. (Przeanalizuj Potop).
Ukazanie w nowelach obrazu rodowiska wiejskiego i miejskiego.
wiatopogl¹d twórców powieci 
powieæ powinna pouczaæ, przedstawiony w powieci wiat jest efektem
uwa¿nej obserwacji i analizy rzeczywistoci.
Rozdzia³ VIII
Poezja czasów niepoetyckich
Adam Asnyk
Sonet XIII

Formu³uje tezy w formie równowa¿ników zdañ bogatych treciowo.
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Do m³odych
Ach jak mi smutno

Wskazuje cechy poetyki, zw³aszcza
dyskursywnoæ, kolokwialnoæ.

Wiecznie ¿ywa przesz³oæ.
Inspiruj¹ca rola tradycji.
Rola wybitnych jednostek.
Dorobek narodowy  wysi³ek wielu
pokoleñ.
Pogl¹dy, wzory i postawy pozytywistyczne w poezji.
Stosunek do romantyzmu.
Wzglêdnoæ wszelkiej idei, przemijanie jako nieodwracalny proces.
Prawdziwa m¹droæ w dobie zmierzchu idealizmu.
Mi³oæ jako uczucie destrukcyjne, niszcz¹ce. Klêska mi³osna na wymiar
ogromnej katastrofy, jest przyczyn¹
utraty marzeñ, powoduje uczucie
smutku.

Samodzielnie analizuje wiersz.

Maria Konopnicka
W Weronie
Kubek

Przypomina poznane utwory liryczne
poetki.

Redaguje wypowied interpretacyjn¹ i
porównawcz¹ (Do m³odych a Oda
do m³odoci ).
Wyszukuje fragmenty, które mówi¹ o
nastrojach dekadenckich.
Okrela wydwiêk wiersza i popiera
swoj¹ wypowied cytatami z utworu.
Utwór Do m³odych zna na pamiêæ.

Porównuje dwa ujêcia legendy mi³oci
Nawi¹zanie do tradycji romantycznej. Romea i Julii.
Temat szekspirowski.
Wyszukuje ró¿ne teksty kultury inspiPrzyk³ad liryki intymnej.
Historia kubka, który ma magiczn¹ rowane histori¹ kochanków.
moc.
Opowiada treæ wiersza o nieszczêliwej mi³oci.
Okrela funkcjê zwyczajnego przedmiotu, który przypomina najpiêkniejsze
chwile ¿ycia dwojga kiedy kochaj¹cych siê ludzi.
Wiadomoci teoretyczne
Poezja pozytywistyczna i postromantyczna.
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Asnyk  poeta programowy  apel
do nadchodz¹cych pokoleñ, pesymistyczna konstatacja.
Nurty w poezji Marii Konopnickiej:
bunt, ludowoæ, kunszt.

Praca twórcza
1. Stosuj¹c kryteria historyczne i estetyczne spróbuj opisaæ poezjê powstaj¹c¹ w okresie Pozytywizmu.
2. Cz³owiek w poezji Adama Asnyka.

Kontekst opracowania tematu
Liryka jako wzór poezji prostej i komunikatywnej, dociera do nowego odbiorcy i zarazem utrzymuje ci¹g³oæ
tradycji romantycznej.
A. Asnyk i M. Konopnicka pozostaj¹
pod wp³ywem dziedzictwa romantycznego, bior¹c zeñ przede wszystkim
te pierwiastki, które nie by³y w sprzecznoci z kultem pracy oraz ideami postêpu spo³ecznego.
Nurt refleksyjno-filozoficzny w poezji.

Do opanowania materia³u  61 godzina.
Na lekcje rozwoju twórczej dzia³alnoci i rozwoju mowy  5 godzin.
Rezerwowe lekcje  4 godziny.
LITERATURA DLA OPANOWANIA PAMIÊCIOWEGO

Taras Szewczenko  Dumka, Testament
Aleksander Puszkin  Eugeniusz Onegin (fragment)
Johann Wolfgang Goethe  Król Olszyn (fragment)
Adam Mickiewicz  Oda do m³odoci ( jeden sonet do wyboru)
Juliusz S³owacki  Testament mój
Wincenty Pol  Pieñ o ziemi naszej (fragment)
Adam Asnyk  Do m³odych
Maria Konopnicka  Kubek
LITERATURA UZUPE£NIAJ¥CA
(utwory przeznaczone dla samodzielnego czytania przez uczniów)

Johann Wolfgang Goethe  Cierpienia m³odego Wertera, Faust
Friedrich Schiller  Rêkawiczka
James Macpherson  Pieni Osjana
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Walter Scott  Waverley (fragment)
George Gordon Byron  Giaur
Victor Hugo  Nêdznicy (fragmenty)
Aleksander Puszkin  Eugeniusz Onegin
Aleksander Gribojedow  M¹dremu biada
Niko³aj Gogol  Rewizor (fragmenty)
Micha³ Lermontow  Demon (fragmenty)
Adam Mickiewicz  Ballady i romanse (wybrane),Dziady, Sonety
krymskie (wybrane), Konrad Wallenrod, Pan Tadeusz, Liryki lozañskie
(jedna do wyboru)
Juliusz S³owacki  Liryki (Hymn, Grób Agamemnona), Kordian,
Beniowski
Zygmunt Krasiñski  Nie  Boska komedia, Psalm wiary
Aleksander Fredro  luby panieñskie
Cyprian Kamil Norwid  Co ty Atenom zrobi³, Sokratesie, Fortepian
Szopena,  Weronie, Bema pamiêci ¿a³obny rapsod
Józef Bohdan Zaleski  Dumka Mazepy
Seweryn Goszczyñski  Zamek kaniowski (fragmenty)
Antoni Malczewski  Maria (fragmenty)
W³adys³aw Syrokomla  Lalka
Teofil Lenartowicz  Z³oty kubek
Józef Ignacy Kraszewski  Ulana (fragmenty)
Honoriusz Balzak  Ojciec Goriot
Antoni Czechow  Po powrocie z teatru
Fiodor Dostojewski  Zbrodnia i kara
Gustaw Flaubert  Pani Bovary
Lew To³stoj  Anna Karenina (fragmenty)
Emil Zola  Germinal (fragmenty)
Eliza Orzeszkowa  Gloria victis, Nad Niemnem
Maria Konopnicka  Mendel Gdañski, Mi³osierdzie gminy Wiersze
(do wyboru)
Boles³aw Prus  Kamizelka, Faraon, Lalka
Henryk Sienkiewicz  Szkice wêglem, Potop, Ogniem i mieczem,
Quo vadis
Adam Asnyk  Liryka (jeden wiersz do wyboru)
PODSTAWOWE RODZAJE USTNYCH I PISEMNYCH PRAC
Z LITERATURY W 10 KLASIE

Wyrane czytanie utworów literackich.
Uk³adanie planu samodzielnej ustnej i pisemnej wypowiedzi.
Komentowanie fragmentów z utworów literackich.
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Ustne i pisemne wypracowanie-rozwa¿anie problematyki przerabianego utworu (w tym indywidualna, porównawcza, grupowa charakterystyka), a tak¿e wypracowanie-rozwa¿anie na temat przerobionego
utworu publicystycznego.
Udzia³ w dialogu podczas omawiania utworu literackiego.
Plan i tezy artyku³u krytyki literackiej.
Referat i odczyt na temat literacki (wed³ug jednego lub kilku róde³).
Recenzja na temat przeczytanej ksi¹¿ki, obejrzanego filmu, programu
telewizyjnego, spektaklu (z motywacj¹ swojego stosunku do bohaterów i
zdarzeñ utworu).
PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WIEDZY
I UMIEJÊTNOCI UCZNIÓW 10 KLASY

Uczniowie powinni znaæ:
 wa¿ne fakty z ¿ycia i twórczoci poznawanych pisarzy;
 fabu³ê, w³aciwoci kompozycji, systemy obrazów poznawanych utworów;
 ocenê utworów w artyku³ach krytyki literackiej;
 podstawowe cechy pojêæ: artystyczny obraz, literacki typ, romantyzm, realizm, pozytywizm, powieæ realistyczna, historyczna,
obyczajowa, psychologiczna, dramatyczny konflikt, indywidualny
styl pisarza;
 teksty proponowane przez program do opanowania pamiêciowego.
Uczniowie powinni umieæ:
 analizowaæ przerabiany utwór bior¹c pod uwagê jego artystyczn¹
odrêbnoæ;
 wyranie czytaæ utwór literacki;
 okrelaæ przynale¿noæ utworu do literackiego rodzaju (epika, liryka, dramat);
 ukazywaæ g³ówn¹ problematykê utworu;
 okrelaæ ideowo-artystyczn¹ rolê elementów fabu³y, kompozycji,
systemu obrazów i jêzykowych rodków artystycznych;
 komentowaæ fragmenty (epizody, sceny) literackiego tekstu z
wyra¿eniem swojego stosunku do przedstawionej treci;
 uzasadniaæ swój stosunek do utworu i bohaterów;
 braæ udzia³ w dialogu podczas omawiania oddzielnego utworu literackiego;
 przygotowaæ informacjê, referat, odczyt na literacki temat na
podstawie jednego lub kilku róde³;
 napisaæ recenzjê na przeczytan¹ ksi¹¿kê, a tak¿e na utwór z innego
rodzaju sztuki, powi¹zany z literatur¹.
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XI K L A S A

(2 godziny tygodniowo  70 godzin w ci¹gu roku,
czas rezerwowy  4 godziny)
Treæ
materia³u nauczania

Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

1

2

Wstêp
Literatura koñca XIX wieku i
pocz¹tku XX wieku. Epoka M³odej
Polski i dwudziestolecia miêdzywojennego.

Zdobywa dojrza³oæ intelektualn¹
przejawiaj¹c¹ siê w wiadomym
korzystaniu z wiedzy o literaturze i
kulturze w interpretacji dzie³ literackich i w odbiorze tekstów kultury.
Bierze udzia³ w dyskusji, korzystaj¹c
z wiadomoci poznanych w klasie
dziesi¹tej.

Epoka M³odej Polski
Rozdzia³ I
Prze³om antypozytywistyczny
1. Klimat wiata i pogl¹d prze³omu Wyjania nazwy epoki.
wieków.
S³ucha wyk³adu, notuj¹c.
Ramy czasowe. Ró¿ne nazwy epoki.
Poczucie kryzysu cywilizacji i kultury. Analizuje zwi¹zki miêdzy wiaFilozoficzne ród³a  pogl¹dy
topogl¹dem romantycznym i moA. Schopenhauera, F.W. Nietzschego, dernistycznym.
H. Bergsona. Podstawy ¿yciowe
dekadentyzmu, bunt modernistyczny, Zna pojêcia: modernizm, neoromantyzm,
indywidualizm.
schopenhaueryzm, bergsonizm,
Apologia sztuki, konflikt miêdzy nietzcheanizm.
artyst¹ a filistrem.
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2. Odrodzenie tendencji romantycznych.
M³odopolskie manifesty.
Odczytuje g³ówne tezy w poszczególnych manifestach.
Z. Przesmycki
Maurycy Maeterlinck i jego...
Wybiera najwa¿niejsze myli i je interpretuje.
A. Górski
M³oda Polska
Wyszukuje filozoficzne inspiracje
pogl¹dów S. Przybyszewskiego.
S. Przybyszewski
Confiteor
Analizuje s³ownictwo, stylistykê manifestu, wykrywa elementy stylizacji
Program sztuki symbolicznej.
biblijnej.
Symbol a alegoria. Spór o sztukê narodow¹ w czasach bankructw i idei Bierze udzia³ w dyskusji na temat
przewrotu wartoci.
funkcji sztuki w czasach romantyzmu,
Od ¿ycia spo³ecznego i utylitaryzmu pozytywizmu, modernizmu.
ku ¿yciu duszy jednostki i estetyzmowi.
Postulat nieograniczonej wolnoci
artysty sztuki dla sztuki.
3. Spory wokó³ zadañ sztuki.
L. Krzywicki
O sztuce i nie  sztuce
Z. Przesmycki
Walka ze sztuk¹

Dyskutuje na temat aktualnoci tez
krytyków m³odopolskich.
Analizuje wybrane teksty kultury masowej.
Redaguje rozprawkê dotycz¹c¹ funkcji sztuki dawniej i dzi.

W. Na³kowski
Forpoczty ewolucji psychicznej i Dyskutuje na temat zadañ sztuki:
troglodyci
autonomicznoæ i estetyzm czy spo³eczna u¿ytecznoæ.
Wp³yw zjawisk nowoczesnej cywilizacji na sztukê.
Wyjania pojêcia: symbolizm, sztuka
Sztuka wysoka (elitarna), niska (po- dla sztuki.
pularna).
Typy osobowoci a model artysty.
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4. Kierunki artystyczne prze³omu
wieków.
Reprodukcje obrazów:
W. Podkowiñski
W ogrodzie;
W. Weiss
Demon;
E. Munch
Krzyk,
Dziewczêta na mocie;
C. Monet
Impresja wschodz¹cego s³oñca,
Kobieta z parasolk¹;
A. Renoir
niadanie wiolarzy;
C. Pissaro
Bulwar Montmartre;
A. Böcklin
Wyspa umar³ych;
G. Klimt
Poca³unek, Judyta, Salome;
J. Pankiewicz
Targ na kwiaty w Pary¿u;
J. Malczewski
Melancholia, mieræ.
Antologia
A. Hutnikiewicz
G³ówne motywy i w¹tki sztuki modernizmu
Impresjonizm, symbolizm, ekspresjonizm  nowe kierunki w sztukach plastycznych.
Wybitni twórcy i ich dokonania.
Wp³yw sztuk piêknych na literaturê.
Secesyjne zainteresowanie motywami fauny i flory. Portrety kobiece.
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Przygotowuje prezentacjê jednego kierunku.
Analizuje wskazan¹ reprodukcjê obrazu, rozpatruj¹c styl.
Dopisuje dialog lub fabu³ê do postaci
i sytuacji przedstawionej na obrazie.
Samodzielnie analizuje obraz impresjonistyczny.
Czyta tekst z notowaniem.
Odnajduje cechy stylu secesyjnego w
analizowanych dzie³ach sztuki.
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2

5. Nowe zjawiska kultury artystycznej
i literackiej.
T. ¯eleñski (Boy)
O bardzo niegrzecznej literaturze
Cygan nieznany
W. Berent
Próchno (fragmenty)

Opisuje wygl¹d kawiarenki literackiej.
Wskazuje elementy impresjonistyczne w opisie tañca.

Okrela rodowisko cyganerii i jej
Cyganeria artystyczna, kawiarnia lite- bezpardonow¹ walkê z filistrem.
racka, kabaret.
Strój, poza. Secesja w sztuce u¿ytkowej.
Narodziny polskiego filmu.
¯ycie miêdzynarodowej cyganerii
artystycznej.
Funkcja impresjonizmu w opisie
wiata.
6. Portret modernistycznego artysty.
M. Komornicka
Na rozdro¿u
T. Mann
Tonio Kröger
S. Brzozowski
Legenda M³odej Polski

Syntezuje wiedzê, opisuj¹c portret
modernistycznego artysty w wietle
poznanych utworów.
Porównuje wizerunek artysty romantycznego i modernistycznego.

Cena duchowej niezale¿noci, sprzeciwu wobec stereotypów, d¹¿enia do
spo³ecznej wolnoci.
Dystans wobec spo³eczeñstwa, poczucie odmiennoci, wyobcowanie.
Zag³uszanie smutku istnienia.
Spo³eczny rodowód modernistycznego artysty. Diagnoza psychiki.
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Wiadomoci teoretyczne
Nazwy epoki i jej granice czasowe.
Prze³om antypozytywistyczny i g³ówne pr¹dy literackie. Pogl¹dy filozoficzne.
Pojêcia: modernizm, neoromantyzm,
symbolizm, sztuka dla sztuki, secesja.
Kontekst opracowania tematu
Usystematyzowanie wiedzy o pocz¹tkach epoki prze³omu XIX i XX wieku
pozwalaj¹cej zrozumieæ rzeczywistoæ
historyczn¹, spo³eczn¹ i artystyczn¹
piêknych czasów.
Rozdzia³ II
Poezja m³odopolska
1. Europejskie inspiracje poezji m³odopolskiej.
Ch. Baudelaire
Do czytelnika
Albatros

Porównuje styl ¿ycia i formy buntu
poetów romantycznych i modernistycznych.

P. Verlaine
Niemoc, Sztuka poetycka

Analizuje obrazy w wierszu jako
ekwiwalenty stanów psychicznych.

A. Rimbaud
Statek pijany

Wyjania na przyk³adach estetykê
brzydoty.

Ch. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud  wybitni twórcy nowoczesnej
poezji europejskiej, poeci przeklêci.
Tragizm ludzkiej egzystencji: grzesznoæ, moralny upadek, atrofia woli,
odwagi, poczucie nudy.
Rezygnacja walki ze z³em, mieræ
duchowa.
Los poety w zmarnia³ym wiecie,
bezradnoæ i miesznoæ wród
ludzi  b³aznów.

Bada funkcjonowanie w literaturze
motywu poety  ptaka.
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Wyra¿a swój s¹d o sytuacji poety w
wiecie.
Formu³uje zalecenia dla poety na podstawie wiersza.
Bada muzycznoæ tekstu.

1

2

Konfrontacja idealisty z rzeczywistoci¹.
Stawia hipotezy dotycz¹ce odczytania
Nowe techniki poetyckie  muzycz- symboli, uzasadnia je.
noæ.
Topos wêdrówki. Symbolika ¿eglugi, Analizuje motyw homo viator.
statku. Natura oceanu. Bogactwo i
zmiennoæ doznañ. Synteza wra¿eñ.
Plastyka obrazów.
2. Poezja wiadectwem nastrojów
koñca wieku.
K. Przerwa-Tetmajer
Koniec wieku
Nie wierzê w nic
Wyznanie dekadenta. Rejestracja
wiadomoci cz³owieka schy³ku wieku: brak sensu i celu ¿ycia, kryzys
wartoci i idei, niemoc, rozpacz.
Ekwiwalent obrazowy prze¿yæ  szalony rzebiarz jako twórca i destruktor.

Interpretuje teksty, formu³uj¹c przes³anki i wnioski z nich wynikaj¹ce.
Analizuje funkcjê pytañ retorycznych.
Wykrywa nawi¹zania do Biblii, do
filozofii A. Schopenhauera.
Charakteryzuje podmiot zbiorowy.
Zestawia utwór z innymi tekstami
realizuj¹cymi motyw non omnis
moriar.

3. Apoteoza sztuki.
K. Przerwa-Tetmajer
Evviva Varte

Szuka zwi¹zków miêdzy wierszem a
filozofi¹ epoki.

E. Okuñ
Grajek (Filistrzy)
(reprodukcja)

Analizuje wiersz, badaj¹c wyk³adniki
poetyki impresjonistycznej.

Kult artysty i sztuki. Kontrast miêdzy
artyst¹ a filistrem. Duma, pragnienie
s³awy twórcy. Sztuka jedyn¹ wartoci¹
dla idealistów.
4. Liryka pejza¿u i nastroju.
K. Przerwa-Tetmajer
Melodia mgie³ nocnych

Wyszukuje ró¿ne przejawy muzycznoci.
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Omawia korespondencjê sztuk (wierszM³odopolska synteza sztuk.
Dynamika tañca mgie³. Synestezja w obraz).
sposobie opisu wra¿eñ.
Atmosfera hipnotycznego zauroczenia.
Muzycznoæ w sferze s³owno-obrazowej i dwiêkowej. Rejestracja impresji. Terapeutyczna funkcja kontaktu
z natur¹.
Zna pojêcia: pytanie retoryczne, nirwana, kontrast, impresja, muzycznoæ,
5. M³odopolska wizja mierci, nir- synestezja.
wany, mi³oci.
K. Przerwa-Tetmajer
Hymn do Nirwany
Ja, kiedy usta...
S. Korab-Brzozowski
O, przyjd
J. Malczewski
mieræ
(reprodukcja)

Interpretuje wiersze.
Szuka zwi¹zków miêdzy literackim i
plastycznym wizerunkiem mierci.
Wypowiada siê w formie ustnej i pisemnej.

Dyskutuje nad problemem profanacji
w sztuce, odwo³uj¹c siê do przyk³adów
Poszukiwania lekarstwa na smutek i z kultury wspó³czesnej (moda, placierpienie. Formy m³odopolskiego styka).
eskapizmu. Przemiany wizerunku
mierci w kulturze (znaki mierci daw- Zna pojêcia: eskapizm, hedonizm.
niej i dzi).
Erotyzm m³odopolski. Pesymistyczna
koncepcja prze¿yæ erotycznych.
Funkcja mi³oci w dobie dekadentyzmu: przejaw hedonizmu, forma
terapii.
6. Poetyka modernistyczna.
J. Kasprowicz
Krzak dzikiej ró¿y w Ciemnych Analizuje wiersz zgodnie ze wskazaniem.
Smreczynach
116

1

2

Ksiêga ubogich

Bada zasadê cyklu.

Impresjonistyczna technika obrazowania. Symbolika górskich rolin.
Nastrojowoæ. Zwi¹zek utworów z
klimatem epoki.
Poezja prostych, dobrych uczuæ.
Zgoda na naturalny porz¹dek wiata.
Koncepcja ¿ycia w duchu chrzecijañskiej pokory i ludowego stoicyzmu.
Rola klamry kompozycyjnej.

Prezentuje referat dotycz¹cy tematu
Tatry w kulturze M³odej Polski.
Parafrazuje wiersz, akcentuj¹c zanegowane postawy ludzi.
Opisuje jêzyk wypowiedzi, zw³aszcza
dyskursywnoæ.

7. Katastrofizm w poezji (Bóg i
szatan).
J. Kasprowicz
Dies irae

Selektywnie czyta tekst wed³ug wskazówek.

T. Miciñski
Lucifer

Wskazuje elementy ekspresjonizmu,
naturalizmu w opisach.

Wizja totalnej zag³ady w dniu S¹du
Ostatecznego. Naturalistyczny opis
ludzkich zachowañ. Rozpaczliwy
bunt bezradnego, samotnego cz³owieka, oskar¿enie Boga. Bóg jako
surowy, gniewny sêdzia.
Prometeizm.
Wizerunek szatana jako syntezy przeciwieñstw. Ekspresjonistyczna kreacja
wbrew tradycji biblijnej.

Porównuje wizerunek Boga w utworach ró¿nych epok.
Wyjania postawê prometejsk¹ podmiotu.
Korzysta ze s³owników, szukaj¹c informacji o Luciferze.
Porównuje m³odopolskie kreacje szatana z biblijnymi i romantycznymi.

8. Antydekadenckie wezwania.
L. Staff
Kowal

Stawia hipotezy interpretacyjne dotycz¹ce symboliki obrazu pracuj¹cego
Portret kowala. Symbolika jego kowala.
postawy. Postulat aktywnoci twórczego oddzia³ywania na w³asny los.
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Zwi¹zek sonetu z klimatem mylo- Wyszukuje filozoficzne ród³a kreacji
wym epoki.
silnej jednostki.
9. Liryka pejza¿u i nastroju.
L. Staff
Deszcz jesienny
Dominanta kompozycyjna. Sposoby
budowania nastroju, obrazy , refleksje,
motyw p³aczu, muzycznoæ i rytmicznoæ refrenu. Krajobraz psychiczny.
Oryginalny wizerunek szatana.

Zna wiersz na pamiêæ.
Analizuje swoj¹ postawê wobec ¿ycia
(aktywizm, fatalizm).
Samodzielnie analizuje refren, wskazuj¹c przejawy muzycznoci.
Notuje w sposób obrazowy i skrótowy.
Dobiera ilustracjê muzyczn¹ do tekstu.

10. Afirmacja ¿ycia i program
poetycki.
L. Staff
¯ycie bez zdarzeñ
Przedpiew
Ars poetica

Przypomina znaczenie terminów:
symbolizm, sonet, sylabotonizm, onomatopeja, instrumentacja g³oskowa.

Opisuje i komentuje postawê poety.
Odnajduje aluzje do utworów J. Kochanowskiego, naladowanie stylu
poety.

Refleksja nad w³asnym ¿yciem, bilans
dowiadczeñ. Zgoda na wiat,
harmonia z natur¹. Klasyczna filozofia
¿ycia  postawa stoicko-epikurejska.
Odwo³anie do antyku i renesansu.
Franciszkanizm.
Program poetycki L. Staffa. Stosunek
do odbiorcy. Zadania poezji.

Redaguje zalecenie dla m³odego
literata wed³ug L. Staffa.
Porównuje za³o¿enia programowe
L. Staffa i innego poety, np. J. S³owackiego.

Wiadomoci teoretyczne
Antydekadenckie wezwania.
Program poetycki dekadenta.
Ekwiwalent prze¿yæ obrazowych.

Prace twórcze
1. Cechy poetyki modernistycznej na
podstawie utworu J. Kasprowicza
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Aluzje do utworów poetów z wczeniejszych epok.
Retrospekcja, narracja porednia,
narracja piêtrowa.
Zwi¹zki miêdzy literatur¹ a filozofi¹
epoki.
Pojêcia: pytanie retoryczne, nirwana,
kontrast, impresja synestezja.

2

Krzak dzikiej ró¿y w Ciemnych
Smreczynach.
2. Pisemna wypowied na temat:
Cz³owiek m¹dry to .... Wykorzystaj
refleksje L. Staffa ukazane w programie poetyckim.

Kontekst opracowania tematu
Wybitni przedstawiciele europejskiej
inspiracji w poezji m³odopolskiej w
porównaniu do twórczoci polskich
poetów koñca XIX wieku.
Rozdzia³ III
Proza m³odopolska
1. Europejskie wzory prozatorskie.

Analizuje przyczyny i skutki zachowania siê bohatera.

Kontynuacja realizmu. Powieci modernistyczne. Wybitni twórcy i ich Ocenia postêpowanie bohatera.
osi¹gniêcia. Poetyka powieci.
Uczestniczy w debacie na temat poJ. Conrad
staw m³odych ludzi wobec wiata i
Lord Jim
¿ycia.
Portret psychologiczny Jima: idealizm,
maksymalizm ¿yciowy, bezkompromisowoæ, marzycielstwo, niedojrza³oæ. Heroiczna etyka honoru,
mglisty idea³ postêpowania.
Uniwersalna problematyka utworu:
bezsilnoæ cz³owieka wobec losu, postawa w sytuacji ekstremalnej, godnoæ.
Konstrukcja narracji.

Objania terminy: retrospekcja, narracja porednia, narracja piêtrowa.

O. Wilde
Portret Doriana Graya

Syntezuje wiadomoci, badaj¹c relacje miêdzy piêknem a dobrem.

Formu³uje refleksje nad spo³ecznymi
konsekwencjami hedonizmu.
Odnajduje zwi¹zki miêdzy literatur¹
a filozofi¹ epoki.
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J.K. Huysmans
Na wspak

2

Analizuje przyczyny bulwersuj¹cych
zachowañ dawniej i dzi.

Pragnienie wiecznej m³odoci bohatera. Amoralne postêpowanie,
lekcewa¿enie norm ograniczaj¹cych
wyj¹tkow¹ jednostkê. Apologia sztuki
i artysty. Relacja miêdzy estetyk¹ i
etyk¹.
Ekscentryczne i perwersyjne zachowanie bohatera sposobem na nudê, Bada zwi¹zki postaci z bohaterem robanalnoæ, przeciêtnoæ. Humo- mantycznym.
rystyczna kompromitacja postaci.
2. Dramatyczny obraz powstania stycz- Interpretuje utwór z uwzglêdnieniem
niowego.
kontekstu historycznego, literackiego.
S. ¯eromski
Rozdziobi¹ nas kruki, wrony
Wierna rzeka
Szymon Winrych jako ostatni bohater
romantyczny. Postawa heroiczna a
deheroizacja sceny mierci. Naturalizm
kulminacyjnej sceny. Symbol kruków
i wron. Dramatyczny obraz powstania.
Diagnoza przyczyn klêski  idea
utworu.

Przedstawia propozycje odczytania
symboli.
Porównuje
realizacjê tematu
powstania styczniowego w poznanych
utworach.
Analizuje pierwszy rozdzia³, wykrywaj¹c sygnalizowanie wa¿nych tematów i motywów.

3. Synkretyzm powieci polskiego Rozwa¿a racje Judyma i Joasi, inscenizuj¹c wywiady z bohaterami.
modernizmu.
S. ¯eromski
Ludzie bezdomni

Bada opiniê kolegów o decyzji
Judyma (ankieta, wywiad).

Psychologiczny portret Judyma.
Spo³eczeñstwo i wra¿liwoæ moralna
bohatera. Przyczyny klêski i misji.
Sytuacja tragiczna  nieuchronnoæ
czy wytwór imaginacji? Rodowód
literacki postaci  cechy romantyczne
i pozytywistyczne.

Przedstawia swoj¹ konkretyzacjê
dalszych losów Judyma w dowolnej
formie.
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Przygotowuje konspekt dotycz¹cy
obecnoci naturalizmu, impresjonizmu
i symbolizmu w powieci.
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Wieloznaczny sens bezdomnoci w
powieci. Impresjonistyczne cechy
utworu. Synkretyzm stylu.
Liryczny pamiêtnik Joasi. Portret
dekadenta. Wizerunek inteligentów w
twórczoci S. ¯eromskiego.
Warsztat artystyczny pisarza.

Redaguje monolog Joasi po rozstaniu
z Judymem (drama).
Objania tytu³y wybranych rozdzia³ów w kontekcie ich treci.
Syntezuje wiedzê.

4. Obraz miasta.
W.S. Reymont
Ziemia obiecana
(film w re¿. A. Wajdy)

Ogl¹da fragmenty lub ca³oæ filmu.
Opisuje kadry i sekwencje obrazów
charakteryzuj¹ce rytm ¿ycia miasta.

¯ycie £odzi i walka jej mieszkañców
o przetrwanie. Trzej przyjaciele i Syntezuje wiedzê, badaj¹c stosunek
konkurenci. Miasto  organizm  pisarzy XIX wieku do miasta.
potwór. Barwne i ciemne strony egzystencji miejskiej. Interpretacja biblijnej
formu³y ziemi obiecanej.
5. Obraz wiejskiej spo³ecznoci.
W.S. Reymont
Ch³opi
(Jesieñ)
Kompozycja powieci. Czas biologiczny i sakralny. Porz¹dek ¿ycia
wiejskiego, hierarchia spo³ecznoci.
Ziemie i praca jako wartoæ. Jednostka
i gromada.
Trzech narratorów. Dialektyzacja.
Wp³ywy modernistyczne w realistycznej powieci.
Mitologizacja ¿ycia ch³opów. Realistyczny i mityczny wymiar postaci.
Lipce jako axis mundi.

Pracuje z tekstem, wyra¿a s¹dy i je
argumentuje.
Porównuje obrazy pracy w powieci
W.S. Reymonta, E. Orzeszkowej, S. ¯eromskiego.
Samodzielnie analizuje scenê mierci
Boryny.
Bada wp³ywy ró¿nych kierunków
estetycznych na kszta³t powieci.
Stawia hipotezy dotycz¹ce walorów
powieci nagrodzonej Nagrod¹ Nobla.

Wiadomoci teoretyczne
Poetyka powieci.
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Portret psychologiczny bohatera
powieci.
Synkretyzm powieci.
Czas biologiczny i sakralny w
kompozycji powieci.
Dialektyzacja, mitologizacja.
Realistyczny i mityczny wymiar
postaci.

Prace twórcze
1. W.S. Reymont Ziemia obiecana 
miasto, organizm, potwór.
2. Bezsilnoæ cz³owieka wobec losu na
podstawie powieci J. Conrada Lord
Jim.

Kontekst opracowania tematu
Wybitni przedstawiciele europejskiej
i polskiej prozy 2 po³. XIX wieku.
Rozdzia³ IV
Dramat m³odopolski
1. Europejskie wzory dramaturgii m³odopolskiej.
H. Ibsen
Dzika kaczka

Pracuje z podrêcznikiem.

Reforma w teatrze. Wielcy twórcy: G.
Craig, K. Stanis³awski.
Dramat naturalistyczny, symboliczny,
ekspresjonistyczny.
Fa³sz, gra pozorów a bezwzglêdna
prawda w Dzikiej kaczce.

Prezentuje wiadomoci wynikaj¹ce z
w³asnych zainteresowañ.
Dokonuje sprawozdania z indywidualnej lektury.

2. Polskie arcydzie³a dramatyczne.
S. Wyspiañski
Wesele
J. Malczewski
B³êdne ko³o
(reprodukcja)
Pierwowzory postaci, geneza dramatu.
Polaków portret w³asny w akcie I:
ch³opi a inteligenci.
Realistyczna komedia obyczajowa.
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Bada kontekst macierzysty utworu.
Pracuje w grupie, charakteryzuj¹c bohatera zbiorowego, np. ch³opi o sobie,
ch³opi o inteligentach.
Wyjania przes³ania kolejnych dialogów.
Syntezuje wiedzê w formie rozprawki:
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Osoby dramatu i sceny wizyjne
w akcie III: rodowód i funkcja.
Rozrachunek S. Wyspiañskiego ze
wspó³czesnymi w akcie III: niedojrza³oæ obu warstw.
Symbole i sceny symboliczne. Cechy
dramatu.
Wesele wobec tradycji literackiej.
Malarstwo i muzyka w dramacie.
Kompromitacja mitów.

Dlaczego w bronowickiej chacie nie
zabrzmia³ z³oty róg?
Uczy siê na pamiêæ wybranych cytatów.
Analizuje korespondencjê sztuk.
Wykrywa aluzje i nawi¹zania do utworów romantycznych.
Analizuje didaskalia.
Korzysta z literatury fachowej.

G. Zapolska
Moralnoæ pani Dulskiej
Portret rodziny. Przejawy dulszczyzny, ko³tuñstwa: osobowoæ
bohaterki, styl ¿ycia, ubiór, wygl¹d
mieszkania. Skandal w porz¹dnym
domu. Tragifarsa. Cechy dramatu
naturalistycznego.

Charakteryzuje bohaterów.
Analizuje postawy dzieci Dulskiej w
konfrontacji z zachowaniami wspó³czesnej m³odzie¿y.
Opisuje portrety wspó³czesnych Dulskich.
Porównuje didaskalia w dwóch dramatach.

Wiadomoci teoretyczne
Dramat naturalistyczny.
Porównuje didaskalia.

Prace twórcze
1. Ró¿ne postacie symbolizmu w
dramacie m³odopolskim.
Kontekst opracowania tematu
2. Anegdotyczna geneza dramatu
Przybli¿enie dramaturgii polskiej ok- Wesele.
resu M³odej Polski i porównanie z
dramaturgi¹ europejsk¹.
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Literatura okresu miêdzywojennego
Rozdzia³ V
Awangarda europejska
1. Przewrót w sztuce i kulturze.

Wyjania termin awangarda.

Reprodukcje:
Panny z Avignon P. Picassa,
Nad Witebskiem M. Chagalla.

Przygotowuje prezentacjê jednego
kierunku na podstawie tradycyjnych i
nowoczesnych róde³ informacji.

ród³a i funkcje sztuki awangardowej.
Rodzaje eksperymentów artystycznych na pocz¹tku XX wieku, wykorzystanie nowoczesnych rodków
przekazu.
Kubistyczna rewolucja w malarstwie.
Nowe kierunki w sztuce i literaturze,
ich przedstawiciele.

Wyra¿a w³asne prze¿ycia i opinie
wynikaj¹ce z kontaktu ze sztuk¹.
Okrela pojêcia: kubizm, futuryzm,
dadaizm, nadrealizm, kola¿, asambla¿,
dekala¿, frotta¿, rekla¿, fuma¿.

2. Wyzwolona wyobrania surrealizmu.
Reprodukcje:
P³on¹ca ¿yrafa S. Dali,
Akt schodz¹cy po schodach
M. Duchampa,
S³oñ Celebes M. Ernsta,
Terapeuta R. Magrittea,
Hera F. Picabii,
Strach I. Tanguyego.

Ocenia wartoæ nowych zjawisk dla
kultury.
Interpretuje dzie³o sztuki awangardowej jako wyraz treci pozawiadomych.

K. Rudziñska
Awangarda a kultura masowa
Sztuka jako wyraz treci pozawiadomych. Zasada procesu twórczego Wskazuje wyró¿niki surrealizmu
(nadrealizmu) w literaturze, sztukach
wed³ug André Bretona.
Poetyka marzenia sennego w ma- plastycznych.
larstwie Salvadora Dali, Marcela Du124
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champa, Maxa Ernsta, René Magrittea , Opisuje wybrany obraz, dostrzegaj¹c
Francisa Picabii, Ivesa Tanguyego.
po³¹czenie realizmu z wizj¹ psychodeliczn¹.
3. Futuryzm w³oski i rosyjski.
F.T. Marinetli
Manifest futuryzmu
Przejawy buntu w³oskich futurystów.
Rosyjscy egofuturyci i kubofuturyci.
Futuryzm a totalitaryzmy.
Futurystyczna wizja historii sztuki i
kultury.

Okrela cechy sztuki futurystycznej
i zadania artysty na podstawie manifestu Marinettiego.

Kontekst opracowania tematu
Wymienia nowe kierunki w sztuce,
wyjania ich nazwy w kontekcie za³o¿eñ programowych.
Wskazuje i wyjania cechy konstytutywne sztuki awangardowej (antytradycjonalizm, antyrealizm, antypsychologizm).
Wiadomoci teoretyczne
Nowe pojêcia zwi¹zane z awangard¹
europejsk¹. Futurystyczna wizja historii sztuki i kultury jako ci¹g autonomicznych, prezentystycznych
zjawisk.
Rozdzia³ VI
Polska awangarda poetycka
1. Prowokacje polskich futurystów.
Reprodukcja:
My i wojna E. Okuñ.
S. M³odo¿eniec
XX wiek

Opisuje i interpretuje obraz jako nowe ujêcie tematu wojny.
Bada jêzykowy obraz nowoczesnego
wiata, dokonuj¹c analizy neologizmów.
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B. Jasieñski
Zmêczy³ mnie jêzyk

Wskazuje w wierszach ró¿ne sposoby
osi¹gania ekspresji.

A. Watt
¯ywoty

Analizuje konsekwencje przyjêcia
ortografii futurystycznej.

Wolnoæ artystów w Polsce odrodzonej, poszukiwanie nowych tematów i nowego jêzyka. Program w³oskich futurystów a deklaracja polskich
artystów.
Symptomy XX wieku wed³ug S. M³odo¿eñca  telegraficzny opis
przemian w technice i kulturze, wizji
¿ycia indywidualnego i spo³ecznego.
Nowy jêzyk poezji B. Jasieñskiego i
A. Wata. Skandal obyczajowy i
literacki.

Komentuje ortografiê futurystyczn¹
jako element buntu wobec tradycji.

2. Kontestatorstwo i eksperyment formalny.

Dyskutuje na temat skandalu i prowokacji jako sposobu zaistnienia artysty na rynku.
Wymienia nowe tematy poezji futurystycznej (np. wynalazki techniczne, kino, kultura masowa, ¿ycie
codzienne).
Komentuje przejawy skandalu i prowokacji w poezji futurystycznej.

B. Jasieñski
Manifest w sprawie poezji futu- Pracuje w grupie z tekstem, formurystycznej
³uj¹c prawa i obowi¹zki artysty, zasady
sztuki futurystycznej, koncepcjê dzie³a
Specyfika polskiego futuryzmu na tle sztuki.
w³oskich hase³.
Odwrót od kultury wysokiej, oficjalnej Porównuje manifesty literackie fui fascynacja prymitywizmem.
turystów i S. Przybyszewskiego.
Bunt nihilistyczny a wartociowe
postulaty.
T. Czy¿ewski
Melodia t³umu
Hymn do maszyny mojego cia³a

Wie, co to jest poemat symultaniczny.

Futurystyczny obraz miasta.
Dramaturgia ¿ycia: pêd, popiech, Wyodrêbnia s³owa-klucze.
ruch, nerwowoæ, samotnoæ w t³umie.
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Poetyka poematu symultanicznego.
Wykrywa zasadê logiczn¹ uk³adu graCz³owiek jako maszyna doskona³a, ficznego wiersza.
cz¹stka rzeczywistoci technicznej.
Wskazuje elementy buntu wobec modernizmu, ale i nawi¹zania do minionej
epoki.
B. Jasieñski
But w butonierce

Interpretuje tytu³ jako przejaw kontestacji.

Niekonsekwencja w realizacji programu futurystycznego.
Buta m³odoci i pycha rzekomego
geniuszu futurysty. Prowokacyjne
deklaracje zerwania z tradycj¹.

Wyjania za³o¿enia programowe
grupy na podstawie artyku³u zamieszczonego w Zwrotnicy.
Odnajduje realizacjê hase³ programowych w wierszach.

3. Konstruktywizm w poezji Awangardy Krakowskiej.
Zestawia has³o 3 M z postulatami
futurystów.
T. Peiper
Punkt wyjcia
Analizuje poredni sposób wyra¿ania
Powojenne wezwanie
uczuæ podmiotu lirycznego.
J. Przybo
Echo
Odjazd
Notre-Dame

Przedstawia w³asne propozycje interpretacji metafor (opartych na
elipsie).

Reprodukcja:
K. Kobro-Strzemiñska
Kompozycja przestrzenna.

Wskazuje w wierszach opisy przestrzeni i je analizuje.

Twórcy i program grupy krakowskiej.
Wezwanie T. Peipera do intelektualnej
i moralnej pracy artysty nad umys³owoci¹ i wiadomoci¹ czytelników  obywateli nowego pañstwa.
Sytuacja spo³eczna poety o wiejskim
rodowodzie  autobiograficzna
refleksja J. Przybosia.

Dostrzega podstawowe cechy sk³adni
i kompozycji wybranego utworu.
Porównuje literackie i plastyczne
sposoby kreowania przestrzeni.
Okrela pojêcia: kreacjonizm, ekwiwalentyzacja uczuæ, elipsa.
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Wywo³ywanie nowych przestrzeni Opisuje obrazy poetyckie jako odpoprzez s³owa i dwiêki, emocje i powiedniki stanu emocjonalnego.
prze¿ycia.
Katedra gotycka jako konstrukcja
architektoniczna oraz przestrzeñ sakralna.
Budowanie wiata poprzez metafory.
Kontekst opracowania tematu
Przedstawienie praw i obowi¹zków
artysty na podstawie polskich manifestów futurystycznych.
Za³o¿enia programowe Awangardy
Krakowskiej.

Prace twórcze
1. Skomentuj oryginaln¹ koñcow¹
metaforê wiersza J. Przybosia NotreDame.
2. Wymieñ i okrel has³a programu
poetyckiego Awangardy Krakowskiej.

Teoretyczne wiadomoci
Tematyka poezji futurystycznej, cechy
jêzyka futurystów, futurystyczny
obraz miasta, wizerunek cz³owieka
jako maszyny, sposoby konstruowania
nowych przestrzeni. Program Awangardy Krakowskiej.
Pojêcia: poemat symultaniczny, kreacjonizm, ekwiwalentyzacja uczuæ,
elipsa.
Rozdzia³ VII
Skamandryci  piêkna plejada
1. Sceny miejskie wed³ug J.Tuwima. Przedstawia sk³ad grupy i g³ówne
za³o¿enia poezji skamandrytów.
J.Tuwim
Do krytyków
Szuka informacji na temat historii
Kartka z dziejów ludzkoci
grupy, redaguje notatkê.
Ranyjulek
Przedstawia historiê grupy i chaDzieje Skamandra.
rakteryzuje stosunek skamandrytów
Poszerzenie przestrzeni literatury. do przesz³oci i tradycji literackiej.
Wspólne pogl¹dy skamandrytów na ¿ycie.
Programowy elektyzm grupy.
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Miasto Tuwima  realia, obyczaje,
ludzie. Jêzyk opisu: leksyka, frazeologia, sk³adnia.
Biologicznoæ radosna i drapie¿na,
prymitywna. Kpina, ¿art, ironia.

Wykrywa cechy poezji skamandryckiej na przyk³adzie wczesnych wierszy J. Tuwima.
Charakteryzuje bohatera, sytuacjê
liryczn¹, poetykê, nastrój w wierszach.
Opisuje obraz ¿ycia miasta, ró¿ne
oblicza biologizmu i witalnoci cz³owieka.
Wskazuje w wierszach ironiê, kpinê,
¿art, elementy groteski w ujêciu
rzeczywistoci.
Okrela pojêcia: elektyzm, eufonia,
witalizm.

2. Witalizm Kazimierza Wierzyñs- Dokonuje analizy porównawczej
kiego.
wierszy Manifest szalony K. Wierzyñskiego i Evvivalarte!
K. Wierzyñski
K. Przerwy-Tetmajera.
Manifest szalony
Pracuje ze s³ownikiem frazeoloPostawa wobec tradycji literackiej i gicznym.
kulturowej.
Przekszta³cone frazeologizmy sposo- Rozpoznaje cytaty i aluzje w wierszu
bem opisu wiata.
K. Wierzyñskiego oraz okrela ich
Humor, emocjonalnoæ.
znaczenie dla wymowy ideowej
utworu.
Okrela postawê podmiotu mówi¹cego  wobec wiata i wobec
ludzi.
3. Dyskusja z tradycj¹ u Jana Lechonia.
J. Lechoñ
Pytasz, co w moim ¿yciu ...
Toast

Szuka w wierszach nawi¹zañ do
baroku, romantyzmu, M³odej Polski.
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Kontrasty okrelaj¹ce ludzki los. Wyjania tytu³ Toast w kontekcie
Egzystencjalny smutek i perspektywa treci wiersza.
mierci.
Maksymalizm twórczy ród³em dramatu ¿yciowego poety.
4. Estetyzuj¹ce tendencje skamandrytów.
A. S³onimski
Bia³e noce
J. Iwaszkiewicz
Erotyk
Parnasizm A. S³onimskiego  erudycyjnoæ, kulturowoæ, kunszt rymotwórczy i wersyfikacyjny.
Uroda ³adu, piêkno a mieræ wed³ug
J. Iwaszkiewicza.
Estetyzuj¹cy opis mi³oci.

Redaguje krótk¹ i rzeczow¹ informacjê do leksykonu o m³odzieñczej
twórczoci obu poetów.
Wskazuje w wierszach wyró¿niki parnasizmu.
Wyjania przejawy tendencji parnasistowskich.
Opisuje wizjê Europy wed³ug J. Iwaszkiewicza.

5. Ewolucja poezji wielkiej pi¹tki.
J. Tuwim
Sitowie
Mieszkañcy
Bal w operze
Zwrot ku klasycyzmowi.
Nurt satyryczny: szopki polityczne,
monologi kabaretowe, teksty piosenek.
Mêka artysty zwi¹zana z koniecznoci¹ twórczego interpretowania
wiata.
Spontanicznoæ i bezporednioæ
odbioru zjawisk walorem dzieciñstwa.
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Notuje informacje dotycz¹ce ewolucji
tematyki i poetyki utworów poety.
Dyskutuje na temat procesu
twórczego: mêka czy radoæ?
Zapisuje utwory literackie dotycz¹ce
powstawania dzie³a, wykorzystuje ich
idee w formie argumentacji.
Wymienia g³ówne rysy portretu
mieszczan.
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Satyryczne spojrzenie na model egzystencji mieszczañskiej.
Groteskowe przedstawienie i jêzyk
form¹ oceny zjawiska.
Kontrasty w ¿yciu spo³ecznym i politycznym. Katastroficzny pogl¹d na
temat przysz³oci Polski. Nowatorstwo
poematu.

Opisuje zjawiska polityczne i
spo³eczne oraz sposób ich przedstawienia.
Wskazuje elementy groteski w jêzyku
poematu.
Komentuje aktualnoæ obrazu pañstwa w utworze.
Okrela pojêcia: autotematyzm, satyra, animalizacja, reifikacja, groteska.

J. Iwaszkiewicz
Do przyjaciela

Wyjania zasadê kompozycyjn¹ w
tytule i utworze.

Wspólna Europa wielkiej kultury, ale i Interpretuje pary antonimów jako
odwiecznych konfliktów narodo- wyraz sprzecznoci wiata.
wociowych.
Postawa klasycystyczna (piêkno sztuki
i natury, harmonia ¿ycia, wartoci
moralne) wyró¿nikiem wspólnoty
poetów ró¿nych nacji.
K. Wierzyñski
Ojczyzna chocho³ów
Skok o tyczce
Bogactwo aluzji literackich i nawi¹zañ
do polskiej literatury romantycznej.
Konwencja retorycznego dialogu.
Atrybuty mitologii narodowej rodkiem do opisu konfliktu miêdzy przywódc¹ i narodem.
Zachwyt nad piêknem ruchu cz³owieka
usi³uj¹cego pokonaæ ograniczenia
natury. Porównanie fenomenem przyrody celem sportowca.

Analizuje jêzyk przywo³añ, cytatów,
aluzji.
Rozwija w formie eseju refleksjê na
temat tragicznej wolnoci Polaków.
Analizuje porównywanie sportowców
do zjawisk przyrody.
Redaguje g³os w dyskusji na temat:
Wspó³czesny sport  pokonywanie
rywali czy praw rz¹dz¹cych czasem i
przestrzeni¹.
Okrela pojêcie: dialog retoryczny.
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A. S³onimski
Ko³ysanka
Smutno mi, Bo¿e
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Formu³uje pozorne i rzeczywiste intencje podmiotu mówi¹cego.

Odzwierciedlenie problemów w Polsce i w Europie w latach 30 w poezji
A. S³onimskiego. Pesymistyczny obraz epoki  kryzys wiary w dobro
niesione przez naukê, symbolem wynalazczoci staje siê gaz  rodek
zag³ady.
Zaanga¿owanie polityczne podmiotu,
apel do sumieñ.
Porównanie obczyzny z ojczyzn¹.
wiadomoæ odepchniêcia przez rodaków z powodu semickiego pochodzenia.

Okrela funkcjê tytu³u.

Kontekst opracowania tematu
Przedstawienie historii grupy skamandrytów i ich stosunek do przesz³oci i tradycji literackiej ukazany w
ich utworach.

Prace twórcze
1. Czego domaga siê od poezji Kazimierz Wierzyñski?
2. Dokonaj interpretacji dowolnego
wiersza J. Tuwima.

Wiadomoci teoretyczne
Cechy poezji skamandryckiej, jêzyka
poetyckiego (kolokwializmy, wulgaryzmy, dosadne frazeologizmy).
Ironia, kpina, ¿art, oblicza biologizmu
i witalnoci cz³owieka w wietle wierszy J.Tuwima.
Tendencje parnasistowskie.
Pojêcia: elektyzm, eufonia, animalizacja, reifikacja, groteska, dialog
retoryczny, intertekstualizm.
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Dokonuje analizy porównawczej wierszy A. S³onimskiego i J. S³owackiego.
Wyjania pojêcie: intertekstualnoæ.
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Rozdzia³ VIII
Satelici Skamandra
1. Literacka cie¿ka
Kazimiery I³³akowiczówny.
K. I³³akowiczówna
Niewiêta mêka
Pejza¿
Powrót
Ró¿norodnoæ poezji
K. I³³akowiczówny: skamandryckie
tematy, modernistyczne sposoby obrazowania i tonacja emocjonalna.
Motywy biblijne s³u¿¹ce osobistemu
wyznaniu. Znaczenie tytu³u.
Filozoficzno-metafizyczny wymiar
krajobrazu. Funkcje symboliki i fantastyki w zapisie sennego marzenia.
Powrót do krainy dzieciñstwa z perspektywy dowiadczeñ doros³oci.
Dzieciêce postrzeganie wiata (funkcja epitetów emocjonalnych).
2. Religijne treci wierszy Jerzego
Lieberta.
J. Liebert
Druga ojczyzna
Jedziec
Kantyczka moribundów
Na lipê czarnolesk¹
Dramatyczne tony w wierszach
J. Lieberta.
Dwie ojczyzny  ziemska, niebiañska. Od zmys³owego opisu wiata
do metafizycznej wiary w mi³oæ
wieczn¹. Pragnienie ³adu, harmonii i
pogody wobec ciê¿aru ¿ycia, smutku
i niepokoju doczesnoci.

2

Wyszukuje informacje biograficzne
ukazuj¹ce ró¿ne role spo³eczne Kazimiery I³³akowiczówny.
Analizuje sposób opisu indywidualnego cierpienia.
Wskazuje modernistyczne cechy
obrazowania: onirycznoæ, psychizacja krajobrazu.
Samodzielnie wyszukuje inne realizacje motywu powrotu.
Dokonuje interpretacji porównawczej, zestawiaj¹c wiersz Powrót z
wybranym przez siebie.

Grupuje s³ownictwo dotycz¹ce obu
ojczyzn, wyjania sformu³owanie
metaforyczne.
Opisuje wizjê miejsca szczêliwego.
Analizuje motyw walki jako dominantê kompozycyjn¹.
Interpretuje koñcowy dwuwers w
kontekcie ca³oci utworu.
Wyszukuje parafrazê modlitwy Ojcze nasz, rozwa¿a sens ró¿nic.
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Relacje miêdzy Bogiem i cz³owie- Samodzielnie interpretuje wiersz,
kiem. Nieustanny proces wyborów koncentruj¹c siê na znaczeniu tradycji
etyczno-moralnych istot¹ ¿ycia.
czarnoleskiej wed³ug J. Lieberta.
Naturalistyczne obrazy choroby jako
zbli¿anie siê ku mierci.
Dramatycznie przerwana litania prób.
Nawi¹zanie do fraszki J. Kochanowskiego. Klasyczna harmonia w
treci i kompozycji tekstu.
3. Kobieta i mi³oæ wed³ug Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
M. Pawlikowska-Jasnorzewska
Gwiazdy spadaj¹ce
Mi³oæ
Morze i niebo
Trzy fazy twórczoci: mi³oæ, natura,
wojna. Mi³osna tematyka tomu Poca³unki. Tonacja ¿artobliwa i refleksyjna. Minimum s³ów, maksimum
sugestii. Konwencja rozmowy, ironiczny dystans wobec siebie. Manifestacja
kobiecoci, przewaga prze¿yæ zmys³owych nad intelektualnymi.

Wyszukuje wiadomoci na temat
rodowiska rodzinnego poetki i jej
zainteresowañ.
Wskazuje zwi¹zki wierszy z poetyk¹
skamandrytów, ale i cechy awangardowe.
Wyjania okrelenie: polska Safona.
Interpretuje wybrany wiersz, wykorzystuj¹c zasadê konstrukcyjnotreciow¹.
Okrela pojêcia: miniatura poetycka,
puenta, ironia.

Kontekst opracowania tematu
Ukazanie problematyki utworów
poetów luno zwi¹zanych ze Skamandrem; wyrazistych zwi¹zków z
tradycj¹ literack¹.
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Prace twórcze
1. Jak rozumiesz postulat powrotu
do rzeczy prostych w wierszu
Powrót K. I³³akowiczówny?
2. Dokonaj pisemnej interpretacji
wiersza J. Lieberta Na lipê czarnolesk¹, uwzglêdniaj¹c znaczenie,
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Teoretyczne wiadomoci
Ró¿norodnoæ tematyczna twórczoci
poetów, nowe tendencje i nawi¹zania
do tradycji literackiej. Syntetycznoæ
wypowiedzi w wierszach Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
Metafizyczna koncepcja dwóch
ojczyzn Jana Lieberta.
Model kobiecoci w wietle wierszy
polskiej Safony.
Miniatura poetycka.

jakie poeta przypisywa³ tradycji
czarnoleskiej.

Rozdzia³ IX
Dwa bieguny poezji dwudziestolecia.
1. Trudne mi³oci W³adys³awa Broniewskiego.

Formu³uje trzy peryfrazy okrelaj¹ce
W. Broniewskiego jako poetê.

W. Broniewski
D¹b
Ulica Mi³a
Poezja
Ja i wiersze
Historia

Analizuje literacki (motywy) i jêzykowy wyraz zaanga¿owania poety.
Okrela pojêcie: panteizm.

Reprodukcje:
B.W. Linke
Morze w krwi,
Autobus.
Heroizm zmagañ z ¿yciem, etyka godnego
przyjmowania przemijania, mierci 
d¹b metafor¹ osobowoci poety.
Poetycki reporta¿ z ulicy Mi³ej w tonie
spo³ecznego zaanga¿owania a ekspresja koszmaru kapitalistycznego
miasta w grafikach B.W. Linkego.
Program poetycki w duchu romantycznego tyrteizmu i rewolucyjnych
idei.
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2. wiat i zawiat
Boles³awa Lemiana.
B.Lemian
Dziewczyna
nigrobek
Garbus
Taka cisza w ogrodzie
Gdy domdlewasz ...
Po ciemku
Romans
Koncepcja cz³owieka wyrzuconego
w nieistnienie. Tajemnice ¿ycia wed³ug B. Lemiana.
Natura jako demiurg. Symboliczny
walor fantastyki. Filozoficzny podtekst
ludowoci.
Lemianowskie wyobra¿enie mi³oci
i mierci.
Twórczoæ poety wobec g³ównych tendencji dwudziestolecia.
Kontekst opracowania tematu
Program poetycki
W. Broniewskiego.
Miejsce i rola cz³owieka w wiecie na
podstawie twórczoci
B. Lemiana.
Wiadomoci teoretyczne
Neologizmy pe³ni¹ce funkcjê kreowania nowej rzeczywistoci.
Twórczoæ B. Lemiana na tle tendencji dwudziestolecia.
Program poetycki
W. Broniewskiego.
Pojêcia: panteizm, symbolizm.
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Interpretuje wybrany utwór z perspektywy symbolizmu.
Samodzielnie bada zwi¹zki wierszy
z tradycj¹ literack¹, zw³aszcza romantyczn¹ i m³odopolsk¹.
Przygotowuje krótk¹ wypowied,
bêd¹c¹ rozwiniêciem tematu lekcji na
podstawie wybranych utworów.

Prace twórcze
1. Pisemna interpretacja wiersza
W. Broniewskiego Poezja.
2. Wyobra¿enie mi³oci i mierci na
podstawie twórczoci B. Lemiana.

1

2

Rozdzia³ X
W krêgu prozy
Stefan ¯eromski
Przedwionie

Zna treæ utworu i jego problematykê.

Dwie koncepcje rozwoju kraju: ewolucja reprezentowana przez ówczesnego wiceministra Szymona Gajowca  program nawi¹zuje do postulatów pracy organicznej; komunistyczna rewolucja to druga koncepcja reprezentowana przez wywrotowca Lulka.

Przedstawia pogl¹dy ¯eromskiego na
rewolucjê rosyjsk¹; uzasadnia przyczyny negatywnej oceny.

Mit szklanych domów, z którym po raz
pierwszy spotyka siê Cezary Baryka
podczas podró¿y do kraju, ojciec rysuje
mu idealistyczny obraz kraju, w którym
wszyscy s¹ sobie równi i szczêliwi.
Ukazanie sprzeciwu autora wobec
rewolucji komunistycznej.

Opowiada o micie szklanych domów,
utopijnej idei Seweryna Baryki.

Maria D¹browska
Noce i dnie
Wielka epopeja, saga rodzinna, powieæ realistyczna sk³adaj¹ca siê z
czterech czêci.
Wymowa symboliczna tytu³u utworu;
¿ycie cz³owieka sk³ada siê z nastêpuj¹cych po sobie dni i nocy tworz¹cych strumieñ up³ywaj¹cego czasu.
Autorka ukaza³a parê ma³¿eñsk¹ silnie
skontrastowan¹, ró¿ni¹c¹ siê w³aciwie wszystkim: Bogumi³ jest ekstrawertykiem, Barbara jest introwertyczk¹. Ró¿ni¹ce siê od siebie sylwetki psychologiczne dope³niaj¹ siê
wzajemnie tworz¹c piêkny obraz
zwi¹zku pe³nego cz³owieczeñstwa.

Charakteryzuje g³ównego bohatera
utworu Cezarego Barykê.

Okrela fabu³ê i akcjê utworu.
Wypowiada siê na temat charakterystyki bohaterów powieci dokonanej przez pisarkê.
Opowiada treæ utworu i okrela jego
problematykê.
Analizuje losy ¿yciowe bohaterów
powieci, które tworz¹ bogat¹ galeriê
typów i charakterów.
Okrela typ narracji i formê monologu
wewnêtrznego.
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Jêzyk powieci prosty, ale jedno- Ocenia znakomite studium obrazuj¹ce
czenie bogaty i pe³en uroku.
dojrzewanie cz³owieka do pe³nej
¿yciowej odpowiedzialnoci, do
zrozumienia transcendentnego sensu
istnienia oparte na myli filozoficznej
Bergsona.
Maria Kuncewiczowa
Cudzoziemka
Powieæ psychologiczna o ostatnim
dniu ¿ycia pierwszoplanowej bohaterki  Ró¿y ¯abczyñskiej, która
niewiadoma zbli¿aj¹cego siê kresu
swoich dni, wspomina przesz³oæ i
próbuje zrozumieæ komplikacje w³asnego ¿ycia.

Interpretuje tytu³ w kontekcie biografii bohaterki i jej osobowoci.
Charakteryzuje bohaterkê, punktem
wyjcia czyni¹c podwójne imiê.
Opisuje sposób prezentacji psychiki
bohaterki

Historia kobiety niespe³nionej.
Teoria kompleksów powoduj¹cych
zaburzenia w prze¿yciach w³asnych
bohaterki i jej kontaktach z otoczeniem.
Konstrukcja narracji i czasu.
Studium samotnoci i wyobcowania
cz³owieka.

Zajmuje stanowisko wobec wybranej
opinii.

Zofia Na³kowska
Granica

Mówi o konstrukcji, która nawi¹zuje
do budowy dzie³a muzycznego.

Problematyka powieci  funkcja
pierwszego rozdzia³u. Poszukiwanie
prawdy o cz³owieku  m³odzieñcze
deklaracje Zenona i kolejne kroki w
¿yciu osobistym i zawodowym, uwarunkowania postawy i jej konsekwencje. Samoocena cz³owieka a
os¹d rodowiska. Nacisk ról spo³ecznych i uk³adów klasowych (schematów) na jednostkê, deformacja
osobowoci w trybach w³adzy. Cechy
powieci psychologicznej.

Dokonuje interpretacji pierwszego
rozdzia³u w kontekcie ca³ej powieci.
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Proponuje w³asn¹ interpretacjê utworu.

Interpretuje tytu³, rozwa¿aj¹c ró¿ne
granice dotycz¹ce mo¿liwoci egzystencjalnych i spo³ecznych cz³owieka.
Notuje cytaty o charakterze aforyzmów, jeden z nich czyni przedmiotem d³u¿szej refleksji.
Formu³uje argumenty dotycz¹ce uwarunkowañ postawy g³ównego bohatera.
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Opowiada o ukazanych warstwach
spo³ecznych i granicach miêdzy nimi.
Ocenia postêpowanie g³ównego bohatera Zenona.
Witold Gombrowicz
Ferdydurke
W. Gombrowicz we wspomnieniach 
geniusz czy wariat?
Narrator a bohater. Józio na progu
doros³oci. S³owa  klucze do interpretacji wiata przedstawionego.
Szko³a wed³ug autora. Demaskacja
fa³szywych form w trzech rodowiskach. Koncepcja ¿ycia jako przybierania form, odgrywania ról. Cechy
utworu jako powieci awangardowej.
Aututematyzm.
Bruno Schulz
Sklepy cynamonowe
Mitologizacja dzieciñstwa, domu,
miasteczka.
Obraz miasta w kontekcie nadrealizmu, ekspresjonizmu, sensualizmu opisów oraz jêzyka symboli
psychoanalizy.
Fascynacja narratora postaci¹ ojca 
reprezentanta tradycyjnego kupiectwa,
wielkiego maga, biblijnego proroka.
Kreacja wiata, wzglêdnoæ czasu i
przestrzeni.

Wyra¿a swój s¹d o lekturze.
Dyskutuje na temat pozytywnych i
negatywnych aspektów funkcjonowania formy.
Wskazuje elementy satyry i groteski
w obrazie szko³y.
Rozpoznaje groteskê na poziomie
konstrukcji bohatera, wiata, jêzyka.
Odczytuje powieæ jako parodiê
ró¿nych motywów i utworów literackich.
Pracuje z fragmentem tekstu.
Analizuje i interpretuje obraz miasteczka i postaæ ojca.
Odczytuje fragment z perspektywy
biograficznej.
Wyszukuje i prezentuje informacje o
osobowoci B. Schulza i jej projekcji
w grafikach.

Franz Kafka
Proces
Bohater utworu  realnoæ postaci,
ale metaforycznoæ losu (anoni139
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mowoæ, brak wyrazistej biografii).
Problem winy. Groteskowo zdeformowany wiat przedstawiony: przestrzeñ miasta jako labirynt, koszmar
wêdrówki po gmachu s¹du, absurdalnoæ nieosi¹galnego sêdziego.
Parabolicznoæ fabu³y.

Analizuje czas i miejsce akcji, konstrukcjê bohatera i narratora jako wyk³adniki paraboli.
Rozwa¿a proroczy charakter powieci
w kontekcie przemian wydarzeñ XX
wieku.
Proponuje w³asn¹ interpretacjê utworu.

Jaros³aw Iwaszkiewicz
Panny z Wilka
Problem czasu i pamiêci. Próba odnalezienia straconego czasu. Zrozumienie samego siebie, sensu swojego
¿ycia wobec niemo¿noci przywrócenia przesz³oci. Sztuka ¿ycia
panien z Wilka, idea wiecznej
kobiecoci
Michai³ Bu³hakow
Mistrz i Ma³gorzata
Biografia M. Bu³hakowa  los twórcy
w pañstwie totalitarnym.
Trzy p³aszczyzny w utworze:
realistyczna, historyczna, fantastyczna.
Satyra na ¿ycie spo³eczne i polityczne
w Moskwie lat 30. rodowisko moskiewskich literatów. Postawy bohaterów wobec z³a  problem pi³atyzmu.
Funkcja si³ szatañskich w ¿yciu mieszkañców Moskwy.
Kontekst opracowania tematu
Ró¿norodnoæ tematyki i konstrukcji
powieci w okresie dwudziestolecia
miêdzywojennego.
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Zdobywa informacjê na temat
pogl¹dów M. Prousta na kwestiê
czasu.
Charakteryzuje konstrukcjê czasu i
narracji.
Opisuje relacjê miêdzy przesz³oci¹
a teraniejszoci¹ w psychice
bohatera.
Wyszukuje ró¿ne przejawy wp³ywu
pañstwa totalitarnego na jednostkê.
Formu³uje tezy interpretacyjne dotycz¹ce problematyki powieci.
Porównuje utwory pod k¹tem przedstawienia si³ szatañskich.
Przedstawia w formie mapy skojarzeñ dzia³ania i efekty wity Wolanda.

Prace twórcze
1. S¹d nad Polsk¹ i sen o Polsce w
Przedwioniu.
2. Koncepcja ¿ycia w Granicy.
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Wiadomoci teoretyczne
Spo³eczno  polityczne i etyczno 
obyczajowe uwarunkowanie postawy
bohatera, konstrukcja narracji. Warunki
i styl ¿ycia ludzi z ró¿nych rodowisk.
S³owa-klucze s³u¿¹ce interpretacji
wiata przedstawionego.

3. Kreacja bohatera w Procesie
F.Kafki.
4. Wartoci artystyczne powieci
Mistrz i Ma³gorzata.

Rozdzia³ XI
Poezja katastroficznego niepokoju
Józef Czechowicz
Na wsi
Pieñ
¯al
Modlitwa ¿a³obna
Awangardowe cechy liryki J. Czechowicza.
Wspó³wystêpowanie motywów arkadii
i apokalipsy. Z³udne piêkno wiata,
znaki zagro¿enia, irracjonalne lêki.
Topika biblijna i wizje nadrealistyczne
Czes³aw Mi³osz
Elegia
Roki
Ob³oki

Wskazuje instrumentacjê g³oskow¹
jako sposób budowania arkadyjskoci
krajobrazu.
Interpretuje obrazowe transpozycje
uczuæ i przeczuæ.

Interpretuje wybrany utwór pod k¹tem sposobu wyra¿enia katastroficznych pogl¹dów.

Jerzy Zagórski
Bajka o zimie
Wileñscy ¿agaryci. Poetyckie fantazjotwórstwo J. Zagórskiego. Wizyjnoæ i symbolika Cz. Mi³osza.
Konstanty Ildefons Ga³czyñski
O mej poezji
Serwus, madonna
Ulica Towarowa

Wyszukuje informacje dotycz¹ce
biografii i sylwetki twórczej poety,
zwracaj¹c uwagê na erudycjê.
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Poeta w ró¿nych rolach: liryk wykorzystuj¹cy tradycyjne rekwizyty
poetyckie w konwencji sentymentalnoromantycznej; kpiarz i cygan o m³odopolskim rodowodzie; pe³en goryczy
rejestrator beznadziejnoci ¿ycia.

Komentuje opiniê o K.I. Ga³czyñskim
jako o poecie okolicznociowym, popularnym.

Kontekst opracowania tematu
Ukazanie w twórczoci poetów dwóch
obrazów: pokoju pe³nego jeszcze
ciep³a i bezpieczeñstwa, ale ju¿
zagro¿onego zag³ad¹ oraz wiata
poddanego zag³adzie.

Prace twórcze
1. Katastrofizm w poezji dwudziestolecia.
2. Liryka ¿agarystów.

Opisuje koncepcjê artysty i stosunek
do w³asnej poezji w wietle wierszy
autotematycznych.

Wiadomoci teoretyczne
Liryka poetów wileñskich o tematyce
katastroficznej, o g³êbokim kryzysie
kultury europejskiej, który nieuchronnie prowadzi do dziejowego
dramatu. Poezja awangardowa
T. Peipera i J.Czechowicza.
Groteska i drwina w poezji
K.I. Ga³czyñskiego.
Rozdzia³ XII
W krêgu dramatu
Jerzy Szaniawski
¯eglarz

Przedstawia kolejno kreacje postaci
wystêpuj¹cych w komedii.

Intelektualny charakter pisarstwa 
dramaty idei.
Komedia o wzglêdnoci prawdy, prawda prze¿yæ.
Trzy zasadnicze typy bohaterów i zawi¹zany miêdzy nimi konflikt dramatyczny.
Przemylana i celowa kompozycja
ods³aniaj¹ca kolejno ró¿ne per-

Opowiada o losach kapitana Szmidta
i konflikcie dramatycznym utworu.
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Analizuje prawdê Jana i jej zwyciêstwo.
Mówi o mechanizmie tworzenia siê i
upadania mitów.
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spektywy, w których mo¿emy patrzeæ
na istniej¹c¹ w miecie legendê o
bohaterskim kapitanie Nucie.
Stanis³aw Ignacy Witkiewicz
Szewcy

Formu³uje tezy interpretacyjne i poddaje je pod dyskusjê.

Twórca w³asnej teorii Czystej Formy,
która g³osi³a postulaty: odpolitycznienie sztuki, wyzwolenie sztuki
spod rygorów realizmu, szczególna
kreacja bohaterów.
Dramat o mechanizmach w³adzy.
Przewroty spo³eczne (faszystowski,
komunistyczny, technokratyczny)
prowadz¹ce do uniformizacji ¿ycia,
zaniku indywidualnoci i metafizycznych pragnieñ. Elementy groteski
w konstrukcji wiata przedstawionego
i jêzyka.

Tworzy zestawienia cytatów do poszczególnych tez.
Odnajduje elementy Czystej Formy
w dramacie.
Dokonuje syntezy literackiej: os¹d
rewolucji.

Kontekst opracowania tematu
Prace twórcze
Ukazanie utworów dramatycznych, 1. Ró¿ne rewolucje w Szewcach
przedstawiaj¹cych w konwencji gro- S.I. Witkiewicza.
teski obraz przysz³ego spo³eczeñstwa,
w którym zanik instynktu metafizycznego i totalna mechanizacja
¿ycia prowadz¹ do spo³ecznej i historycznej zag³ady.
Teoretyczne wiadomoci
Twórczoæ S.I. Witkiewicza i jego
postulaty teorii Czystej Formy.
Dramaty idei J. Szaniawskiego.

Do opanowania materia³u  60 godzin.
Na lekcje rozwoju twórczej dzia³alnoci i rozwoju mowy  6 godzin.
Rezerwowe lekcje  4 godziny.
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LITERATURA DO OPANOWANIA PAMIÊCIOWEGO

Jan Kasprowicz  Ksiêga ubogich (fragment)
Leopold Staff  Deszcz jesienny
Julian Tuwim  Sitowie
Kazimierz Wierzyñski  Skok o tyczce
Jaros³aw Iwaszkiewicz  Pozdrowienie
Antoni S³onimski  Smutno mi, Bo¿e
Kazimiera I³³akowiczówna  Pejza¿
Boles³aw Lemian  Dusio³ek
LITERATURA UZUPE£NIAJ¥CA
(utwory przeznaczone dla samodzielnego czytania przez uczniów)

Z. Przesmycki  Maurycy Maeterlinck i jego stanowisko ...,
Walka ze sztuk¹ (fragment)
S. Przybyszewski  Confitor (fragment)
A. Górski  M³oda Polska (fragment)
L. Krzywicki  O sztuce i nie-sztuce
T. ¯eleñski  O bardzo niegrzecznej literaturze, Cygan nieznany
W. Bernet  Próchno
M. Komornicka  Na rozdro¿u
T. Mann  Tonio Kröger
S. Brzozowski  Legenda M³odej Polski
Ch. Baudelaire  Do czytelnika, Albatros
P. Verlaine  Niemoc, Sztuka poetycka
A. Rimbaud  Statek pijany
K. Przerwa-Tetmajer  Koniec wieku, Nie wierzê w nic,
Evviva Varte, Melodia mgie³ nocnych, Hymn do Nirwany, Ja, kiedy
usta ...
S. Korab-Brzozowski  O, przyjd
A. Watt  ¯ywoty
T. Czy¿ewski  Melodia t³umu, Hymn do maszyny mojego cia³a
T. Peiper  Punkt wyjcia, Powojenne wezwanie
J. Przybo  Echo, Odjazd, Notre-Dame
J. Tuwim  Do krytyków, Kartka z dziejów ludzkoci, Ranyjulek,
Sitowie, Mieszkañcy, Bal w operze
K. Wierzyñski  Manifest szalony, Ojczyzna chocho³ów
J. Kasprowicz  Krzak dzikiej ró¿y w Ciemnych Smreczynach, Ksiêga
ubogich, Dies irae
T. Miciñski  Lucifer
L. Staff  Kowal, ¯ycie bez zdarzeñ, Przedpiew, Ars poetica
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J. Conrad  Lord Jim
O.Wilde  Portret Doriana Graya
J.K. Haysmans  Na wspak
S. ¯eromski  Rozdziobi¹ nas kruki, wrony, Wierna rzeka,Ludzie
bezdomni, Przedwionie
H. Ibsen  Dzika kaczka
S. Wyspiañski  Wesele
G. Zapolska  Moralnoæ pani Dulskiej
S. M³odo¿oniec  XX wiek
B. Jasieñski  Zmêczy³ mnie jêzyk, But w butonierce
J. Lechoñ  Pytasz, co w moim ¿yciu ..., Toast
A. S³onimski  Bia³e noce, Ko³ysanka
J. Iwaszkiewicz  Erotyk, Do przyjaciela, Panny z Wilka
K. I³³akowiczówna  Niewiêta mêka, Powrót
J. Liebert  Druga ojczyzna, Jedziec, Kantyczka moribundów,Na
lipê czarnolesk¹
M. Pawlikowska-Jasnorzewska  Gwiazdy spadaj¹ce, Mi³oæ,Morze
i niebo
W. Broniewski  D¹b, Ulica Mi³a, Poezja, Ja i wiersze, Historia
B. Lemian  Dziewczyna, Po ciemku, Romans, nigrobek,
Garbus, Taka cisza w ogrodzie, Gdy domdlewasz ...
M. D¹browska  Noce i dnie
M. Kuncewiczowa  Cudzoziemka
Z. Na³kowska  Granica
W. Gombrowicz  Ferdydurke
B. Schulz  Sklepy cynamonowe
F. Kafka  Proces
M. Bu³hakow  Mistrz i Ma³gorzata
J. Czechowicz  Na wsi, Pieñ, ¯al, Modlitwa ¿a³obna
Cz. Mi³osz  Elegia, Roki, Ob³oki
J. Zagórski  Bajka o zimie
K.I. Ga³czyñski  O mej poezji, Serwus, madonna, Ulica Towarowa
J. Szaniawski  ¯eglarz
S.I. Witkiewicz  Szewcy
REPRODUKCJE

W. Podkowiñski  W ogrodzie
W. Weiss  Demon
E. Munch  Krzyk, Dziewczêta na mocie
C. Monet  Impresja wschodz¹cego s³oñca, Kobieta z parasolk¹
A. Renoir  niadanie wiolarzy
C. Pissaro  Bulwar Montmartre
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A. Böcklin  Wyspa umar³ych
G. Klimt  Poca³unek, Judyta, Salome
J. Pankiewicz  Targ na kwiaty w Pary¿u
J. Malczewski  Melancholia, mieræ, B³êdne ko³o
E. Okuñ  Grajek (Filistrzy), My i wojna
P. Picasso  Panny z Avignon
M. Chagall  Nad Witebskiem
S. Dali  P³on¹ca ¿yrafa
M. Duchamp  Akt schodz¹cy po schodach
M. Ernst  S³oñ Celebes
R. Magritte  Terapeuta
F. Picabio  Hera
I. Tanguy  Strach
K. Kobro-Strzemiñska  Kompozycja przestrzenna
B.W. Linke  Morze w krwi, Autobus
FILM

Re¿. A. Wajda  Ziemia obiecana
PODSTAWOWE RODZAJE USTNYCH I PISEMNYCH PRAC
Z LITERATURY W 11 KLASIE

Wyrane czytanie utworów literackich.
U³o¿enie planu swojej ustnej i pisemnej wypowiedzi.
Komentowanie urywków z utworów literackich.
Ustne i pisemne wypracowanie-rozwa¿anie charakteru problemowego
(w tym indywidualna, porównawcza i grupowa charakterystyka) na
podstawie przerobionego utworu literackiego, a tak¿e wypracowanierozwa¿anie charakteru publicystycznego.
Udzia³ w dialogu podczas analizowania utworu literackiego.
Plan i tezy artyku³u krytyki literackiej.
Odczyt i referat na temat literacki (na podstawie jednego lub wielu
róde³).
Recenzja na przeczytan¹ ksi¹¿kê, na film, program telewizyjny,
spektakl (z motywacj¹ swojego stosunku do bohaterów i wydarzeñ w
utworze).
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PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WIEDZY I
UMIEJÊTNOCI UCZNIÓW 11 KLASY

Uczniowie powinni znaæ:
 biografie znamienitych pisarzy, treæ utworów literackich;
 estetyczne, ogólnoludzkie i historyczne znaczenie literackich
utworów;
 tytu³y i autorów najwa¿niejszych utworów klasyki polskiej i
wiatowej wskazanych w wykazie lektur;
 ramy czasowe epok i dostrzegaæ zwi¹zek miêdzy nimi a wydarze
niami historycznymi, literackimi, prze³omami wiatopogl¹dowymi;
 charakterystyczne literackie osobliwoci przerabianych utworów;
 istotne znaczenie terminów literackich wystêpuj¹cych w programie
nauczania.
Uczeñ powinien umieæ:
wykazaæ siê znajomoci¹ i rozumieniem teksów literackich poznanych
w szkole:
 odró¿niaæ tekst literatury piêknej od innego rodzaju pimiennictwa,
 opisaæ elementy wiata przedstawionego,
 streszczaæ g³ówne w¹tki,
 charakteryzowaæ g³ównych bohaterów,
 okrelaæ tematykê utworu i odnajdywaæ g³ówn¹ ideê,
 analizowaæ tekst w celu wyjanienia funkcji rodków jêzykowych,
 rozpoznawaæ i odró¿niaæ sensy dos³owne i metaforyczne,
 interpretowaæ utwór w kontekcie dla niego najwa¿niejszym,
 wskazaæ nawi¹zania do tradycji literackiej,
 wskazaæ przyk³ady zwi¹zków literatury z innymi sztukami,
 odnaleæ w tekcie wartoci ogólnoludzkie,
 wskazaæ charakterystyczne cechy jêzyka poszczególnych spo³ecznych rodków przekazu;
dostrzegaæ zwi¹zki miêdzy poznanymi tekstami kultury a wiatopogl¹dem,
filozofi¹, kultur¹, sztuk¹ epok literackich:
 objaniaæ t³o epoki, wskazuj¹c najwa¿niejsze wydarzenia,
 wyjaniaæ podstawowe pojêcia zwi¹zane ze wiatopogl¹dem epok,
 wymieniaæ pr¹dy literackie i wyjaniaæ ich nazwy,
 wskazaæ nurty filozoficzne i ich przedstawicieli,
 odnaleæ has³a i idea³y epoki w tekstach literackich i wymieniæ
gatunki literackie typowe dla danej epoki,
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 dostrzec charakterystyczne motywy literackie i tematy (mi³oci,
domu, rodziny, mierci, wêdrówki),
 scharakteryzowaæ wzorce osobowe b¹d typowe cechy bohatera,
 rozpoznawaæ style w sztuce;
Do umiejêtnoci uczniów równie¿ w³¹czamy:
 komentowanie tekstu poznanego utworu,
 samodzieln¹ analizê i ocenê literackich utworów,
 interpretacjê wybranego literackiego tekstu lub niewielkiego po
objêtoci utworu,
 okrelenie roli systemu obrazów, fabu³y, kompozycji, gatunkowych
osobliwoci, ekspresji i rodków wyrazu,
 wyjanienie autorskiego stosunku do przedstawionej treci utworu,
 porównanie ró¿nych punktów widzenia podczas polemiki i zdolnoæ
udowadniania swojego punktu widzenia (prowadzenie dialogu),
 porównanie literackich utworów z ró¿nymi rodzajami sztuki,
 wyrane czytanie literackich utworów, w tym opanowanie na pamiêæ,
 przygotowanie referatów i odczytów na literacki temat.
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XII K L A S A
(2 godziny tygodniowo  70 godzin w ci¹gu roku,
czas rezerwowy  4 godziny)
Treæ
materia³u nauczania

Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

1

2

Wstêp
Ogólna charakterystyka polskiej i
wiatowej literatury XX wieku;
wp³yw wojny wiatowej, rewolucji,
totalitarnych re¿imów na jej rozwój.
Tradycje i nowatorstwo w prozie,
poezji, dramacie. Obrona osobowoci
i kultury w utworach literackich
znamienitych pisarzy XX stulecia.

Bierze udzia³ w dyskusji na temat
nadchodz¹cej nowej epoki na podstawie ju¿ poznanego materia³u
w XI klasie.

Rozdzia³ I
Pokolenie Kolumbów
Szczególny wyraz artystyczny zyska³a
twórczoæ pisarzy urodzonych oko³o
roku 1920; byli to: Krzysztof Kamil
Baczyñski, Tadeusz Gajcy, Adam
Trzebiñski, Tadeusz Borowski.
1. Dorastanie do trumny rocznika Tworzy zestawienia, selekcjonuje

1920.
dane.
K.K. Baczyñski
Pokolenie
T. Gajcy
Wczorajszemu

Porównuje biografie.
Wyrazicie czyta ze zrozumieniem
sensu i trosk¹ o estetykê.

Grupuje cytaty.
Wojenne losy przedstawicieli pokolenia Kolumbów. Biografie twórcze Opisuje prze¿ycia i dylematy
m³odych poetów. Czas dojrzewania m³odych.
jako dorastania do trumny. Arkadia
dzieciñstwa i apokalipsa m³odoci,
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marzenia a rzeczywistoæ. Dylematy Wskazuje w wierszach opis dyletwórcy ubezw³asnowolnionego przez matów poety i ¿o³nierza.
wojenny czas.
2. Os¹d historii pokolenia.
K.K. Baczyñski
Pokolenie
Historia

Zapisuje za pomoc¹ cytatów dialog
miêdzy poetami dotycz¹cy os¹du pokolenia.

T. Gajcy
Do potomnego

Okrela pojêcia historiozofia i katastrofizm historyczny.

T. Borowski
Pieñ

Komentuje sposób przedstawienia
natury i historii.

Historiozofia wed³ug K.K. Baczyñskiego. Aluzja do koncepcji
romantycznych. Dramat jednostek i
pokolenia. Poczucie klêski i winy.
Niepewnoæ oceny w przysz³oci.
3. Mi³oæ w czasach zag³ady.
K.K. Baczyñski
Erotyk
Niebo z³ote ...
Ten czas

Gromadzi s³ownictwo wokó³ krêgów
tematycznych: czas mi³oci, czas
mierci.

Uroda wiata a okupacyjny koszmar. Redaguje wypowied interpretacyjn¹,
Cechy obrazowania (wizyjnoæ, porównawcz¹ lub syntetyzuj¹c¹.
baniowoæ, ekspresjonizm).
4. Pokolenie apokalipsy spe³nionej.
T. Gajcy
Ju¿ nie potrzebujemy
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Referuje ocenê polskiej poezji miêdzywojennej.

1

A. Trzebiñski
Pokolenie liryczne i dramatyczne

2

Wyjania koncepcjê pokolenia dramatycznego.

W. Bojarski
Dokonuje streszczenia logicznego
O now¹ postawê cz³owieka two- tekstu, notuj¹c przes³anki, wnioski i
rz¹cego
koñcow¹ tezê.
Funkcja pisma Sztuka i Naród, losy Odnosi wywód W. Bojarskiego do
jego redaktorów.
przemian w kulturze wspó³czesnej.
Wybór tradycji literackiej.
Ocena poezji spod znaku Skamandra i
Awangardy Krakowskiej. Wojenna
liryka trudu. Odwrót od liryki ku dramatowi koniecznoci¹ w czasach czynu w literaturze.
Relacja miêdzy sztuk¹ a ¿yciem. Krytyczna ocena alienacji pracy wobec
sztuki, ekspansja rozrywki.
Potrzeba nowej postawy artysty realizuj¹cego przes³anie
C. Norwida.
Prace twórcze
1. Przedstaw i skomentuj myl histoKontekst opracowania tematu
riozoficzn¹ poetów okupacyjnych.
Przedstawienie pokolenia Kolumbów 2. Scharakteryzuj postawy i rozterki
i ich prze¿yæ wyra¿onych w wierszach. pokolenia Kolumbów.
3. Porównaj stosunek do historii Jana
Wiadomoci teoretyczne
Lechonia i Krzysztofa Kamila BaPodmiot jednostkowy i zbiorowy w czyñskiego.
wierszach.
Katastrofizm generacyjny i historyczny.
Katastroficzne i apokaliptyczne obrazy
i wizje.
Reinterpretacja motywów romantycznych.
Tragiczno-heroiczna postawa podmiotu i imperatyw walki.
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Rozdzia³ II
Pokolenie Wspó³czesnoci
Poetyckie g³osy Wspó³czesnoci
Przedstawiciele pokolenia. Debiuty
spónione, w³aciwe, powtórzone.
Sytuacyjny charakter wspólnoty
poetów.
1. Kulturowe inspiracje Zbigniewa Tworzy zestawienie dotychczas omóHerberta.
wionych w szkole wierszy
Z. Herberta.
Dlaczego klasycy
Przes³anie Pana Cogito
Wyjania za³o¿enia neoklasycyzmu.
Do Marka Aurelego
Redaguje w³asn¹ wypowied zainPoeta nurtu spod znaku T.S. Eliota. spirowan¹ wierszami o panu Cogito na
Przyczyny zwrotu ku antykowi. De- temat: Trud wiernoci sobie.
kalog klasycyzmu moralnego. Ocena
postaw ludzkich, literatury, kultury w Formu³uje pisemnie g³os w dyskusji
czasach wspó³czesnych.
wynikaj¹cej z wiersza Tren ForPostawa pana Cogito  indywidualna tynbrasa
lektura.
2. W³adza, obywatel, naród  re- Bada i w³¹cza kontekst autobiofleksje Zbigniewa Herberta.
graficzny do interpretacji utworów.
Tren Fortynbrasa
Rozwa¿ania o problemie narodu
Prolog

Syntezuje wiedzê na temat funkcji
nawi¹zañ kulturowych u Z. Herberta.

Reinterpretacja szekspirowskiego
tematu. Dwa wiaty wartoci i modele
w³adzy. Monolog i dialog w utworze.
Szukanie prawdy o polskim narodzie 
ukryte i jawne pytania. Postawa
Z . H e r b e r t a wobec problemu.
Ojczyzna dawna i obecna, historiozo- Analizuje ewolucjê postawy Z. Herfia poety.
berta.
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3. Nowy wymiar dialogu z tradycj¹.
Z. Herbert
Homilia

2

Interpretuje funkcjê nawi¹zañ do tragedii antycznej.

Elegijny nastrój rachunku z ¿ycia.
Szuka socjologicznych uwarunkowañ
Od m¹droci i optymizmu pana Cogito eksperymentów poety.
po sceptycyzm i gorycz. Cz³owiek a
Bóg.
Analizuje jêzyk wierszy, wskazuj¹c
zjawiska powtarzalne.
4. Szumy, zlepy, ci¹gi w poezji
Mirona Bia³oszewskiego.
Wskazuje zwi¹zki miêdzy poezj¹
M. Bia³oszewskiego a propozycjami
Filozofia Wo³omina
awangardy miêdzywojennej.
Szare eminencje zachwytu
Sztuki piêkne mojego pokoju
Opisuje obraz.
Reprodukcja:
Wyrazy M. Jaremianki.
Debiut M. Bia³oszewskiego  nobilitacja kultury peryferyjnej.
Mit ma³ego miasteczka i próba jego
uobecnienia w poezji. Sakralizacja
wiata. Poetyzacja rzeczywistoci codziennej. Poezja rupieci. Nowa konwencja jêzykowa, s³owo obiektem
analizy, zabawy; tworzenie, wyko- Dyskutuje na temat postaw ludzi, ich
rzystanie idiolektów.
spo³ecznej oceny.
Przekraczanie granic kultury wysokiej
i niskiej.
5. Estetyka brzydoty Stanis³awa Gro- Tworzy zestawy skojarzeñ z pojêciami:
chowiaka.
piêkno, brzydota.
wiêty Szymon
P³on¹ca ¿yrafa

Odczytuje wiersz jako interpretacjê
obrazu.

Reprodukcja S. Dali
P³on¹ca ¿yrafa.

Omawia nawi¹zania do tradycji literackiej, wskazuje kontynuacje i polemiki.
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S. Grochowiak
Ikar
Objawienie wiêtego Jana
Upojenie

2

Samodzielnie wyszukuje przejawy
turpizmu w poezji wczeniejszych
epok.

Bunt wobec z³a i okrucieñstwa, cierpienie ludzi prostych.
Etyczne ród³o buntu. Polemika ze
redniowieczn¹ ascez¹. Refleksja nad
ludzk¹ natur¹: biologizm, ale i duchowoæ.
Protest przeciw schematyzmowi, frazesom w ¿yciu spo³ecznym.
Wiersz a obraz  miejsce wspólne,
miejsce ró¿ne.
Nobilitacja trudu, brzydoty w zestawieniu z piêknem nieu¿ytecznym.
Estetyczny wymiar buntu poety.
Inspiracje biblijne, redniowieczne,
barokowe. Ironia i satyra. Antyromantyczny wizerunek poety zbratanego z pijanym narodem.
Erotyk antysentymentalny.
6. Wiersze przeciw estetom Andrzeja Wyszukuje informacje na temat
Bursy.
A. Bursy jako kaskadera literatury.
Sobota
Fiñski nó¿
Dyskurs z poet¹

Dyskutuje o formach kontestacji rzeczywistoci przez m³odzie¿/artystów.

Legenda literacka poety. Rozczarowanie rzeczywistoci¹ ród³em kontestacji i antyestetyzmu.
Sobotnia biesiada afirmacj¹ m³odoci
i alternatyw¹ wobec zaanga¿owania w
socjalistyczny model wiata.
Liryczne po¿egnanie dzieciñstwa.
Poezja, piêkno, estetyzm kontra fizjologia i wulgarnoæ.

Zabiera g³os w sprawie wulgaryzmów
jako elementu stylu artystycznego.
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Porównuje wiersz Dyskurs z poet¹
z utworem Kanon S. Grochowiaka,
zwracaj¹c uwagê na portret poety i jego
rolê.

1

2

7. Prozaicy Wspó³czesnoci.

Zdaje sprawozdanie z samodzielnie
Za³o¿enia programowe twórców sku- opracowanej lektury  M. H³asko
pionych wokó³ czasopisma Wspó³- Pierwszy krok w chmurach.
czesnoæ.
Indywidualnoci prozaików.
Rodzaje grup literackich.
Wspó³czesnoæ jako typ grupy sytuacyjnej.
Marek H³asko, Ireneusz Iredyñski,
Marek Nowakowski, W³adys³aw Lech
Terlecki i ich twórczoæ.
Prace twórcze
1. Piêkna brzydota w wierszach S. GroKontekst opracowania tematu
chowiaka.
Przybli¿yæ sylwetki poetów i ich twór- 2. Typ bohatera w opowiadaniach
czoæ  pokolenia Wspó³czesnoci M. H³aski.
jako grupy sytuacyjnej.
Wiadomoci teoretyczne
Okolicznoci debiutu Z. Herberta i
cechy jego twórczoci.
Specyfika ujêcia rzeczywistoci w
wierszach M. Bia³oszewskiego.
Pojêcie turpizm  wiersze
S. Grochowiaka.
Literackie przejawy buntu wobec
wiata A. Bursy.
Proza pokolenia Wspó³czesnoci i
jej problematyka.
Rozdzia³ III
Pokolenie Nowej Fali
1. Kondycja pokolenia i rzeczywistoci Wyszukujeinformacje o konsekwencjach
spo³ecznej w wierszach Ewy Lipskiej. dla kultury wydarzeñ z 1968 roku.
My, Egzamin
Redaguje bibliografiê zagadnieniow¹.
Wydarzenia marca 1968 roku prze¿yciem pokoleniowym. Nieufnoæ Porównuje wiersz z innym manifeswobec za³amanej rzeczywistoci. tem pokoleniowym.
155

1

2

Ksi¹¿ki  manifesty g³ównych twórców formacji Nowej Fali.
Portret pokolenia. Bolesne odczuwanie
wewnêtrznej sprzecznoci miêdzy Analizuje grê jêzykow¹ w wierszach,
ustabilizowanym ¿yciem a poczuciem badaj¹c przekszta³cenia frazeopustki, têsknota za ide¹ i wartociami. logizmów.
2. Badanie stanu jêzyka w poezji Wskazuje elementy publicystyki w
Stanis³awa Barañczaka.
poezji.
Spójrzmy prawdzie w oczy
Wype³niæ czytelnym pismem
Co dzi rzucili

Okrela problematykê wierszy, zwracaj¹c uwagê na uwik³ania cz³owieka w
politykê.

Twórcze wykorzystanie neologizmów
w celu obna¿enia k³amstwa. Od
ankiety do przes³uchania  diagnoza
sytuacji cz³owieka lat 70. i ¿ycia
spo³ecznego. Postawa niezgody na
wiat.
Kontekst opracowania tematu
Przedstawienie okolicznoci powstania
formacji Nowej Fali, jej literatów oraz
ich twórczoci.
Teoretyczne wiadomoci
Przekszta³cenia frazeologiczne (modyfikacje, kontaminacje, nowe konteksty). Jêzykowe sposoby demaskowania zak³amanej rzeczywistoci.
Przedstawiciele Nowej Fali.
Rozdzia³ IV
wiadectwo zbrodni i zag³ady
1. Liryka pora¿ona Tadeusza Ró- Wnioskuje na temat w¹tków i moty¿ewicza.
wów powtarzaj¹cych siê w wierszach
(z 1947 i 2001roku).
Kuglarz wiêtoci
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Widzia³em cudowne monstrum
Poci¹gi
Ocalony
Lament

2

Sumuje wnioski z analizy wierszy,
charakteryzuj¹c cz³owieka poczuwaj¹cego siê do odpowiedzialnoci za
z³o.
Wskazuje cechy poetyki ciniêtego
gard³a.
Wykrywa funkcjê trawestacji credo
oraz nawi¹zañ kulturalnych.

Kompleks ocalenia w poezji T. Ró¿ewicza  obsesyjne tematy, obrazy.
Potrzeba nowego jêzyka poezji po
Owiêcimiu.
Powojenny poeta jako kuglarz wiêtoci. Kryzys humanizmu. Rejestracja
wiadomoci cz³owieka, który prze¿y³
wojnê. Pozornoæ ocalenia, oka- Nazywa wartoci z punktu widzenia
leczenie psychiki, utrata wiary w re- filozofii, etyki, religii nieobecne w
ligiê i cz³owieka. Poszukiwanie auto- ¿yciu bohaterów dramatu.
rytetu moralnego.
2. wiadomoæ cz³owieka ustabi- Analizuje jêzyk bohaterów jako obraz
lizowanego w dramacie Tadeusza ich wiadomoci (skróty, powtórzenia,
Ró¿ewicza.
prozaizmy, kolokwialne frazeologizmy,
skojarzenia).
wiadkowie, albo nasza ma³a stabilizacja
Interpretuje fragment, wi¹¿¹c jego
wymowê z ide¹ ca³ego dramatu.
Teatr Ró¿ewicza  prze³amanie
konwencji klasycznej i awangardowej.
Cechy konstrukcyjne i tematyka dramatów. System wartoci spo³eczeñstwa polskiego w latach 60.
Nasza ma³a stabilizacja jako znak Analizuje konstrukcjê bohatera limarazmu duchowego i materializmu terackiego.
cz³owieka.
Zag³ada wartoci w czasach pokoju. Interpretuje tytu³.
3. Cz³owiek pora¿ony w dramacie Odczytuje utwór jako refleksjê o kryTadeusza Ró¿ewicza.
zysie formu³y dramatu.
Kartoteka
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Brak podmiotowoci i to¿samoci
bohatera. Pamiêæ jak kartoteka. Stan
destrukcji wiadomoci po dowiadczeniach wczesnej m³odoci.
4. Egzystencjalizm J. P. Sartre w dra- Interpretuje motto w kontekcie
macie
utworu.
Muchy
Analizuje zabiegi narracyjne.
5. Proza Zofii Na³kowskiej jako wia- Opisuje fizyczne i psychiczne doznania
dectwo oskar¿enia i ostrze¿enia.
i prze¿ycia bohaterów opowiadañ.
Medaliony

Uczestniczy w dyskusji na temat aktualnoci pytañ postawionych przez
Geneza i formu³a Medalionów.
autorkê w kontekcie wspó³czesnych
Utwór jako dokument ludobójstwa. dyskusji o klonowaniu, eutanazji.
Degradacja ludzkiej psychiki, degradacja inteligencji w s³u¿bie zbrodniczej ideologii. Pytania o granice
eksperymentów medycznych i prawo
decydowania o ludzkim ¿yciu. Kon- Wyjania powi¹zania opowiadañ z
strukcja narracji.
histori¹ Polski i Europy.
6. Obóz owiêcimski jako fakt zbrod- Pracuje z tekstem lektury, stawiaj¹c
niczy, cywilizacyjny, kulturowy, socjo- tezy interpretacyjne i dokumentuj¹c je
logiczny.
cytatami.
S. Szmaglewska
Dymy nad Birkenau

Nazywa kolejne etapy budowania spo³eczeñstwa koncentracyjnego.

T. Borowski
Po¿egnanie z Mari¹

Formu³uje historiozofiê T. Borowskiego.

wiat obozowy z perspektywy cz³o- Zabiera g³os w dyskusji: czy opowieka zlagrowanego. Metody i skutki wiadania s¹ zara¿one nihilizmem, czy
degradacji i upodlenia cz³owieka przez g³êboko etyczne?
faszyzm.
Technika narracyjna: behawioryzm,
antypsychologizm.
Tragizm cz³owieka epoki pieców.
Obóz jako model nowego porz¹dku
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europejskiego, spo³eczeñstwa koncentracyjnego. Obozy jako konsekwencja historii. Zakwestionowanie
postêpu cywilizacyjnego i kulturowego.
Recepcja opowiadañ G. HerlingaGrudziñskiego.
7. Inny wiat jako dokument, traktat Odczytuje utwór w kontekcie automoralny i dzie³o literackie.
biograficznym, historycznym i literackim.
J. Czapski
Na nieludzkiej ziemi
Analizuje portrety ludzi.
G. Herling-Grudziñski
Inny wiat

Okrela stanowisko autora wobec
relatywizmu moralnego.

J. Andrzejewski
Popió³ i diament

Wyszukuje przyk³ady ró¿nych ról
narratora.

A. So³¿enicyn
Jeden dzieñ Iwana Denisowicza

Wykrywa klamrow¹ kompozycjê
utworu.
Wskazuje przyk³ady zabiegów literackich, okrela ich funkcjê.

Literatura lagrowa i ³agrowa  pogranicze dokumentu literatury piêknej.
Pisze rozprawkê na temat: Czy po
Antycywilizacja sowieckich ³agrów.
wojnie zostali niewinni i ocaleni?
Analiza totalitaryzmu sowieckiego
jako systemu przemylanego wyniszczenia fizycznego i zniewolenia
cz³owieka.
Postawy ludzi w nieludzkich warunkach. Tytu³ i motto. Przes³anie
odautorskie w epilogu. Konstrukcja
narratora. Literackie sposoby komentowania obozowej rzeczywistoci.
wiat jako s³owo-klucz.
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8. Cywil o powstaniu warszawskim.
M. Bia³oszewski
Pamiêtnik z powstania
szawskiego
Reprodukcja:
Domy-¿o³nierze B.W. Linkego

Bada okolicznoci powstania utworu,
dostrzegaj¹c dystans czasowy.

war- Porównuje utwór z innymi tekstami
kultury o powstaniu, dostrzegaj¹c
demitologizacjê.
Analizuje narracjê, zwracaj¹c uwagê
na cechy jêzyka mówionego.

Dramat wydarzeñ powstañczych z
perspektywy lat. Rola pamiêci. Warsza- Analizuje wizerunek domu w utworze
wa podziemna. Rachunek piwnicowy. i na obrazie.
¯ycie spo³eczne. Osaczenia wiênia
podziemi. Pamiêtnik mówiony  strumieñ wiadomoci i jego jêzykowy
zapis.
Dom-¿o³nierz i dom-arka w potopie
wojennym.
9. Przywódca o powstaniu w getcie Grupuje fakty literackie i refleksje
warszawskim.
bohatera wokó³ pojêæ has³owych, np.
g³ód, ¿ycie, mieræ, bohaterstwo.
H. Krall
Zd¹¿yæ przed Bogiem
Pracuje ze s³ownikiem terminów literackich, analizuj¹c definicjê literatury
H. Krall jako dziennikarka zag³ady faktu.
¿ydowskiego wiata.
Temat i konwencja utworu.
Bada losy ¯ydów w czasie wojny w
¯ycie i walka w getcie w relacji ostat- swojej okolicy (realizacja cie¿ki regioniego przywódcy. Demitologizacja nalnej).
przywódców i powstañców. Wycig
Edelmana o ludzkie ¿ycie. Rachunki z Analizuje dane fakty i komentarze
Bogiem. Literatura faktu.
dotycz¹ce holocautu.
10. Zag³ada narodu ¿ydowskiego.

Przygotowuje krótk¹ prezentacjê na
temat kultury ¿ydowskiej na podstawie
fragmentów filmów i albumów.

A.S³onimski
Elegia miasteczek ¿ydowskich

Analizuje wiersz A. S³onimskiego i
obraz M. Chagalla, szukaj¹c zwi¹zków
pod k¹tem portretów ¯ydów.
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Reprodukcja: Spacer M. Chagalla.
J. Tuwim
My, ¿ydzi polscy
¯ydek

Dokonuje syntezy z zakresu literatury
i korespondencji sztuk, wzbogacaj¹c j¹
Holocaust na ziemiach polskich w o teksty kultury poznane w drodze
czasie wojny. Symbole ¿ydowskie samokszta³cenia.
kultury i znaki zag³ady. Postacie ¯ydów
jako u¿ytecznych cz³onków lokalnej
spo³ecznoci i miejscowych magów.
Przejawy antagonizmów dwóch narodów. Strata dla polskiej kultury
szczyc¹cej siê bogat¹ ró¿norodnoci¹
wp³ywów.
Dramat Polaka-¯yda. Manifest i lament
polskiego literata. Poetycki obraz ¯yda
zagubionego w wiecie.
Kontekst opracowania tematu
Prze¿ycia i refleksje bohatera jednostkowego i ca³ego pokolenia na
podstawie utworów mówi¹cych o
katastrofizmie historycznym i generacyjnym.
Teksty kultury powiêcone zag³adzie
narodu i kultury ¯ydów.

Prace twórcze
1. Kartoteka T. Ró¿ewicza  typ
dramatu, podejmowanie tematu. Twój
stosunek do lektury.
2. Niszczenie spo³eczeñstwa i próba
jego ocalenia w obozach i ³agrach.

Wiadomoci teoretyczne
Cechy poetyki Ró¿ewicza.
Funkcja kontrastów i paralelizmów.
Deprawuj¹cy wp³yw faszyzmu na
cz³owieka. Odejcie od ujêcia martyrologicznego na rzecz depatetyzacji i
demitologizacji.
Ocena faszyzmu i stalinizmu.
Cechy literatury faktu. Wk³ad ¯ydów
polskich do kultury narodowej.
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Rozdzia³ V
W poszukiwaniu wiata wartoci

2

Rozpoznaje w wierszu nawi¹zania do
mitologii i tradycji literackiej.

1. Od destrukcji wiata ku wartociom
g³oszonym przez leopolda Staffa.
Komentuje przes³anie sonetu.
L. Staff
Mitologia
Rzut w przysz³oæ
L. Staff jako poeta czterech epok.
Destrukcja wiata wartoci ukazana
poprzez zag³adê natury. Dialog Staffa
z przes³aniami wczeniejszych wierszy
(np. Przedpiew). Powrót postawy
opartej na ideach humanistycznych i
chrzecijañskich.

Dokonuje syntezy literackiej, redaguj¹c konspekt dotycz¹cy ewolucji
postawy L. Staffa i poetyki utworów
w ró¿nych okresach.

2. Zadania poezji wed³ug Czes³awa Notuje cytaty o charakterze skrzyMi³osza.
dlatych s³ów.
Cz. Mi³osz
Przedmowa
Campo di Fiori

Objania klasycyzm Cz. Mi³osza jako
rodzaj wiatopogl¹du.

Rola poezji ocalenia wartoci, wywo³ywanie buntu przeciw przemocy,
obojêtnoci, z³u, kszta³towanie postaw
moralnych.
3. Mi³oæ do ludzi i wiata w poezji ks. Zapisuje refleksje wynikaj¹ce z wierJana Twardowskiego.
szy, grupuj¹c je wokó³ s³ów: cz³owiek,
wiat, Bóg, wiara.
Stwarza³
Wierzê
Wskazuje zwi¹zki nauki ksiêdza z
Ostrobramska
postaw¹ franciszkañsk¹.
Na wsi
Mrówko, wa¿ko, biedronko
Wskazuje charakterystyczne cechy
stylu poety, np. aforystycznoæ, humor
obok liryzmu, kolokwialne frazeologizmy.
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Poezja ks. Jana Twardowskiego najwybitniejsz¹ realizacj¹ wspó³czesnej
liryki religijnej.
Afirmacja wiata w jego piêknie i
ró¿norodnoci.
Konkret wiejski ladem obecnoci
Boga i ród³em pewnej wiary cz³owieka.
Mi³oæ do ludzi wyra¿ona wspó³czuciem dla cierpienia, zrozumienia
dla s³aboci i grzechu.
4. Twórczoæ Karola Wojty³y.
Rozwa¿ania na temat: czego lêka siê
wspó³czesny cz³owiek?

2

Analizuje i interpretuje wiersze,
formu³uj¹c refleksje dotycz¹ce postawy cz³owieka wobec czasu, praw
historii, losu i przeznaczenia, mierci.

Czyta utwory K. Wojty³y, analizuje
je, znajduje m¹droci ¿yciowe.

5. M¹droæ ¿ycia wed³ug Wis³awy
Szymborskiej.
Rehabilitacja
Trzy s³owa najdziwniejsze
W rzece Heraklita
W zatrzêsieniu
Kot w pustym mieszkaniu

Samodzielnie odczytuje przemówienie sztokholmskie nobilistki.
Uzasadnia intelektualny charakter
poezji.

Sylwetka nobilistki. Ró¿ne formy literackie twórczoci, np. lepieje.
Rozrachunek ze stalinizmem, z w³asn¹
naiwnoci¹ i lekkomylnoci¹. Rehabilitacja zmar³ych i siebie samej.
Sytuacja cz³owieka wobec przemijania, paradoksy ludzkiego ¿ycia,
niepojêtnoæ istnienia.
6. J. Tuwim
Kwiaty polskie

Interpretuje wiersze J. Tuwima.

7. Powojenna twórczoæ
M. Jasturna.
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Kontekst opracowania tematu
Dostrze¿enie przemiany postawy
L. Staffa w wierszach powojennych.
Piêkna wymowa poezji ks. Jana Twardowskiego.
Portret wspó³czesnego cz³owieka i
jego problemów na podstawie wierszy
W. Szymborskiej.

Prace twórcze
1.G³os Cz. Mi³osza w dyskusji o zadaniach poezji.
2. Ironia i humor w twórczoci
W. Szymborskiej.

Wiadomoci teoretyczne
Zadania poety i poezji wed³ug Cz. Mi³osza.
Aluzje literackie i cytaty kulturowe.
Moralistyczne przes³ania utworów.
Intelektualny charakter poezji.
Walory poezji nobilistów.
Rozdzia³ VI
Cz³owiek w wiecie z³a i absurdu
1. Z³o nigdy nie umiera.
J. Iwaszkiewicz
M³yn nad Lutyni¹
Wybitny nowelista. Problemy psychologiczne ludnoci w okupowanym kraju.
W. ¯ukrowski
Lotna
Tematyka wojenna, utwór pe³en
doznañ, bogactwa barw i kszta³tów.

Opowiada treæ noweli, analizuje
wydarzenia, charakteryzuje bohaterów.

Analizuje problematykê utworu,
ocenia bohaterów na podstawie poznanych fragmentów.

Albert Camus
D¿uma
Reprodukcja: D¿uma A. Böcklina.
Powieæ jako kronika zarazy: przebieg
epidemii, obraz miasta w ucisku
d¿umy, zachowanie zbiorowoci.
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Porównuje portrety lekarzy w poznanych utworach.
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Postawy moralne jednostek w sytuacji
zagro¿enia  bohaterowie jako rzecznicy tez utworu.
Portrety ludzi zad¿umionych, postawy bohaterów wobec z³a.
Laicki humanizm. A. Camus wobec
egzystencjalistów. Przes³anie powieci
i Mitu o Syzyfie.
Paraboliczne sensy.

Analizuje motywy dzia³ania bohaterów technik¹ drzewka decyzyjnego.

Wyjania wyk³adniki konstrukcji
parabolicznej.

2. Cz³owiek w okowach absurdu.

Wybrany cytat czyni mottem refleksji
na temat z³a w wiecie.

Redaguje tematyczny katalog cytatów
z powieci.

Samuel Beckett
Czekaj¹c na Godota
Teatr absurdu S. Becketta. Tragiczna
wizja ludzkiego losu: bierne trwanie,
bezsensownoæ nieuzasadnionego
oczekiwania, dowiadczenie przemocy
i poni¿enia. Funkcja aluzji biblijnych
w portretowaniu wspó³czesnego cz³owieka.
3. Proza amerykañska.
E. Hemingway
Komu bije dzwon
Pokazanie wartoci ¿ycia i mo¿liwoæ
oddania go w imiê okrelonej sprawy.
Ukazanie prawdziwych scen z ¿ycia
prostych ludzi przy pomocy prostego
jêzyka codziennego

Analizuje fragmenty z podrêcznika w
kontekcie wyk³adu interpretacyjnego.
Wyra¿a swój s¹d o antyteatrze.
Konfrontuje teoriê Witkacego z realizacj¹ S. Becketta.

Przedstawia problematykê utworu,
jej bohaterów oraz wartoci ludzkie.
Opowiada treæ fragmentów utworu,
obrazuje wydarzenia, które wywar³y
na nim du¿e wra¿enie.

W. Faulkner
Zap³ata ¿o³nierska

Ocenia bohaterów i ich czyny.

Jerome D. Salinger
Buszuj¹cy w zbo¿u

Okrela problematykê utworów m³odych amerykañskich pisarzy, porównuje j¹ z utworami europejskimi.
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4. Zapowied pañstwa totalitarnego.
George Orwell
Rok 1984
G. Orwell jako pisarz rozpatrzy .
Analiza mechanizmów spo³ecznych i
politycznych prowadz¹cych do totalitaryzmu.
Czarna wizja przysz³oci zdominowanej przez totalitaryzmy.
Inwigilacja, propaganda, manipulacja,
zak³amanie jêzyka w czasach Wielkiego Brata.

Wyjania pojêcie antyutopia.
Bada kontekst historyczny utworu.
Porównuje utwory ze znanymi sobie
antyutopiami.
Wyszukuje elementy alegorii i paraboli.
Analizuje cel i mechanizm nowomowy.
Komentuje wspó³czesne zjawiska w
¿yciu spo³ecznym jako spe³nienie obaw
G. Orwella.

Kontekst opracowania tematu
Odczytanie powieci jako utworu o
mechanizmach zbiurokratyzowanych
anonimowych instytucji ¿ycia publicznego i zapowied totalitaryzmów.

Prace twórcze
1. Przedstawiæ wizjê ludzkiego losu w
absurdalnym wiecie w wietle fragmentów dramatu S. Becketta Czekaj¹c
na Godota.
2. Zaraza jako z³o w wiecie i cz³oWiadomoci teoretyczne
Specyfika kompozycji utworu (trzy wieku na podstawie powieci D¿uma
A. Camusa.
p³aszczyzny).
Kwestia pi³atyzmu. Sugestie metaforycznych sensów. Koncepcja laickiego humanizmu, teatru absurdu,
antyrealizm.
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Rozdzia³ VII
wiadectwo upadku
1. Spo³eczny taniec w narzuconym Interpretuje perypetie rodziny jako
rytmie.
drogê od wolnoci poprzez chaos do
totalitaryzmu.
B. Show
Pigmalion
Wyszukuje nawi¹zania do tradycji
romantycznej i miêdzywojennej (do
S. Mro¿ek
konkretnych utworów).
Tango
Zestawia i charakteryzuje pary poPortret wspó³czesnej rodziny  kon- staci, wskazuj¹c bohatera paroflikt miêdzypokoleniowy w zwi¹zku z diowego.
kryzysem wartoci.
Ocena inteligencji. Obraz mecha- Dyskutuje na temat mechanizmu renizmów totalitarnych.
wolucji obyczajowej.
Wykorzystanie parodii i groteski w
konstrukcji wiata przedstawionego,
bohaterów, kompozycji. Uniwersalnoæ
problematyki dziêki zastosowaniu
konwencji. Porównanie utworu z innym pod okrelonym k¹tem, np. portret
inteligenta, motyw tañca.
2. W chaosie norm, zasad i wzorów.
T. Ró¿ewicz
Spadanie, czyli o elementach ...

Wypisuje frazeologizmy okrelaj¹ce
sytuacjê wspó³czesnego cz³owieka.

Moralna i egzystencjalna tragedia
cz³owieka XX wieku tematem
twórczoci T. Ró¿ewicza.
Przemiany obyczajowoci i poczucia
moralnoci  zestawienie przesz³oci
i wspó³czesnoci.
Swobodne nawi¹zanie do wielu tekstów kultury. Opozycja pionu i poziomu
znakiem kompletnego rozpadu norm,
wzorów, zasad we wszystkich dziedzinach ¿ycia w przeciwieñstwie do

Rozszyfrowuje aluzje, cytaty i kryptocytaty.
Interpretuje tytu³ i puentê utworu.
Szuka kontekstu literackiego dla
utworu, porównuje sposób prezentacji
idei.
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jednoznacznego upadku moralnego w
przesz³oci.
3. Cz³owiek schwytany w sieæ.
S. Lem
Bomba megabitowa

Komentuje ideê wybranego utworu
fabularnego S. Lema.

Fascynacja technicznymi mo¿li- Precyzuje i hierarchizuje argumenty
wociami cywilizacji, ale niepokój o przeciw Internetowi przedstawione
stan psychiczny i moralny cz³owieka przez S. Lema.
w twórczoci S. Lema. Nieufnoæ
wobec kierunków rozwoju cywi- Formu³uje kontrargumenty.
lizacji. Sceptycyzm S. Lema wobec
Internetu. Idea Arki Noego Opowiada poznany fragment utworu,
Internetu.
charakteryzuje g³ówne postacie i
ocenia ich postêpowanie.
Solaris
Autor porusza szereg odwiecznych
problemów moralno-filozoficznych
ludzkoci: dobra i z³a,
Okrela motyw wêdrówki bohatera 
odpowiedzialnoci, mi³oci
inteligenta polskiego.
bliniego.
4. Symboliczne miejsce.
T. Konwicki
Ma³a apokalipsa

Wyszukuje cytaty potwierdzaj¹ce
filozoficzny, etyczny i polityczny wymiar powieci.

Warszawa jako miejsce metaforyczne  jej elementy nabieraj¹
znaczenia symboli.
Miejsce, w którym nast¹pi apokalipsa,
wszystko ulegnie dekonstrukcji, co
zobrazuje upadek ustroju.
Kontekst opracowania tematu
Prace twórcze
Przemiany obyczajowe i moralne w 1. Tango S. Mro¿ka jako dramat
¿yciu cz³owieka XX wieku.
rodzinny i polityczny.
2. Kryzys wartoci i jego ród³a w
Ma³ej apokalipsie.
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Wiadomoci teoretyczne
Funkcja literatury realizmu socjalistycznego.
Arkadyjski obraz socjalistycznego
miasta jako odmiana utopii.
Poetyka socrealizmu w prozie i poezji.
Dezintegracja osobowoci wspó³czesnego cz³owieka i jego zagubienie
w wiecie ci¹gle zmieniaj¹cych siê
mód, stylów i konsumpcyjnych ekscytacji.
Funkcja formy nieczystej jako
sposobu opisu wspó³czesnego wiata.

Do opanowania materia³u  60 godzin.
Na lekcje rozwoju twórczej dzia³alnoci i rozwoju mowy  6 godzin.
Rezerwowe lekcje  4 godziny.
LITERATURA DO OPANOWANIA PAMIÊCIOWEGO

K. Wierzyñski  Manifest szalony
W. Broniewski  Poezja
W. Szymborska  Rehabilitacja
L. Staff  Rzut w przysz³oæ
K. I. Ga³czyñski  Ulica Towarowa
T. Ró¿ewicz  Lament
Cz. Mi³osz  Ob³oki
J. Twardowski  Wierzê
LITERATURA UZUPE£NIAJ¥CA
(utwory przeznaczone dla samodzielnego czytania przez uczniów)

K. K. Baczyñski  Pokolenie, Erotyk, Niebo z³ote, Pokolenie, Ten
czas
T. Gajcy  Wczorajszemu, Do potomnego, Ju¿ nie potrzebujemy
T. Borowski  Pieñ, Po¿egnanie z Mari¹
A. Trzebiñski  Pokolenie liryczne i dramatyczne
W. Bojarski  O now¹ postawê cz³owieka tworz¹cego
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Z. Herbert  Dlaczego klasycy, Przes³anie Pana Cogito, Tren
Fortynbrasa, Do Marka Aurelego, Rozwa¿ania o problemie narodu,
Prolog, Homolia
M. Bia³oszewski  Filozofia Wo³omina, Szare eminencje zachwytu,
Sztuki piêkne mojego pokoju, Pamiêtnik z powstania warszawskiego
S. Grochowiak  wiêty Szymon, P³on¹ca ¿yrafa, Ikar, Objawienie
wiêtego Jana, Upojenie
A. Bursy  Sobota, Fiñski nó¿, Dyskurs z poet¹
M. H³asko  Pierwszy krok w chmurach
E. Lipska  My, Egzamin
S. Barañczak  Spójrzmy prawdzie w oczy, Wype³niæ czytelnie pismem,
Co dzi rzucili
T. Ró¿ewicz  Kuglarz wiêtoci, Widzia³em cudowne monstrum,
Poci¹gi, Ocalony, wiadkowie, albo nasza ma³a stabilizacja, Kartoteka,
Spadanie, czyli o elementach ...
S. Lem  Bomba megabitowa
Z. Na³kowska  Medaliony
S. Szmaglewska  Dymy nad Birkenau
G. Herling-Grudziñski  Inny wiat
J. Czapski  Na nieludzkiej ziemi
J. Andrzejewski  Popió³ i diament
H. Krall  Zd¹¿yæ przed Bogiem
A.S³onimski  Elegia miasteczek ¿ydowskich
J. Tuwim  My, ¯ydzi polscy, ¯ydek, Kwiaty polskie
L. Staff  Mitologia
Cz. Mi³osz  Przedmowa, Campo di Fiori
J. Twardowski  Stwarza³, Ostrobramska, Na wsi, Mrówko, wa¿ko,
biedroneczko
W. Szymborska  Trzy s³owa najdziwniejsze, W rzece Heraklita, W
zatrzêsieniu, Kot w pustym mieszkaniu
A.Camus  D¿uma
S. Beckelt  Czekaj¹c na Godota
G. Orwell  Rok 1984
S. Mro¿ek  Tango
T. Konwicki  Ma³a apokalipsa
K. Wojty³a  wybrane utwory
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PODSTAWOWE RODZAJE USTNYCH I PISEMNYCH PRAC
Z LITERATURYW 12 KLASIE

Wyrane czytanie utworów literackich.
Ustne i pisemne wypracowanie-rozwa¿anie charakteru problemowego
(w tym indywidualna, porównawcza, grupowa charakterystyka) na
podstawie przerabianego utworu literackiego, a tak¿e wypracowanierozwa¿anie charakteru publicystycznego.
Udzia³ w dialogu w procesie analizy utworu literackiego.
Plan i tezy artyku³u krytyki literackiej.
Sprawozdanie i referat na temat literacki (na podstawie jednego lub
kilku róde³).
Recenzja na przeczytan¹ ksi¹¿kê, film, program telewizyjny, spektakl
(z motywacj¹ swojego stosunku do bohatera i wydarzeñ w utworze).
PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WIEDZY
I UMIEJÊTNOCI UCZNIÓW W 12 KLASIE

Uczniowie powinni znaæ:
 biografiê znamienitych pisarzy, treæ utworów literackich;
 wyró¿niki dzie³a literackiego;
 estetyczne, ogólnoludzkie i historyczne znaczenie utworu literackiego;
 terminy literackie zawarte w programie;
 rodzaje i gatunki literackie.
Uczniowie powinni umieæ:
 orientowaæ siê w twórczoci pisarzy polskich i obcych wymienionych
w podrêcznikach lub innych ród³ach wskazanych przez nauczyciela;
 opowiadaæ fabu³ê utworu;
 streszczaæ w¹tki;
 oceniaæ bohaterów literackich wed³ug ró¿nych kryteriów;
 precyzowaæ problematykê tekstów;
 odnajdywaæ wartoci ideowe;
 interpretowaæ tekst i dokonaæ jego wartociowania;
 interpretowaæ utwór w kontekcie biograficznym, historycznym;
 okrelaæ funkcjê nawi¹zañ do tradycji literackiej;
 wskazaæ przyk³ady korespondencji sztuk;
 dostrzegaæ sposoby manipulacji odbiorc¹ i zagro¿enie ze strony
mass mediów;
171

 odnaleæ w tekcie kultury wartoci dla narodu, dla siebie samego;
 charakteryzowaæ jêzyk kultury niskiej;
 dostrzegaæ zwi¹zki miêdzy ramami czasowymi epoki a wydarzeniami
historycznymi, literackimi, prze³omami wiatopogl¹dowymi;
 wyjaniaæ kontekst historyczny, polityczny, gospodarczy epoki;
 scharakteryzowaæ wizjê wiata i cz³owieka;
 dostrzegaæ podobieñstwa i ró¿nice miêdzy wiatopogl¹dami ró¿nych epok;
 wskazaæ i omówiæ wyró¿niki pr¹dów literackich i artystycznych;
 oceniaæ zjawiska literackie;
 rozpoznaæ konwencje artystyczne;
 wykryæ filozoficzne uwarunkowania koncepcji wiata przedstawionego, konstrukcji bohatera;
 wykryæ uwarunkowania doboru gatunków literackich (np. funkcj¹
literatury, postaw¹ ideow¹ twórcy);
 porównaæ utwory literackie o podobnych motywach;
 przedstawiæ ewolucjê w ujêciu wybranych motywów, tematów, to posów;
 charakteryzowaæ w³aciwy epoce kanon piêkna.
ÊÐÈÒÅÐ²¯ ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÕ ÄÎÑßÃÍÅÍÜ Ó×Í²Â
Ãîëîâíèì çàâäàííÿì âèêëàäàííÿ ïðåäìåòà º ë³òåðàòóðíà îñâ³òà, ðîçâèòîê
ãóìàí³òàðíî¿ êóëüòóðè òà òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ó÷í³â, âèõîâàííÿ â íèõ ñâ³òîãëÿäíèõ
îð³ºíòàö³é, ôîðìóâàííÿ âì³ííÿ ñàìîñò³éíî îçíàéîìëþâàòèñÿ ç òâîðàìè ìèñòåöòâà
ñëîâà, ñâ³äîìî ñïðèéìàòè âò³ëåí³ â íèõ åñòåòè÷í³, äóõîâí³ ö³ííîñò³.
Îáºêòîì âèâ÷åííÿ íà óðîêàõ ë³òåðàòóðè º õóäîæí³é òâ³ð, éîãî åñòåòè÷íà
ïðèðîäà òà äóõîâíî-åòè÷íà ñóòí³ñòü, ùî é çóìîâëþº îðãàí³çàö³þ óðîêó ë³òåðàòóðè.
Ó öåíòð³ óðîêó ë³òåðàòóðè çíàõîäèòüñÿ àíàë³ç òà ³íòåðïðåòàö³ÿ õóäîæíüîãî
òâîðó, îäíàê äîö³ëüíî, äå ìîæëèâî, çàëó÷àòè ð³çí³ êîíòåêñòè ë³òåðàòóðíîãî
ïðîöåñó (ë³òåðàòóðí³ øêîëè, òå÷³¿, íàïðÿìêè, çâÿçêè ì³æ íàö³îíàëüíèìè
ë³òåðàòóðàìè) ³ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íîãî ïîñòóïó. Â÷èòåëü ìàº ÷³òêî âèçíà÷èòè
îñíîâí³ òà ôîíîâ³ çàâäàííÿ, ä³áðàòè ñïîð³äíåí³ ôàêòè ç ³íøèõ âèä³â ìèñòåöòâ,
çàáåçïå÷èòè íåîáõ³äíèé îáñÿã òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðíèõ çíàíü.
Ïðîòå îçíàéîìëåííÿ ç ð³çíèìè êîíòåêñòàìè, òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðíèìè
ïîíÿòòÿìè òà ë³òåðàòóðíèìè çâÿçêàìè íå º îñíîâíèì íàïðÿìêîì ðîáîòè
â÷èòåëÿ ë³òåðàòóðè, à ëèøå äîäàòêîâèìè çàñîáàìè ðîçêðèòòÿ ñâîºð³äíîñò³ òà
åòè÷íîãî ñåíñó òâîðó. Ïð³îðèòåò çàëèøàºòüñÿ çà àíàë³çîì ïîåòèêè òà êîíöåïö³¿
òåêñòó ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ³íòåãðóâàííÿ çäîáóòèõ çíàíü ó äóõîâíèé ñâ³ò ó÷í³â.
Ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ïåðåäáà÷àº
³íäèâ³äóàëüíî-äèôåðåíö³éíèé, îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíèé ï³äõ³ä, êîëè ó â÷èòåëÿ
íà ïåðøîìó ì³ñö³  äèòèíà, ó÷åíü  îñîáèñò³ñòü, ôîðìóâàííÿ ÿêî¿ ìàº
ñïðÿìîâóâàòèñÿ çàñîáàìè ñëîâåñíîãî ìèñòåöòâà òà ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíèõ âèì³ðíèê³â çàïðîâàäæåíî 12-áàëüíó ñèñòåìó
îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â.
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IV. Âèñîêèé

III. Äîñòàòí³é

II. Ñåðåäí³é

². Ïî÷àòêîâèé

Ð³âåíü íàâ÷.
äîñÿãíåíü

Ó÷åíü â³ëüíî âîëîä³º ìàòåð³àëîì òà íàâè÷êàìè àíàë³çó ë³òåðàòóðíîãî òâîðó, çäàòíèé äî
îðèã³íàëüíèõ, òâîð÷èõ ð³øåíü ð³çíîìàí³òíèõ çàâäàíü.

12

Ó÷åíü âîëîä³º ìàòåð³àëîì ³ íàâè÷êàìè àíàë³çó ë³òåðàòóðíîãî òâîðó, ñèñòåìàòèçóº íàáóò³
çíàííÿ, çíàõîäèòü ³ âèïðàâëÿº äîïóùåí³ ïîìèëêè.

10

Ó÷åíü âîëîä³º ìàòåð³àëîì, âì³ííÿìè òà íàâè÷êàìè àíàë³çó õóäîæíüîãî òâîðó, âèñëîâëþº
âëàñí³ äóìêè, ñàìîñò³éíî îö³íþº ë³òåðàòóðí³ ÿâèùà.

Ó÷åíü âîëîä³º ìàòåð³àëîì ³ íàâè÷êàìè àíàë³çó ë³òåðàòóðíîãî òâîðó, îö³íþº îêðåì³
ë³òåðàòóðí³ ÿâèùà. äîáèðàº àðãóìåíòè íà ï³äòâåðäæåííÿ âëàñíèõ ì³ðêóâàíü.

9

11

Ó÷åíü âîëîä³º ìàòåð³àëîì, ï³ä êåð³âíèöòâîì ó÷èòåëÿ àíàë³çóº òåêñò, âèïðàâëÿº äîïóùåí³
ïîìèëêè ³ äîáèðàº äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ âèñëîâëåíî¿ äóìêè.

Ó÷åíü âîëîä³º ìàòåð³àëîì ³ íàâè÷êàìè àíàë³çó ë³òåðàòóðíîãî òâîðó çà ïîäàíèì ó÷èòåëåì
çðàçêîì, íàâîäèòü îêðåì³ ïðèêëàäè ç òåêñòó.

7
8

Ó÷åíü çíàº çì³ñò òâîðó, çäàòíèé ïåðåêàçàòè éîãî ÷àñòèíó, çà äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ âèä³ëÿº
ãîëîâí³ åï³çîäè.

6

Ó÷åíü ìàº óÿâëåííÿ ïðî çì³ñò òâîðó, çäàòíèé ïåðåêàçàòè íåçíà÷íó éîãî ÷àñòèíó òà çà
äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ âèçíà÷èòè îñíîâí³ ñþæåòí³ åëåìåíòè.

4

Ó÷åíü çíàº çì³ñò òâîðó, ïåðåêàçóº îêðåìó éîãî ÷àñòèíó, çà äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ çíàõîäèòü
ïðèêëàäè ó òåêñò³.

Ó÷åíü ðîçóì³º íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë, çà äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ äàº â³äïîâ³äü âèñëîâëþâàííÿì.

3

5

Ó÷åíü ðîçóì³º íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ³ ìîæå â³äòâîðèòè ôðàãìåíò ç íüîãî îêðåìèì ðå÷åííÿì.

Ó÷åíü â³äòâîðþº ìàòåð³àë, íàçèâàþ÷è îêðåìèé ôàêò.

Êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â

Òàáëèöÿ

2

1

Áàëè

Íà óðîêàõ ë³òåðàòóðè äîì³íóþ÷îþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ ³ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ
çà äîñÿãíóòèìè ðåçóëüòàòàìè º ä³àëîã, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ íà âñ³õ åòàïàõ
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà äî ÿêîãî ó÷í³â çàëó÷àº â÷èòåëü, ñïîíóêàþ÷è
ðîçì³ðêîâóâàòè, ðîáèòè óçàãàëüíåííÿ ³ âèñíîâêè, âèñëîâëþâàòè âëàñí³ äóìêè
é îö³íêè. Ïðè öüîìó â³äáóâàºòüñÿ ïåðåâ³ðêà òà îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ
äîñÿãíåíü ó÷í³â ³ ð³âíÿ ¿õíüî¿ êîìïåòåíòíîñò³, òîáòî ïîòî÷íå îö³íþâàííÿ çíàíü
òà âì³íü. Ï³ä ÷àñ òàêîãî îö³íþâàííÿ îáîâÿçêîâèì ìàº ñòàòè êîíòðîëü çà
ïðî÷èòàííÿì êîæíèì ó÷íåì âèçíà÷åíèõ ïðîãðàìîþ òâîð³â ³ çíàííÿì ¿õ çì³ñòó,
çà âèêîíàííÿì çàçíà÷åíèõ ó ïðîãðàì³ âèä³â óñíèõ òà ïèñüìîâèõ ðîá³ò. Çà çãîäîþ
ó÷íÿ â³äïîâ³äí³ áàëè çà òåìó ìîæóòü áóòè âèñòàâëåí³ íà ï³äñòàâ³ ïîòî÷íèõ
îö³íîê.
Çíàííÿ íàïàìÿòü âèçíà÷åíèõ ïðîãðàìîþ òâîð³â òà ¿õ âèðàçíå ÷èòàííÿ
îö³íþºòüñÿ 12 áàëàìè.
Îñíîâíîþ ñòðóêòóðíîþ îäèíèöåþ êîæíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà º òåìà,
ùî ïåðåäáà÷åíà íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ.
Ï³ä ÷àñ òåìàòè÷íîãî îö³íþâàííÿ ê³ëüê³ñòü áàë³â, ÿêó îòðèìóº ó÷åíü, ìàº
áóòè ðåçóëüòàòîì îö³íêè îïàíóâàííÿ íèì êîæíî¿ êîíêðåòíî¿ òåìè.
Òåìàòè÷íå îö³íþâàííÿ º îáîâÿçêîâèì, ³ ðåçóëüòàòè éîãî ïðîâåäåííÿ ô³êñóþòüñÿ
ó æóðíàë³ â îêðåì³é êîëîíö³ (Çà òåìó...).
Òåìàòè÷íó àòåñòàö³þ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ë³òåðàòóðè êðàùå ïðîâîäèòè çà
ïåâíèìè áëîêàìè (ðîçä³ëàìè) êóðñó, çâàæàþ÷è íà òå, ùî íà âèâ÷åííÿ á³ëüøîñò³
ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â âèçíà÷åíî íåâåëèêó ê³ëüê³ñòü ãîäèí,
ßêùî âèâ÷åííÿ òåìè íå çàâåðøåíî â ìåæàõ ñåìåñòðó (÷âåðò³), òî àòåñòàö³ÿ çà
íåþ ïåðåíîñèòüñÿ íà íàñòóïíèé ñåìåñòð (÷âåðòü). ßêùî ó÷åíü ç ïîâàæíî¿
ïðè÷èíè íå çì³ã ïðîéòè àòåñòàö³þ ç îêðåìî¿ òåìè, òî íà éîãî ïðîõàííÿ öÿ
àòåñòàö³ÿ ìîæå áóòè ïåðåíåñåíà íà ³íøèé òåðì³í, àëå íå ï³çí³øå, í³æ íà òèæäåíü,
Äëÿ òåìàòè÷íîãî îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â ó æóðíàë³
â³äâîäÿòüñÿ äâ³ êë³òèíêè: äëÿ ïåðøî¿ ³ äëÿ ìîæëèâî¿ ïîâòîðíî¿ àòåñòàö³¿. Ó÷íÿì
äîçâîëÿºòüñÿ ïåðåñêëàäàòè òåìó çàäëÿ ï³äâèùåííÿ áàë³â. Çà âåäåííÿ çîøèò³â ç
ë³òåðàòóðè îö³íêè âèñòàâëÿþòü îäèí ðàç íà ñåìåñòð.
Ï³äñóìêîâå îö³íþâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íàïðèê³íö³ ñåìåñòðó òà íàâ÷àëüíîãî ðîêó.
Ï³äñóìêîâ³ áàëè çà ñåìåñòð âèçíà÷àþòü çà ðåçóëüòàòàìè òåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ.
Ñåìåñòðîâ³ áàëè âèñòàâëÿþòü çà óìîâàìè ïðîõîäæåííÿ óñ³õ çàïëàíîâàíèõ
òåìàòè÷íèõ àòåñòàö³é. Â³äïîâ³äíî âèñòàâëÿþòü, ³ ï³äñóìêîâ³ áàëè çà ð³ê. Ó
âèïóñêíèõ (9-õ ³ 12-õ) êëàñàõ ïåðåäáà÷åíî ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ àòåñòàö³¿ äëÿ
ïåðåâ³ðêè îñâ³òíüîãî ð³âíÿ ó÷í³â.
Îòæå, ôîðìè îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â - ïîòî÷íå, òåìàòè÷íå,
ï³äñóìêîâå îö³íþâàííÿ  íà ñó÷àñíîìó åòàï³ íàáóâàþòü ³íøîãî õàðàêòåðó,
ñòèìóëþþ÷è ó÷í³â äî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ çäîáóòê³â.
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