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Wymagania edukacyjne szczegółowe z języka polskiego dla klasy III technikum po szkole 

podstawowej. 
 

Numer i temat lekcji Zakres podstawowy 

– wymagania określone dla zakresu podstawowego 

Uczeń: 

Zakres rozszerzony 

– wymagania dodatkowe 

 

Uczeń: 

2. Felietonistyka Bolesława 

Prusa 

• wymienia cechy charakterystyczne felietonu i je odnajduje we 

fragmencie Kronik tygodniowych  

• wylicza problemy społeczne, o których pisze autor felietonu 

• określa funkcję komizmu we wskazanym fragmencie 

• podejmuje dyskusję na temat przyczyn popularności felietonu we 

współczesnej prasie 

• wskazuje cechy felietonu w wybranym tekście współczesnym 

• tworzy felieton 

3., 4., 5., 6. i 7. Lalka 

Bolesława Prusa 

• streszcza powieść Bolesława Prusa 

• charakteryzuje wszystkie warstwy społeczności miejskiej przedstawione 

w Lalce: arystokrację, kupiectwo niemieckie, żydowskie i polskie, 

inteligencję, biedotę 

• wypowiada się na temat świata przedstawionego powieści 

• odnajduje elementy światopoglądu pozytywistycznego w utworze  

• prezentuje idealizm trzech bohaterów: Ignacego Rzeckiego, Stanisława 

Wokulskiego i Juliana Ochockiego 

• analizuje narrację w Lalce 

• interpretuje tytuł powieści 

• wskazuje w utworze realizację toposu theatrum mundi 

• charakteryzuje sposób przedstawienia miłości w książce 

• analizuje losy i postawę głównego bohatera jako postaci tragicznej oraz 

w kontekście światopoglądu pozytywistycznego 

• analizuje postać Izabeli Łęckiej i wyraża opinię na jej temat 

• wymienia cechy Lalki jako powieści dojrzałego realizmu 

• omawia kompozycję utworu 

• analizuje powieść pod kątem poglądów autora na temat założeń 

pozytywistycznych 

• bierze aktywny udział w dyskusji na temat sposobu zakończenia powieści 

przez Prusa 

• odnajduje w utworze elementy języka ezopowego 

8. Ćwiczenia maturalne – 

czytanie ze zrozumieniem 

• czyta ze zrozumieniem tekst nieliteracki 

• formułuje odpowiedzi na pytania do tekstu na podstawie wskazówek 

  

9. Ćwiczenia maturalne – 

wypowiedź ustna  

• analizuje temat wypowiedzi ustnej 

• interpretuje obraz w kontekście dzieła literackiego 

• wygłasza uporządkowaną wypowiedź, dbając o formę językową 

 

10. Podsumowanie 

wiadomości na temat 

• podaje najważniejsze wydarzenia w biografii Bolesława Prusa 

• wymienia i charakteryzuje omawiane utwory pisarza 

• wypowiada się na temat poglądów Prusa w kontekście jego twórczości 

• podejmuje dyskusję o znaczeniu twórczości pisarza dla literatury polskiej 
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Bolesława Prusa • wskazuje kluczowe tematy i motywy w twórczości Prusa 

• uzasadnia znaczenie twórczości Bolesława Prusa dla rozwoju literatury 

polskie 

11., 12., 13. i 14. Zbrodnia i 

kara Fiodora Dostojewskiego 

• opisuje sposób przedstawienia miejsca akcji (Petersburg) oraz wpływ tak 

skonstruowanej przestrzeni na głównego bohatera 

• omawia teorię Rodiona Raskolnikowa, która popchnęła go do zbrodni 

• charakteryzuje głównych bohaterów: Raskolnikowa i Sonię 

• analizuje przyczyny popełnienia zbrodni przez bohatera 

• przedstawia konflikt rozumu i wiary uosobiony w postaciach 

Raskolnikowa i Soni 

• wypowiada się na temat znaczenia snów dla wymowy powieści 

• omawia koncepcję człowieczeństwa zaprezentowaną w utworze  

• wykazuje polifoniczność tekstu 

• bierze udział w dyskusji na temat współczesnych problemów etycznych w 

kontekście filozofii Rodiona Raskolnikowa 

• odnosi światopogląd głównego bohatera do współczesnych 

Dostojewskiemu koncepcji filozoficznych 

• analizuje postać Arkadiusza Swidrygajłowa jako sobowtóra Rodiona 

Raskolnikowa 

15. Ćwiczenia maturalne – 

pisanie wypracowania 

• analizuje temat wypracowania 

• gromadzi materiał potrzebny do napisania pracy 

• pisze pracę, dbając o zachowanie odpowiedniej kompozycji oraz 

poprawność językową i stylistyczną 

 

16. Odmiany języka 

polskiego  

• klasyfikuje odmiany języka narodowego  

• wyjaśnia, skąd wzięły się różnice we współczesnym języku polskim 

• odróżnia odmianę nieoficjalną języka od oficjalnej  

• wymienia podstawowe dialekty polszczyzny  

• tłumaczy przyczyny powstania języków środowiskowych i zawodowych 

• charakteryzuje styl literatury pozytywistycznej 

• na wybranym przykładzie ilustruje cechy stylu literatury 

pozytywistycznej 

• wyjaśnia, w jaki sposób styl literatury pozytywistycznej odzwierciedla 

światopogląd epoki 

17. Podsumowanie 

wiadomości na temat 

pozytywizmu 

• przytacza opinie autorów na temat pozytywizmu 

• analizuje podłoże różnego postrzegania pozytywizmu przez obu pisarzy 

• omawia stosunek Józefa Bocheńskiego do filozofii Auguste’a Comte’a 

• przedstawia zasługi pozytywizmu dla utrzymania jestestwa narodowego 

na podstawie tekstu Jerzego Borejszy  

• rozważa rolę pozytywizmu w rozwoju kultury polskiej 

 

18. Powtórzenie wiadomości • selekcjonuje i hierarchizuje wiadomości zdobyte podczas lekcji  

• powtarza i utrwala wiadomości 

• powtarza wiadomości przeznaczone dla profilu rozszerzonego  

19. i 20. Praca klasowa   

21. i 22. Schyłek wieku  • wyjaśnia etymologię czterech nazw epoki 

• wymienia postulaty modernistów dotyczące kultury, sztuki, życia 

społecznego 

• charakteryzuje przełom modernistyczny 

• opisuje przemiany społeczne i polityczne przełomu wieków XIX i XX 

oraz analizuje ich wpływ na kształt nowej epoki w kulturze 

• analizuje obrazy Paula Gauguina oraz Carlosa Schwabe w odniesieniu do 

cech modernizmu  
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• opisuje specyfikę przełomu modernistycznego na ziemiach polskich  

• omawia znaczenie Krakowa dla rozwoju Młodej Polski   

• wypowiada się na temat życia codziennego przełomu wieków XIX i XX 

23. Ćwiczenia maturalne – 

czytanie ze zrozumieniem 

• czyta ze zrozumieniem tekst nieliteracki 

• formułuje odpowiedzi na pytania do tekstu na podstawie wskazówek 

  

24. Filozofia końca wieku • charakteryzuje ogólne tendencje filozoficzne epoki 

• wyjaśnia przyczyny popularności poglądów Arthura Schopenhauera 

• tłumaczy tytuł dzieła Świat jako wola i przedstawienie 

• wymienia i omawia główne założenia filozofii Arthura Schopenhauera 

oraz Fryderyka Nietzschego 

• czyta ze zrozumieniem fragmenty traktatów filozoficznych 

zamieszczonych w podręczniku 

• orientuje się w poglądach filozoficznych Henriego Bergsona 

• prezentuje swoje zdanie na temat filozofii Schopenhauera i Nietzschego 

25. U progu sztuki 

nowoczesnej  

• charakteryzuje nowe kierunki w sztuce 

• ilustruje przykładami cechy nowych kierunków w sztuce 

• przedstawia twórczość najważniejszych artystów młodopolskich  

• podaje cechy architektury secesyjnej i wskazuje przykład secesji w 

swoim otoczeniu 

• analizuje wybrane dzieła sztuki należące do impresjonizmu i 

symbolizmu 

• wymienia tytuły najważniejszych dzieł młodopolskich i 

modernistycznych 

• opisuje zmiany, jakie zaszły w teatrze na przełomie wieków XIX i XX 

• orientuje się w twórczości plastycznej takich artystów, jak: Claude Monet, 

Auguste Renoir, Edgar Degas, Vincent van Gogh, Gustav Klimt, Auguste 

Rodin, Jacek Malczewski i Stanisław Wyspiański 

• wypowiada się na temat muzyki  przełomu wieków  

• referuje wpływ Konstantego Stanisławskiego na technikę gry aktorskiej 

26. Wprowadzenie do 

literatury modernizmu 

• opisuje zastosowanie nowych kierunków sztuki w literaturze  • orientuje się w twórczości Stanisława Przybyszewskiego  

27. i 28. Tematy 

podejmowane w twórczości 

Kazimierza Przerwy-

Tetmajera 

• opisuje swoje przeżycia wynikające z lektury wierszy 

• analizuje i interpretuje wskazane teksty 

• charakteryzuje dekadencki światopogląd na podstawie wiersza Koniec 

wieku XIX  

• wskazuje cechy wspólne pomiędzy utworem Koniec wieku XIX a 

filozofią Schopenhauera  

• przedstawia sposób ukazania kobiety w erotyku Tetmajera 

• odnajduje elementy impresjonizmu w wierszu Melodia mgieł nocnych  

• definiuje synestezję na podstawie Melodii mgieł nocnych  

• wskazuje obecność instrumentacji głoskowej w Melodii mgieł nocnych i 

określa jej funkcję  

• omawia funkcjonowanie motywu folkloru podhalańskiego na podstawie 

obrazu Gersona i utworu Na skalnym Podhalu 

• wykazuje podobieństwo nastroju wiersza Lubię, kiedy kobieta... i rzeźby 

Rodina 

• charakteryzuje wiersz Lubię, kiedy kobieta... na tle konwencji 

• wykazuje, że zarówno Melodia mgieł nocnych, jak i Na skalnym Podhalu 

są charakterystyczne dla epoki i więcej je łączy, niż dzieli 

29. Młodopolskie inspiracje w 

twórczości Leopolda Staffa 

• opisuje swoje przeżycia wynikające z lektury wierszy 

• analizuje i interpretuje wskazane utwory 

• odnajduje w wierszu Kowal inspirację filozofią Fryderyka Nietzschego 

• określa, co łączy wiersz Staffa Kowal z obrazem Edwarda Burne’a-Jonesa 

Pan i Psyche 

• wymienia dzieła kultury popularnej, które odwołują się do szeroko 
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• objaśnia symbole pojawiające się w utworze Kowal 

• wskazuje obecność instrumentacji głoskowej w Deszczu jesiennym i 

określa jej funkcję 

• definiuje wiersz sylabotoniczny na podstawie utworu Deszcz jesienny  

• odnajduje w wierszu Deszcz jesienny cechy typowe dla młodopolskiego 

obrazowania 

• wyjaśnia symbole obecne w wierszu Deszcz jesienny 

rozumianej koncepcji nadczłowieka i wyjaśnia przyczyny popularności 

takich postaci 

• na podstawie utworu Staffa Deszcz jesienny i obrazu Pissarra wykazuje 

podobieństwa oraz różnice między impresjonizmem w malarstwie i poezji 

30. Impresjonistyczny cykl 

poetycki   

• odnajduje w wierszach elementy impresjonizmu i symbolizmu 

• interpretuje symbole obecne w tekstach 

• wskazuje w utworach elementy tatrzańskiego krajobrazu 

• określa porę dnia/roku w każdym z sonetów 

• wypowiada się na temat sposobu przedstawiania przyrody w poezji 

młodopolskiej 

• charakteryzuje dwie wizje górskiego krajobrazu: przedstawioną w 

sonetach Kasprowicza 

i na obrazie Ślewińskiego Fioletowe góry, ośnieżone szczyty, zielona kotlina 

w Tatrach 

• przygotowuje młodopolską antologię wybranych dzieł (literackich i 

malarskich) poświęconych Tatrom i mieszkańcom tego regionu oraz pisze 

wstęp do tego zbioru 

• konfrontuje cykl sonetów Kasprowicza z cyklem obrazów Katedra w 

Rouen Claude’a Moneta 

31., 32., 33., 34. i 35. Wesele 

Stanisława Wyspiańskiego 

• streszcza Wesele Stanisława Wyspiańskiego 

• podaje wiadomości na temat genezy dramatu Stanisława Wyspiańskiego  

• rozpoznaje w postaciach dramatu ich pierwowzory 

• wyjaśnia rolę didaskaliów 

• tworzy obraz inteligencji i chłopstwa przełomu wieków na podstawie 

tekstu 

• wypowiada się na temat relacji pomiędzy chłopstwem a inteligencją 

• analizuje dialogi bohaterów realistycznych z osobami dramatu  

• tłumaczy, na czym polega odmienność Wernyhory od pozostałych osób 

dramatu  

• wypowiada się na temat mitów narodowych obecnych w utworze 

• wyjaśnia znaczenie i funkcję symboli w Weselu 

• interpretuje zakończenie utworu 

• omawia stylizację gwarową w dramacie 

• przedstawia kompozycję Wesela i określa jej funkcję  

• odnajduje w Weselu cechy reprezentatywne Młodej Polski 

• prezentuje kontekst historyczny utworu – wypowiada się na temat 

krakowskiej szkoły historycznej i rabacji galicyjskiej 

• porównuje finałową scenę dramatu Wyspiańskiego z obrazem Jacka 

Malczewskiego Melancholia 

• konfrontuje obraz Stanisława Wyspiańskiego Chochoły z treścią dramatu 

• podejmuje dyskusję na temat aktualności diagnozy społeczeństwa 

polskiego zaprezentowanej w Weselu 

• na podstawie kadru zamieszczonego w podręczniku określa, jaką rolę w 

filmie Wesele Wajdy odgrywają scenografia i poszczególne ujęcia 

• pisze recenzję adaptacji filmowej Wesela w reżyserii Wajdy z 

omówieniem sposobu, w jaki reżyser oddał atmosferę dramatu 

36., 37., 38. Chłopi 

Władysława Stanisława 

Reymonta 

• streszcza pierwszy tom Chłopów Reymonta 

• opisuje strukturę społeczną wsi zaprezentowaną w utworze 

• analizuje motywacje zachowań bohaterów 

• omawia obyczaje i obrzędy ukazane w powieści  

• interpretuje symbolikę powieści 

• wypowiada się na temat stylizacji gwarowej zastosowanej przez pisarza 

• określa typ narracji w powieści 

• wskazuje obecność tendencji artystycznych epoki w dziele Reymonta 

• konfrontuje obraz Chełmońskiego z treścią powieści Reymonta 

• porównuje Chłopów z Panem Tadeuszem 
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39. Ćwiczenia maturalne – 

wypowiedź ustna 

• analizuje temat wypowiedzi ustnej 

• wybiera i interpretuje odpowiedni materiał literacki  

• wygłasza uporządkowaną wypowiedź, dbając o formę językową 

 

40., 41., 42. i 43. Ludzie 

bezdomni Stefana 

Żeromskiego 

• streszcza Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego  

• relacjonuje biografię głównego bohatera 

• wypowiada się na temat symboliki utworu 

• omawia znaczenie tytułu i interpretuje „bezdomność” bohaterów w 

znaczeniu dosłownym oraz metaforycznym 

• prezentuje problematykę społeczną utworu 

• podejmuje dyskusję na temat wyborów dokonywanych przez Tomasza 

Judyma  

• opisuje kompozycję utworu 

• prezentuje cechy powieści młodopolskiej na przykładzie dzieła 

Żeromskiego 

• charakteryzuje narrację Ludzi bezdomnych 

• wskazuje przykłady użycia przez pisarza techniki impresjonistycznej 

oraz naturalistycznej i je omawia 

• podejmuje dyskusję na temat aktualności problematyki moralnej powieści 

• podaje argumenty wspierające tezę, że Tomasz Judym to bohater 

romantyczny 

44., 45. Jądro ciemności 

Josepha Conrada  

• streszcza Jądro ciemności Josepha Conrada 

• charakteryzuje obraz kolonializmu zaprezentowany w powieści  

• podaje metaforyczne znaczenie podróży Marlowa 

• prezentuje postać Kurtza i analizuje jego postawę oraz poglądy 

• omawia symbolikę powieści 

• odczytuje znaczenie ostatnich słów wypowiedzianych przez Kurtza 

• interpretuje tytuł utworu  

• wypowiada się na temat narracji zastosowanej w Jądrze ciemności 

• wyjaśnia, jakie możliwości ukazania obcej kultury daje film i pod jakimi 

względami może uzupełnić obraz wyłaniający się z dzieła literackiego 

• interpretuje Jądro ciemności jako powieść antykolonialną 

• wskazuje w utworze odniesienia do tradycji literackiej i tłumaczy, jaką 

funkcję pełnią one w powieści 

• podejmuje dyskusję dotyczącą zła w człowieku, przywołując szerokie 

konteksty 

46. Słowa i ich znaczenie • podaje różnicę między odcieniem znaczeniowym w grupie synonimów 

• stosuje właściwy wyraz w konkretnej sytuacji komunikacyjnej 

• prezentuje etymologię wybranych słów utworu 

• omawia na przykładach sposób eksponowania sfery uczuciowej w 

literaturze Młodej Polski 

• przedstawia na przykładach sposób zastosowania technik 

naturalistycznej i impresjonistycznej w literaturze 

• wyjaśnia zjawisko wprowadzania muzyczności do literatury na 

wybranych przykładach  

• analizuje wybrane utwory ze względu na obecność cech stylu 

modernistycznego 

47., 48., 49. Podsumowanie 

wiadomości na temat Młodej 

Polski 

• definiuje pojęcia: „sztuka wysoka”, „kultura niska”, „sztuka masowa” 

• wskazuje w kulturze Młodej Polski początki nowoczesnej kultury 

• wyraża swoją opinię dotyczącą tezy Czesława Miłosza o niskiej jakości 

artystycznej literatury młodopolskiej 

• podejmuje dyskusję na temat aktualności literatury młodopolskiej  

• porównuje opinie obu autorów na temat sztuki młodopolskiej 

• bierze udział w dyskusji o wartości sztuki masowej  

• wyraża opinię dotyczącą przyczyn, zdiagnozowanej przez Czesława 

Miłosza, nietrwałości literatury młodopolskiej  
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50. Śladami modernizmu • określa, w jaki sposób modernizm ukształtował współczesną cywilizację 

• opisuje początki kultury masowej i jej rozwój 

• wskazuje przykłady wpływu sztuki i światopoglądu modernistycznego 

na kulturę współczesną 

• podaje konkretne przykłady wpływu kultury modernistycznej na sztukę 

współczesną i je omawia 

• podejmuje dyskusję na temat aktualności światopoglądu 

modernistycznego w świecie współczesnym 

51. Ziemia obiecana • omawia sposób przedstawienia XIX-wiecznej Łodzi w filmie 

• charakteryzuje głównych bohaterów filmu 

• interpretuje tytuł filmu i analizuje jego zakończenie 

• wypowiada się na temat scenografii 

• omawia kreacje aktorskie wybranych postaci 

• analizuje kadr z filmu zamieszczony w podręczniku 

• podejmuje dyskusję na temat aktualności postaw zaprezentowanych w 

obrazie Andrzeja Wajdy 

52., 53. Test sprawdzający    

54., 55. Praca klasowa   

56., 57. Świat między 

wojnami 

• określa ramy czasowe dwudziestolecia międzywojennego 

• wskazuje wydarzenia historyczne oraz inne czynniki, które 

ukształtowały epokę 

• opisuje specyfikę dwudziestolecia międzywojennego w Polsce  

• przedstawia tendencje światopoglądowe epoki 

• wypowiada się na temat totalitaryzmów europejskich w międzywojniu 

• opisuje życie codzienne w okresie dwudziestolecia międzywojennego 

• wyjaśnia pojęcia: totalitaryzm, faszyzm, nazizm, komunizm, rasizm, 

antysemityzm i określa, które z nich można zastosować w przypadku 

hitlerowskich Niemiec, a które – Rosji sowieckiej? 

• gromadzi informacje na temat narodzin nazizmu w Niemczech i wyjaśnia, 

dlaczego ta ideologia zyskała rzesze zwolenników w latach 30. XX w. 

58. Filozofia początków XX 

stulecia 

• referuje najważniejsze założenia psychoanalizy 

• wyjaśnia różnice pomiędzy świadomością a nieświadomością 

• wskazuje sposoby ujawniania się nieświadomej sfery psychiki ludzkiej 

• przedstawia główne założenia filozofii Oswalda Spenglera 

• tłumaczy opozycyjną relację pomiędzy kulturą a cywilizacją 

• podejmuje dyskusję na temat oddziaływania psychoanalizy na kulturę XX 

wieku 

59. i 60. Sztuka 

dwudziestolecia 

międzywojennego 

• rozpoznaje na przykładach główne style epoki i wymienia cechy nurtów 

• podaje nazwiska najważniejszych twórców epoki i rozpoznaje ich dzieła 

• wskazuje podstawowe cechy architektury modernistycznej 

• analizuje wybrany obraz według podanych kryteriów 

• wypowiada się na temat początków filmu  

• wskazuje tendencje dominujące w teatrze międzywojennym 

• wypowiada się na temat muzyki dwudziestolecia międzywojennego  

• omawia wybrany film z czasów międzywojnia  

• charakteryzuje wybranego twórcę teatralnego epoki 

61. Ćwiczenia maturalne – 

wypowiedź ustna 

• analizuje temat wypowiedzi ustnej 

• wybiera i interpretuje odpowiedzi materiał literacki 

• wygłasza uporządkowaną wypowiedź, dbając o formę językową 

 

62., 63. Wprowadzenie do 

literatury dwudziestolecia 

międzywojennego 

• wskazuje awangardowe rodzaje wypowiedzi literackiej 

• omawia nowatorskie techniki w prozie europejskiej 

• prezentuje międzywojenne tendencje w literaturze polskiej i omawia je 

w kontekście epok poprzednich 

• przedstawia polskie formacje poetyckie międzywojnia  

• omawia specyfikę prozy wybranego twórcy europejskiego (Marcel Proust, 

James Joyce, Tomasz Mann) 
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• charakteryzuje nowe gatunki prozatorskie w literaturze polskiej  

64., 65. i 66. Skamander i 

satelici  

• wymienia nazwiska członków grupy Skamander 

• wskazuje cechy poezji skamandrytów 

• charakteryzuje podmiot liryczny w wierszu Do krytyków 

• wskazuje cechy manifestu literackiego w wierszu Do krytyków  

• prezentuje sposób ujęcia tematu przemijania w tekście Przy okrągłym 

stole 

• analizuje funkcję użycia neologizmów w utworze Słowisień 

• interpretuje tytuł wiersza Herostrates 

• charakteryzuje stosunek skamandrytów do tradycji literackiej na 

podstawie Herostratesa 

• interpretuje sposób opisania Polski i polskości w wierszu Lechonia 

• analizuje inne utwory Juliana Tuwima 

• interpretuje wybrane wiersze pozostałych przedstawicieli grupy 

Skamander oraz tzw. satelitów 

• omawia sposób ukazania miłości w tekstach Pawlikowskiej-

Jasnorzewskiej 

67. Awangarda Krakowska • wymienia główne założenia programowe Awangardy Krakowskiej 

• wyjaśnia, kim, według Peipera, jest poeta i na czym polega twórczość 

poetycka 

• konfrontuje wiersz Notre-Dame z założeniami Awangardy Krakowskiej 

• omawia kreację podmiotu lirycznego  

• interpretuje sposób ukazania katedry Notre Dame w wierszu  

• objaśnia metaforykę wiersza 

• zestawia sposoby ukazania katedry przez Juliana Przybosia w wierszu 

Notre-Dame i Zdzisława Beksińskiego na obrazie Katedra 

68. Katastrofizm Józefa 

Czechowicza 

• wskazuje przyczyny nastrojów katastroficznych w dwudziestoleciu 

międzywojennym 

• omawia kreację podmiotu lirycznego w wierszu mały mit 

• odnajduje w tekście elementy arkadyjskie i katastroficzne 

• stawia tezę interpretacyjną 

• analizuje formę wiersza 

• interpretuje zakończenie utworu 

• konfrontuje katastroficzne obrazy obecne w wierszu z obrazem Pabla 

Picassa Guernica 

• omawia dzieło Salvadora Dalego w kontekście wątku snu pojawiającego 

się w wierszu Czechowicza 

69. Poezja Bolesława 

Leśmiana 

• określa sytuację liryczną wiersza W malinowym chruśniaku 

• wskazuje, co wpływa na zmysłowy charakter utworu 

• opisuje sposób tworzenia atmosfery intymności w wierszu W malinowym 

chruśniaku 

• wymienia wydarzenia przedstawione w Balladzie bezludnej 

• wypowiada się na temat związku utworu z konwencją gatunku  

• odszukuje elementy panteizmu w wierszu 

• analizuje frazeologię wiersza 

• interpretuje metafory użyte w utworze 

• czyta ze zrozumieniem tekst nieliteracki 

• porównuje wiersz W malinowym chruśniaku z obrazem Marca Chagalla 

70. Ćwiczenia maturalne – 

pisanie wypracowania 

• analizuje temat wypracowania 

• gromadzi materiał potrzebny do napisania pracy 

• pisze pracę, dbając o zachowanie odpowiedniej kompozycji oraz 
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poprawność językową i stylistyczną 

71., 72., 73., 74. i 75. 

Przedwiośnie Stefana 

Żeromskiego 

• streszcza Przedwiośnie Stefana Żeromskiego 

• prezentuje etapy biografii głównego bohatera 

• odtwarza proces dojrzewania Cezarego Baryki 

• wypowiada się na temat obrazu rewolucji przedstawionego w powieści  

• opisuje wizerunek Polski porozbiorowej ukazany w Przedwiośniu 

• charakteryzuje różne środowiska (rządowe, ziemiańskie, komunistyczne) 

przestawione przez Żeromskiego 

• omawia dyskusje światopoglądowe zaprezentowane przez autora 

• wymienia mity narodowe demaskowane przez pisarza 

• interpretuje tytuł powieści 

• wyjaśnia znaczenie obrazu „szklanych domów” dla ideowej wymowy 

utworu 

• omawia kompozycję i język powieści 

• porównuje treść książki Stefana Żeromskiego z adaptacją filmową w 

reżyserii Filipa Bajona 

76. i 77. Panny z Wilka 

Jarosława Iwaszkiewicza  

• streszcza opowiadanie Panny z Wilka 

• interpretuje relacje pomiędzy Wiktorem Rubenem a mieszkankami 

Wilka 

• omawia różnice w postrzeganiu poszczególnych kobiet przez głównego 

bohatera dawniej i obecnie 

• wyjaśnia symbolikę występującą w opowiadaniu  

• podejmuje dyskusję na temat sposobu ukazania upływu czasu w 

opowiadaniu  

• omawia różne sposoby przedstawienia upływającego czasu w literaturze i 

sztuce 

78., 79., 80. Sklepy 

cynamonowe Brunona 

Schulza 

• streszcza opowiadanie Brunona Schulza 

• wypowiada się na temat kreacji narratora w opowiadaniu 

• interpretuje opis ojca w pierwszej części opowiadania 

• przedstawia wykorzystanie toposu labiryntu w opowiadaniu  

• wyjaśnia znaczenie wędrówki głównego bohatera 

• tłumaczy przyczynę braku logiki i linearności czasu   

• wskazuje elementy poetyki snu 

• podejmuje dyskusję na temat funkcjonowania osobistej mitologii 

• interpretuje wybrane place plastyczne Brunona Schulza  

81. - 90. Powtórzenie 

wiadomości, testy czytania ze 

zrozumieniem, prace klasowe 

• streszcza powieść Witolda Gombrowicza 

• charakteryzuje stronnictwa, których przedstawiciele biorą udział w 

pojedynku na miny 

• interpretuje metaforyczne znaczenie pojedynku na miny 

• wypowiada się na temat języka fragmentu utworu 

• charakteryzuje narratora Ferdydurke 

• definiuje pojęcie forma w kontekście utworu 

• omawia funkcję prof. Pimki w tekście 

• charakteryzuje stronnictwa chłopiąt i chłopaków 

• interpretuje metaforę szkoły w Ferdydurke 

• omawia gombrowiczowską teorię symetrii i analogii w kontekście 

• wyjaśnia gombrowiczowską teorię symetrii i analogii w kontekście 

pojedynku na miny 

• analizuje rozdziały o Filidorze i Filibercie, a następnie omawia ich funkcję 

w utworze 

• podejmuje dyskusję na temat gry i manipulacji w kontaktach 

międzyludzkich 



9 
 

utworu 

• wskazuje strategie tworzenia i rozbijania formy 

• wyjaśnia istotę międzyludzkich relacji ukazanych w Ferdydurke 

• omawia kompozycję utworu 

• wskazuje i omawia elementy groteski w tekście 

 


