
Wymagania edukacyjne szczegółowe z języka polskiego dla klasy III technikum po 

gimnazjum. 

 

Temat/ hasło programowe 

Wymagania  

podstawowe  

(uczeń potrafi…) 

Wymagania  

ponadpodstawowe  

(uczeń potrafi…) 

Jak gdyby głazom tylko wierzyć 

można… Wartość inności w 

wierszach Norwida 

 

Antynomie literatury 

romantycznej 

− opowiedzieć biografię średniowiecznego rzeźbiarza 

przedstawioną w wierszu Adam Krafft, wskazując na tragizm losu 

artysty; 

− na podstawie utworów omówić stosunek społeczeństwa  

do wybitnych jednostek; 

− wskazać nawiązania do historii Romea i Julii w wierszu  

W Weronie; 

− zaprezentować starcie dwóch światopoglądów ukazane  

w wierszu W Weronie; 

− zinterpretować symbolikę kamieni wykorzystaną w obu utworach; 

− wskazać inspirację średniowiecznym dziełem rzeźbiarskim w wierszu 

Adam Krafft; 

− porównać koncepcje epistemologiczne Mickiewicza  

i Norwida; 

− wykorzystać kontekst biograficzny (odrzucenie przez społeczeństwo, 

samotność) do interpretacji poezji Norwida; 

 

Czemu, Cieniu, odjeżdżasz… 

Jednostka w dziejach 

 

Władcy romantycznej historii – 

człowiek, Bóg, szatan 

− określić sytuację liryczną; 

− scharakteryzować postać Józefa Bema przedstawioną  

w wierszu; 

− opisać ceremonię pogrzebową ukazaną w utworze; 

− zinterpretować dwie ostatnie strofy jako zapowiedź przyszłych 

losów ludzkości; 

− objaśnić, jaką rolę (według Norwida) odegra Józef Bem  

w dziejach ludzkości; 

− rozpoznać i zinterpretować symbole wykorzystane w utworze; 

− wskazać sposoby kreacji generała, wskazując na heroizację postaci; 

− wykorzystać kontekst historyczny (Wiosna Ludów) do interpretacji 

wiersza; 

Wędrówka przez sprzeczności  

i paradoksy literatury 

romantyzmu 

Prezentacje 

− wymienić oraz omówić najważniejsze motywy i toposy 

literatury romantycznej oraz wskazać ich realizację w konkretnych 

tekstach literackich; 

− na wybranych przykładach objaśnić, na czym polega 

antynomiczny charakter kultury  

romantyzmu; 

− nazwać idee wyrażone w dziełach literackich i 

ikonograficznych epoki romantyzmu; 

− sporządzić uporządkowaną notatkę, syntetyzującą wiedzę na temat 

literatury i kultury romantyzmu; 

− wskazać wpływ literatury romantycznej na ukształtowanie się polskich 

wzorców kulturowych; 

 

Pozytywizm, czyli literatura na 

miarę „wieku pary i 

elektryczności” 

 

Nowe zadania literatury i prasy – 

pisarze i publicyści jako 

propagatorzy 

pozytywistycznego programu 

społecznego 

− określić czas trwania epoki  

w Polsce i Europie; 

− objaśnić nazwę epoki, wskazując na odmienność nazewnictwa 

w Polsce i Europie; 

− wymienić najważniejsze wydarzenia historyczne, które były 

genezą polskiego pozytywizmu; 

− wymienić i omówić hasła programowe polskiego pozytywizmu; 

− wskazać osiągnięcia pozytywizmu w kulturze polskiej; 

− scharakteryzować sposób przedstawienia społeczeństwa  

w dziele malarskim; 

− objaśnić metaforę „wiek pary i elektryczności”, wskazując na 

najważniejsze wynalazki XIX w.; 



Józef Chełmoński – 

przedstawiciel realizmu w 

malarstwie polskim wieku XIX 

− opisać sytuacje przedstawione na obrazach; 

− rozpoznać kontrast w przedstawieniu malarskim i określić jego 

funkcje; 

− objaśnić, w jaki sposób malarz uzyskał efekt dynamizmu; 

− opisać iluzję stwarzaną przez obraz; 

− określić stosunek malarza  

do założeń realizmu, wykorzystując w funkcji argumentacyjnej 

wypowiedzi krytyków sztuki; 

− napisać recenzję obrazu; 

Duch fizyki społecznej… 

Filozofia pozytywizmu 

− scharakteryzować stosunek myślicieli epoki do poznania 

naukowego; 

− omówić refleksję socjologiczną epoki, wskazując na relacje 

między jednostką a społeczeństwem;  

− wskazać wspólne założenia  

w teoriach naukowych i prądach filozoficznych epoki; 

− wymienić nazwiska najważniejszych  filozofów i naukowców epoki; 

− porównać filozofię pozytywizmu z filozofią oświecenia  

i romantyzmu; 

 

Prawdziwa mądrość niechaj was 

pogodzi… Refleksje o postępie  

i tradycji w wierszu 

programowym Adama Asnyka 

 

Poezja czasów niepoetyckich 

− scharakteryzować kreację podmiotu lirycznego i adresata  

w wierszu; 

− przywołać cytaty oraz objaśnić metafory służące zilustrowaniu 

idei pozytywistycznych; 

− określić stosunek podmiotu lirycznego do idei romantycznych; 

− objaśnić, na czym polega oryginalność poetyckiej interpretacji 

haseł pozytywistycznych; 

− porównać wiersz Asnyka  

z manifestem programowym polskiego romantyzmu (Romantyczność); 

− rozpoznać zastosowane  

w utworze środki służące przekonywaniu; 

Obowiązki względem ludzkości i 

cywilizacji. Hasła pozytywizmu  

w felietonie Bolesława Prusa 

 

Nowe zadania literatury i prasy – 

pisarze i publicyści jako 

propagatorzy 

pozytywistycznego programu 

społecznego 

− wydzielić cząstki tematyczne w felietonie; 

− wskazać w tekście wątki humorystyczne i określić ich funkcje; 

− omówić relacje między historią a współczesnością 

przedstawione w felietonie; 

− rozpoznać w tekście nawiązania do haseł pozytywistycznych; 

− wskazać cechy gatunkowe felietonu w omawianym utworze; 

− scharakteryzować rolę prasy w epoce pozytywizmu; 

Powieściowe traktaty moralne. 

Poetyka realizmu 

 

Mikrokosmos powieści realis 

tycznej 

− odczytać sens zdań i akapitów; 

− sformułować tezę i argumenty na rzecz tezy; 

− zdefiniować pojęcia i terminy zastosowane w tekście; 

− wskazać cechy powieści realistycznej w zakresie konstrukcji 

świata przedstawionego, kreacji narratora oraz języka i stylu; 

− hierarchizować i syntetyzować informacje; 

− odszukać środki stylistyczne zastosowane w tekście i określić ich 

funkcje; 

Doszukać się zaledwie kilku 

schematów fabularnych…  

O kompozycji polskiej powieści 

realistycznej 

 

Mikrokosmos powieści realis 

tycznej 

− odczytać sens zdań i akapitów; 

− sformułować tezę i argumenty na rzecz tezy; 

− hierarchizować i syntetyzować informacje; 

− zdefiniować pojęcia i terminy zastosowane w tekście; 

− rozpoznać wzorzec stylistyczny tekstu oraz wskazać istotne 

cechy stylistyczne wypowiedzi; 

− wnioskować na podstawie zebranych informacji; 

− rozpoznać zależności kompozycyjne pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu; 

Cały ten świat lalek… Poetyka 

polskiej powieści realistycznej 

 

Mikrokosmos powieści realis 

tycznej 

 zinterpretować tytuł utworu, odwołując się do toposu świata 

jako teatru; 

 rozpoznać w powieści różne typy narracji i określić 

kompetencje poszczególnych narratorów; 

− objaśnić funkcję rozwiązań narracyjnych zastosowanych  

w powieści; 

− określić charakterystyczne cechy języka i stylu starego subiekta; 
− porównać realizację toposu świata jako teatru w powieści Prusa i 



 przedstawić stosunek narratora odautorskiego do 

narratora-pamiętnikarza; 
 zaprezentować portret  

Wokulskiego stworzony na podstawie relacji Rzeckiego; 

fraszce Kochanowskiego; 

I Bóg wie, co by dla kraju mógł 

zrobić taki jak on człowiek… 

Wokulski jako bohater nowych 

czasów 

 

Poznawanie człowieka w prozie 

realizmu – portrety 

psychologiczne bohaterów 

literackich, jednostka wobec 

społeczeństwa nowoczesnego 

 zrekonstruować losy Wokulskiego, zwracając uwagę na dążenie 

bohatera do awansu społecznego; 

 przedstawić działania Wokulskiego służące realizacji idei epoki; 

 scharakteryzować Wokulskiego jako kapitalistę, organicznika i 

filantropa; 

 na przykładzie biografii Wokulskiego omówić relacje między 

jednostką a społeczeństwem; 

 

 

 

− zinterpretować symboliczny wymiar sceny rozgrywającej się w 

winiarni Hopfera; 

− porównać wizerunki Wokulskiego stworzone przez narratora 

odautorskiego i starego subiekta; 

Zmarnowaliście życie moje… 

Zatruliście dwa pokolenia! 

Wokulski jako bohater 

romantyczny 

 

Bohaterowie prozy realistycznej 

w poszukiwaniu wartości  

− streścić wątek miłości Wokulskiego do Izabeli; 

− określić wpływ uczuć na działania podejmowane przez bohatera 

i dokonywane przez niego wybory życiowe; 

− przedstawić portret psychologiczny Izabeli; 
− wskazać cechy Wokulskiego upodabniające go do bohaterów 

romantycznych; 

− porównać kreacje Wertera i Wokulskiego jako dwu bohaterów 

przeżywających romantyczną miłość; 

− omówić rolę poezji romantycznej w ukształtowaniu się miłosnych 

wyobrażeń Wokulskiego; 

Z komórki przy sklepie do 

buduaru hrabiny, co za skok!... 

Obraz społeczeństwa  

w Lalce 

 

Pozytywistyczne ideały i hasła w 

literaturze epoki – ich realizacja  

i rozrachunek  

z nimi 

 wymienić przedstawicieli różnych grup społecznych i 

etnicznych ukazanych w utworze; 

 scharakteryzować  środowiska i grupy społeczne 

przedstawione w powieści, wskazując ich zalety i wady; 

 omówić relacje pomiędzy poszczególnymi klasami; 
 wskazać w powieści symptomy choroby i rozkładu 

społeczeństwa polskiego XIX wieku; 

 rozpoznać w tekście elementy potwierdzające kryzys światopoglądu 

pozytywistycznego; 

− porównać literackie wizerunki arystokracji przedstawione w powieści 

Prusa i dramacie Krasińskiego; 

Przypnę ludzkości skrzydła… 

Utopia naukowa w Lalce 

 

Bohaterowie prozy realistycznej 

w poszukiwaniu wartości 

− scharakteryzować Wokulskiego, Ochockiego i Geista jako 

uczonych-idealistów; 

− odtworzyć hierarchię wartości bohaterów; 
− omówić zadania stawiane przed nauką przez pozytywistów; 

− objaśnić, na czym polega utopijność wizji społeczeństwa zmienionego 

przez rewolucję naukowo-techniczną;  

− przedstawić sposób postrzegania naukowców przez społeczeństwo 

polskie i francuskie; 

Stylowe zróżnicowanie języka 

polskiego  

 

Środowiskowe zróżnicowanie 

polszczyzny 

Styl jako sposób wyrażania 

myśli w mowie i piśmie 

Najważniejsze style użytkowe 

− zastosować pojęcie stylu  

do opisu różnych elementów ludzkiej kultury; 

− wymienić najważniejsze odmiany języka narodowego; 
− rozpoznać różne odmiany języka w wypowiedziach bohaterów 

Lalki; 

− wymienić najważniejsze style funkcjonalne współczesnej 

polszczyzny; 

− objaśnić celowość połączenia różnych wzorców stylistycznych w 

obrębie stylu publicystycznego; 

− zbadać składnię tekstu publicystycznego i rozstrzygnąć, czemu służy 

jej zróżnicowanie; 



polszczyzny − wskazać wyrażenia nacechowane emocjonalnie oraz elementy 

obrazowe w wypowiedzi publicystycznej; 
Wszyscy chorujemy na nerwy… 

Lalka w perspektywie nowoczes 

nej psychologii 

 

Poznawanie człowieka w prozie 

realizmu – portrety 

psychologiczne bohaterów 

literackich, jednostka wobec 

społeczeństwa nowoczesnego 

− odczytać sens zdań i akapitów; 

− sformułować tezę i argumenty na rzecz tezy; 

− zastąpić synonimami zwroty i wyrażenia zastosowane w 

tekście; 

− hierarchizować i syntetyzować informacje; 

− wypisać z tekstu słownictwo specjalistyczne z dziedziny psychologii 

oraz wskazać celowość jego zastosowania w artykule na temat literatury; 

Praca klasowa −  −  

Wędrówka po motywach i 

tematach: pozytywizm, czyli 

prawdziwy koniec wieku XIX 

 

− wymienić oraz omówić najważniejsze motywy i toposy 

literatury pozytywistycznej oraz wskazać ich realizację w 

konkretnych tekstach literackich; 

− omówić stosunek pozytywizmu do wartości romantycznych  

i romantycznej estetyki; 

− scharakteryzować pozytywistyczne ideały, odwołując się  

do dzieł literackich epoki; 

− sporządzić uporządkowaną notatkę, syntetyzującą wiedzę na temat 

literatury i kultury pozytywizmu; 

− objaśnić, na czym polega nowatorstwo literatury pozytywistycznej; 

 

Literatura i kultura wieku XIX – 

propozycje prezentacji 

− samodzielnie wybrać temat prezentacji i zgromadzić materiał 

umożliwiający jego realizację; 

− na podstawie zgromadzonego materiału sformułować tezę, 

dobrać argumenty i wyciągnąć wnioski; 

− przywołać właściwe konteksty interpretacyjne. 

− przy przygotowywaniu prezentacji wykorzystać samodzielnie dobraną 

bibliografię przedmiotową; 

− posługiwać się biegle terminologią teoretyczno- i historycznoliteracką. 

      

37- 

38. 

Młoda Polska – 

początki moder 

nizmu  

tablica chronolo 

giczna, s. 7–14; 

wykład w podręcz 

niku, s. 16–21; 

E. Okuń My i wojna 

(podręcznik, s. 19);  

wybrane fotografie 

dzieł sztuki okresu 

modernizmu (płyta 

CD-Extra, Moder 

nizm) 

Określenie ram 

czasowych 

i  najważniej szych 

cech epoki 

− określić czas trwania epoki 

w Polsce i Europie; 

− objaśnić trzy nazwy epoki; 

− omówić sytuację 

społeczno-polityczną w Polsce i 

w Europie na przełomie XIX i 

XX w. oraz określić jej wpływ 

na rozwój kultury; 

− scharakteryzować Młodą 

Polskę jako epokę kryzysu 

wartości; 

− wskazać w dziele plastycz 

nym elementy charakte 

rystyczne dla sztuki secesyjnej; 

− wymienić najważniejsze 

czasopi sma Młodej Polski; 

− objaśnić, na czym polega 

różnica między wąskim a 

szerokim znacze niem terminu 

modernizm; 

− wymienić i krótko omówić 

osiąg nięcia Młodej Polski w 

literaturze i  w innych 

dziedzinach sztuki; 

Młoda Polska  

modernizm  

neoromantyzm  

secesja 

I 27, 28 

39. Szczęście wielkiej 

energii… Filozofia 

modernizmu 

wykład w podręcz 

niku, s. 21–23; 

F. Nietzsche Mo 

ralność panów i 

niewolników (pod 

Dostrzeżenie 

wielonurtowości 

filozofii moder 

nizmu 

− określić temat omawianego 

fragmentu tekstu filozoficznego;  

− omówić i porównać zasady 

moralne obowiązujące panów 

i  niewolników; 

− objaśnić, na czym polega 

prze wartościowanie tradycyjnych 

wartoś ci w filozofii Nietzschego; 

− porównać filozofię 

pozytywizmu i modernizmu; 

filozoficzny 

pesymizm  

relatywizm  

intuicjonizm  

pęd życiowy  

I 28 

II 17, 18, 24 



ręcznik, s. 24–25); 

E. Munch Friedrich 

Nietzsche (podręcz 

nik, s. 24) 

− opisać sposób przedstawie 

nia Nietzschego w dziele malar 

skim;  

− wymienić nazwiska najważ 

niejszych filozofów moderni 

zmu oraz określić ich poglądy; 

witalizm 

40- 

41. 

Jedna śmierć w 

zamian za sto 

żywotów… Credo 

rosyjskiego nihi 

listy 

 

Bohaterowie prozy 

realistycznej w 

poszukiwaniu 

wartości 

wykład w podręcz 

niku, s. 25–26; 

F. Dostojewski 

Zbrodnia i kara 

(pod ręcznik, s. 27–

29 oraz całość po 

wieści); P. Fiedo 

tow Encore, jeszcze 

raz, encore (pod 

ręcznik, s. 27); 

I.  Repin Student 

nihilista (podręcz 

nik, s. 29) 

Przedstawie nie 

świato poglądu 

Raskol nikowa 

 odtworzyć losy Ras kolni 

kowa przedstawione 

w  powieści; 

 przedstawić główne tezy 

artykułu Raskolnikowa;  

 scharakteryzować pierwszo 

planowych bohaterów powieści 

oraz streścić najważ niejsze 

wątki; 

− zaprezentować światopogląd 

wybranych bohaterów powieści 

(Łu żyna i Lebieziatnikowa) oraz 

porów nać go ze światopoglądem 

głównego bohatera; 

− porównać tezy artykułu 

Raskolni kowa z refleksją 

filozoficzną Nietzschego; 

nihilizm  

naturalizm 

etyczny  

immoralizm 

(amoralizm)  

inteligencja 

I 18, 19 

II 25, 26, 31, 

35, 42, 44 

42- 

43. 

Po prostu zabi 

łem… Nowoczesna 

literacka psycho 

logia zbrodni 

 

Poznawanie czło 

wieka w prozie 

realizmu – portrety 

psychologiczne 

bohaterów literac 

kich, jednostka 

wobec społeczeń 

stwa nowoczes 

nego 

wykład w podręcz 

niku, s. 31; F. Do 

stojewski Zbrodnia 

i kara (podręcznik, 

s. 31–33 oraz ca 

łość powieści); 

T.  Géricault Mo 

noman kradzieży 

(podręcznik, s. 32) 

Nakreślenie portretu 

psy chologicznego 

Raskolnikowa 

 wskazać różnorodne mo 

tywy, które doprowadziły Ras 

kolnikowa do morderstwa; 

 objaśnić, na czym polega 

podobieństwo zbrodni do cho 

roby; 

 przedstawić wpływ dokona 

nej zbrodni na psychikę boha 

tera; 

 zinterpretować tytuł powie 

ści, odwołując się do zaprezen 

towanej w niej koncepcji czło 

wieka;  

− scharakteryzować bohatera 

jako człowieka rozumu i 

człowieka emoc ji; 

− porównać kreację 

Raskolnikowa i Makbeta;  

psychologizm  

premedytacja  

motywacja 

I 18, 19 

II 25, 26, 29, 

40, 42, 44 

44- 

45. 

Czymże ja bym była 

bez Boga? Sonia 

Marmieła dowa – 

grzesznica i święta 

 

Bohaterowie prozy 

realistycznej 

w  poszukiwaniu 

wartości 

Mizogini i femi 

niści – autorzy 

wykład w podręcz 

niku, s. 34–35; 

F.  Dostojewski 

Zbrod nia i kara 

(podręcz nik, s. 35–

38 oraz całość po 

wieści);  

J.  Béraud Maria 

Magdalena u fary 

zeusza (podręcznik, 

s. 37) 

Omówienie 

konfliktu świa 

topoglądowego 

przedstawio nego w 

po wieści 
 

− odtworzyć losy Soni przed 

stawione w powieści oraz za 

prezentować jej portret psycho 

logiczny; 
− scharakteryzować relacje 

łączące Sonię i Raskolnikowa; 

− porównać stosunek bohate 

rów do chrześcijaństwa i Boga, 

cierpienia, winy i kary; 

− wskazać rolę Soni w odro 

dzeniu moralnym Raskolni 

− wykorzystać kontekst 

biblijny (postać Marii Magdaleny) 

w inter pretacji powieściowego 

wizerunku Soni; 

− określić związek 

ewangelicznej opowieści o 

wskrzeszeniu Łazarza z  losami 

bohaterów powieści; 

agape  

prawda ro 

zumu  

prawda wiary  

grzech  

sumienie 

II 26, 28, 29, 

31, 33, 35, 

44 



prozy realistycznej 

o kobietach. 

Praca klasowa 

kowa; 

46-

47 

Co zostało nam, co 

wszystko wiemy… 

Dekadentyzm w 

poezji Młodej 

Polski 

 

Przeczucie końca 

cywilizacji euro 

pejskiej w poezji 

modernizmu 

wykład w podręcz 

niku, s. 42–44; 

K.  Przerwa-Tet 

majer Koniec wieku 

XIX (podręcznik, 

s.  44); S. 

Korab-Brzozowski 

O,  przyjdź (pod 

ręcznik, s. 46);  

W. Weiss Demon 

(podręcznik, s. 43); 

A. Mucha Światło 

księżyca (podręcz 

nik, s. 46); 

G. Puccini 

Cyganeria 

(CD-Extra) 

Scharakteryzo wanie 

postawy 

dekadenckiej 

− scharakteryzować kreację 

podmiotu lirycznego i adresata 

w wierszach; 

− wskazać postawy i przeko 

nania odrzucone przez podmiot 

liryczny w wierszu Tetmajera; 

− objaśnić zakończenie 

utworu Tetmajera, odwołując się 

do idei dekadenckich; 

− zaprezentować kreację 

śmierci w wierszu 

Brzozowskiego; 

− wykorzystać konteksty 

filozoficzne (filozofia hinduska, 

schopenhaueryzm) do 

interpretacji utworów; 

− porównać dwa poetyckie 

sposoby kreowania postawy 

dekadenckiej w  liryce 

młodopolskiej; 

dekadentyzm  

liryka 

inwokacyjna  

retoryka 

poetycka  

poeta przeklęty  

spleen  

dandys  

cyganeria  

wiersz wolny  

epitet 

metaforyczny  

nirwana  

rozpaczliwy 

hedonizm 

I 18, 19 

II 25, 26, 29, 

30, 34, 35, 

42 

48. Lubię, kiedy 

kobieta omdlewa w 

objęciu… 

Młodopolska 

poezja miłosna 

 

Poszukiwanie 

leków na cierpienie 

duszy w liryce 

modernizmu 

wykład w 

podręczniku, s. 49–

50; 

K.  Przerwa-Tetmaj

er [Lubię, kiedy 

kobieta…] 

(podręcznik, s. 51); 

A. Świrszczyńska 

Rozczarowana 

i  szczęśliwa 

(podręcznik, s. 53); 

H.  Toulouse-Lautr

ec Toaleta 

(podręcznik, s. 50); 

W.  Podkowiński 

Szał uniesień 

(podręcznik, s. 52); 

R.  Lalique 

Modliszka 

(podręcznik, s.  54) 

Scharakteryzowanie 

modernistycznej 

koncepcji miłości 

jako doświadczenia 

zmysłowego  

− scharakteryzować kreację 

podmiotu lirycznego w 

wierszach; 

− opisać relacje między 

kobietą a mężczyzną 

przedstawione w utworze 

Tetmajera; 

− porównać literackie i 

malarskie kreacje 

modernistycznych kobiet; 

− zinterpretować tytuł wiersza 

Świrszczyńskiej; 

− wskazać środki stylistyczne 

służące opisaniu miłosnego aktu 

oraz określić ich funkcję w 

utworze Tetmajera; 

− porównać role przypisywane 

kobiecie i mężczyźnie w 

wierszach Tetmajera i 

Świrszczyńskiej; 

erotyzm w 

literaturze  

erotyk 

I 18, 19 

II 26, 29, 30, 

34, 35, 40, 

42 

49- 

50. 

Przejrzyste, 

zwiewne […] 

błękitne 

zadumanie… 

wykład w 

podręczniku, s. 60, 

62; 

K.  Przerwa-Tetmaj

Zaprezentowanie 

impresjonizmu jako 

modernistycznego 

kierunku 

− opisać pejzaż 

przedstawiony na obrazie 

Moneta Impresja. Wschód 

słońca oraz w wierszu 

− zastosować w opisie dzieła 

sztuki terminologię 

charakterystyczną dla sztuk 

plastycznych; 

impresjonizm  

epitet malarski  

metafora 

artystyczna 

I 21, 22, 24, 

26, 28 

II 30, 35, 36, 

41 



Impresjonizm 

w  malarstwie  

i w poezji 

 

Przemiany języka 

poetyckiego – 

symbolizm, 

impresjonizm i 

ekspresjonizm w 

liryce modernizmu 

er W lesie 

(podręcznik, s. 63); 

C. Monet Impresja. 

Wschód słońca 

(podręcznik, s. 59), 

Katedra w Rouen 

(podręcznik, s. 61); 

reprodukcje dzieł 

malarzy 

impresjonistów 

(płyta CD-Extra, 

Modernizm) 

artystycznego 

obecnego w różnych 

dziedzinach sztuki 

Tetmajera; 

− wskazać w wierszu 

Tetmajera środki stylistyczne 

charakterystyczne dla 

impresjonizmu oraz określić ich 

funkcję; 

− scharakteryzować nastrój 

w  utworze poetyckim; 

− odszukać w wierszu 

wyrażenia odwołujące się do 

różnych zmysłów; 

− porównać sposoby kreowania 

pejzażu w dziele malarskim w 

tekście literackim; 

− wymienić nazwiska 

francuskich impresjonistów i 

omówić ich osiągnięcia; 

III 15 

R II 12 

51- 

52. 

Nade wszystko 

muzyki! 

Muzyczność i 

nastrojowość poezji 

impresjonistycznej 

 

Przemiany języka 

poetyckiego – 

symbolizm, 

impresjonizm i 

ekspresjonizm w 

liryce modernizmu 

K. 

Przerwa-Tetmajer 

Melodia mgieł 

nocnych 

(podręcznik, s. 64); 

M. Gromada, obraz 

z cyklu Modlitwy 

poranne – modlitwy 

wieczorne 

(podręcznik, s. 65); 

reprodukcje dzieł 

malarzy 

impresjonistów 

(płyta CD-Extra, 

Modernizm) 

Wskazanie 

najważniejszych 

cech 

językowo-stylistycz

nych poezji 

impresjonistycznej 

− opisać pejzaż tatrzański 

przedstawiony w wierszu; 

− scharakteryzować kreację 

podmiotu lirycznego; 

− wskazać efekty muzyczne 

i  akustyczne w wierszu oraz 

określić ich funkcję; 

− zbadać kształt 

wersyfikacyjny utworu oraz 

określić rolę wersyfikacji w 

budowaniu nastroju wiersza; 

− wskazać w tekście elementy 

obrazowania charakterystyczne 

dla techniki impresjonistycznej; 

instrumentacja 

głoskowa 

pejzaż 

mentalny 

I 18, 21, 22, 

24 

II 26, 27, 29, 

30, 36 

R II 3, 10 

 Artyści o artystach 

– autotematyzm 

literatury 

modernizmu 

P. Verlaine Sztuka 

poetycka 

(podręcznik, s. 66–

67); C.  Monet La 

Grenouillère 

(podręcznik, s. 66); 

A. Rénoir La 

Grenouillère 

(podręcznik, s. 67);  

C. Debussy 

Arabeska I (płyta 

CD-Extra)  

Interpretacja wiersza 

Ver laine’a jako 

manifestu 

poetyckiego 

− sformułować postulaty 

nowej poezji przedstawione w 

wierszu; 

− zinterpretować metafory 

zastosowane w utworze, 

wykorzystując jako kontekst 

wiedzę o malarstwie 

impresjonistycznym; 

− porównać program poetycki 

Verlaine’a z koncepcjami poezji 

Miłosza i Staffa; 

− porównać sposób 

przedstawienia tego samego 

pejzażu na dwóch obrazach 

impresjonistycznych; 

paradoks R II 5, 9, 11, 

12 

53. Wynaturzone okazy 

gatunku 

ludzkiego… Obraz 

życia i pracy 

„wykluczonych” 

wykład w 

podręczniku, s. 68–

69; S.  Żeromski 

Ludzie bezdomni 

(podręcznik, s. 69–

Sportretowanie 

środowisk biedoty 

przedstawionych 

w  powieści  

− streścić wątek Wiktora 

Judyma i jego rodziny; 

− wymienić grupy społeczne 

dotknięte nędzą przedstawione 

w powieści; 

− określić podobieństwa 

między literackim i malarskim 

przedstawieniem pejzażu 

miejskiego; 

− odszukać cechy obrazowania 

naturalizm  

proletariat  

„wykluczeni” 

I 18 

II 25, 30, 31, 

35 



 

Realistyczny 

portret miasta i wsi 

w  literaturze 

Młodej Polski 

71 oraz całość 

powieści); M. 

Sironi Pejzaż 

miejski z kominami 

(podręcznik, s. 71); 

J.-F. Millet Angelus 

– Anioł Pański 

(podręcznik, s. 72);  

H. 

Toulouse-Lautrec 

Praczka (płyta 

CD-Extra, 

Modernizm); 

Fernand Cormon 

Kuźnia, W. Bell 

Scott Żelazo i 

węgiel, 

H.  Daumier 

Praczka (płyta 

CD-Extra, 

Pozytywizm) 

− scharakteryzować warunki 

życia biedoty miejskiej i 

wiejskiej; 

− opisać stosunek warstw 

wyższych do ludzi biednych; 

− wskazać przyczyny 

degeneracji ludzi z nizin 

społecznych; 

naturalistycznego w opisie 

dzielnic biedoty; 

− porównać styl opisu pracy 

wykonywanej przez Judymową i 

kowala ze stalowni; 

54. Miłe, wykwintne, 

przyjemne sale […] 

i mieszkanie […] 

puste jak psiarnia. 

Idea domu i 

bezdomności w 

powieści 

Żeromskiego 

 

Bohaterowie prozy 

modernistycznej 

w  poszukiwaniu 

wartości 

wykład w 

podręczniku, s. 73–

74; S.  Żeromski 

Ludzie bezdomni 

(podręcznik, s. 74–

76 oraz całość 

powieści);  

O. Boznańska 

Kobieta w białej 

sukni (podręcznik, 

s. 75) 

Interpretacja 

metaforycznego 

sensu tytułu 

powieści 

Żeromskiego 

− opisać mieszkania i domy 

przedstawione w powieści oraz 

określić ich funkcję w 

budowaniu kreacji bohaterów; 

− wskazać przyczyny 

bezdomności różnych 

bohaterów powieści, odwołując 

się do ich losów 

przedstawionych w utworze; 

− wskazać podstawowe cechy 

gatunkowe powieści 

modernistycznej; 

− rozpoznać różne typy narracji 

w  powieści; 

− porównać dwa systemy 

wartości przedstawione w 

utworze: ludzi bezdomnych i 

zadomowionych; 

powieść 

młodopolska  

narracja 

personalna  

mowa 

pozornie 

zależna 

epizod  

 

I 18, 20, 21 

II 26, 27, 28, 

29, 38 

R I 7 

R II 8 

55. Słowo tajemnicze 

zawierające sens 

życia… Symbole 

wyborów 

moralnych 

bohaterów 

powieści 

Żeromskiego 

 

Symbol jako 

S. Żeromski Ludzie 

bezdomni 

(podręcznik, s. 77–

80 oraz całość 

powieści); Wenus z 

Milo (podręcznik, s. 

78; P. de Chavannes 

Biedny rybak 

(podręcznik, s. 80) 

Odczytanie 

znaczenia 

najważniejszych 

symboli zawartych 

w powieści  

− opisać dzieła sztuki 

przedstawione w pierwszym 

rozdziale powieści; 

− scharakteryzować postawy 

symbolizowane przez Wenus 

z  Milo i rybaka; 

− zinterpretować symbol 

rozdartej sosny w ostatnim 

rozdziale powieści; 

− porównać zachowanie 

− porównać wygląd rybaka z 

obrazu de Chavannesa i jego opis 

z powieści;  

− objaśnić, w jaki sposób 

Wenus z  Milo i rybak wiążą się z 

problematyką społeczną i moralną 

poruszaną w  utworze;  

− określić istotę wyboru 

dokonywanego przez Judyma, 

odwołując się do kategorii 

symbol  

idealizm  

ambiwalencja 

I 18, 26 

II 28, 29, 31, 

33, 41, 45 



sposób mówienia 

o  rzeczywistości 

psychologicznej, 

społecznej i 

narodowej w 

dramacie i prozie 

Młodej Polski 

Judyma przedstawione w 

pierwszym i ostatnim rozdziale 

powieści; 

tragizmu; 

56. Ten dług 

przeklęty… Sąd nad 

Tomaszem 

Judymem 

 

Bohaterowie prozy 

modernistycznej 

w  poszukiwaniu 

wartości 

Tradycja 

romantyczna i 

pozytywistyczna w 

literaturze 

młodopolskiej 

Praca klasowa 

wykład w 

podręczniku, s. 81–

82; S.  Żeromski 

Ludzie bezdomni 

(podręcznik, s. 82–

83 oraz całość 

powieści); 

W. Weiss 

Melancholik 

(podręcznik, s. 83) 

Nakreślenie portretu 

psychologicznego 

Tomasza Judyma 

 zrekonstruować losy 

Tomasza Judyma; 

 omówić konflikt między 

Judymem a warszawskimi 

lekarzami (przywołać 

argumenty obu stron); 

 wskazać cechy romantyczne 

i pozytywistyczne w kreacji 

bohatera; 
− scharakteryzować system 

wartości Judyma; 

− zgromadzić argumenty na 

rzecz oskarżenia lub obrony 

Tomasza Judyma; 

− porównać losy Judyma i 

Korzeckiego; 

− zabrać głos w klasowym 

sądzie nad Tomaszem Judymem; 

 

społecznikost

wo  

nonkonformiz

m 

II 25, 45, 47 

III 12, 13, 

17, 18, 20, 

21 

57. Rachuj no się, 

z  łaski swej, ze 

słowami! Agresja 

i  przemoc w 

języku  

 

Etyka mówienia – 

agresja werbalna 

jako jeden z 

przejawów 

przemocy w 

relacjach 

międzyludzkich 

Zależność między 

kształtem 

językowym 

wypowiedzi a 

kontekstem 

pragmatycznym 

(nadawca, 

odbiorca, sytuacja 

komunikacyjna) 

wykład w 

podręczniku, s. 83–

84; S.  Żeromski 

Ludzie bezdomni 

(podręcznik, s. 84–

85) 

Scharakteryzowanie 

istoty działania 

językowego  

− określić zakres 

zainteresowań pragmatyki 

językowej; 

− zaprezentować przyczyny 

sporu między Judymem a 

administratorem zakładu 

leczniczego w Cisach; 

− określić intencje 

wypowiedzi Judyma we 

fragmencie powieści; 

− wypisać z tekstu obraźliwe 

określenia rozmówców użyte 

przez Judyma oraz 

wytłumaczyć, na czym polega 

ich obelżywy charakter; 

− objaśnić znaczenie 

frazeologizmu stanowiącego 

tytuł rozdziału powieści; 

− ocenić skuteczność działań 

językowych Judyma; 

− wymienić działania 

komunikacyjne, w jakich wyraża 

się agresja językowa; 

− rozpoznać ironię w 

wypowiedzi Krzywosąda i 

określić jej funkcję; 

 

pragmatyka 

językowa 

I 9, 13 a), b), 

14 

II 11, 12 



58. Zatopion w szum, 

krzak dzikiej róży… 

Symbolizm w 

poezji 

młodopolskiej  

 

Przemiany języka 

poetyckiego – 

symbolizm, 

impresjonizm i 

ekspresjonizm w 

liryce modernizmu 

wykład w 

podręczniku, s. 87–

89; J.  Kasprowicz 

Krzak dzikiej róży w 

Ciemnych 

Smreczynach 

(podręcznik, s. 89); 

A. Schouppé 

Łomnica 

(podręcznik, s. 90); 

reprodukcje dzieł 

malarzy 

symbolistów (płyta 

CD-Extra, 

Modernizm) 

Wskazanie istoty 

symbolizmu jako 

prądu artystycznego 

Młodej Polski 

− objaśnić mechanizm 

powstawania symbolu (relacje 

między dosłowną a niedosłowną 

płaszczyzną znaczeń); 

− opisać pejzaż tatrzański 

wykreowany w wierszu; 

− omówić funkcje 

personifikacji w konstruowaniu 

obrazów poetyckich (róży 

i  limby); 

− zinterpretować symbole 

wykorzystane w sonetach, 

wskazując na ich 

wieloznaczność; 

− wskazać różnice między 

symbolem a alegorią; 

− porównać obrazy Tatr 

w  utworach Tetmajera i 

Kasprowicza; 
− wskazać kompozycyjne 

i  stylistyczne nawiązania do 

założeń poetyki impresjonizmu w 

sonetach; 

− omówić sposób realizacji 

formy gatunkowej sonetu w cyklu 

Kasprowicza, odwołując się do 

tradycji gatunku; 

symbolizm  

symbol  

alegoria  

personifikacja 

I 18, 21, 22 

II 25, 30, 35, 

36, 40 

R II 8, 9, 11 

59. Kto wie, czy nazwa 

„poezja sugestii” 

nie byłaby 

właściwsza… 

O  istocie poezji 

symbolicznej 

 

Przemiany języka 

poetyckiego – 

symbolizm, 

impresjonizm 

i  ekspresjonizm 

w  liryce 

modernizmu 

M. 

Podraza-Kwiatkow

ska Sugestia w 

poezji symbolicznej 

(podręcznik, s. 99–

101);  

J. Mehoffer Dziwny 

ogród (podręcznik, 

s. 100) 

Umiejętność 

czytania ze 

zrozumieniem 

wypowiedzi 

naukowej 

− odczytać sens zdań 

i  akapitów; 

− sformułować tezę 

i  argumenty na rzecz tezy; 

− hierarchizować i 

syntetyzować informacje; 

− porównać pojęcia symbolu 

i  sugestii; 

− zdefiniować pojęcia 

i  terminy przywoływane 

w  tekście; 

− rozpoznać funkcję środków 

składniowych zastosowanych 

w  artykule; 

− wnioskować na podstawie 

zebranych informacji; 

− rozpoznać zależności 

kompozycyjne pomiędzy 

poszczególnymi częściami tekstu; 

 II 17, 18, 19, 

22, 24 

60. O szyby deszcz 

dzwoni… Sposoby 

tworzenia nastroju 

w wierszu 

młodopolskim 

 

Przemiany języka 

poetyckiego – 

symbolizm, 

impresjonizm 

i  ekspresjonizm 

w  liryce 

modernizmu 

wykład w 

podręczniku, 

s.  102–103; 

L.  Staff Deszcz 

jesienny 

(podręcznik, 

s.  103–104); 

W.  Pruszkowski 

Zmierzch 

(podręcznik, s. 103) 

Odczytanie 

problematyki 

egzystencjalnej w 

wierszu Staffa 

− scharakteryzować kreację 

podmiotu lirycznego w wierszu; 

− opisać obrazy poetyckie 

wykreowane w utworze; 

− odszukać w refrenie 

synonimy i powtórzenia oraz 

określić ich funkcję; 

− odszukać symbole 

wykorzystane w utworze oraz 

odczytać wyrażane przez nie 

treści egzystencjalne; 

− wskazać w wierszu 

elementy obrazowania 

impresjonistycznego; 

− zbadać budowę 

wersyfikacyjną wiersza; 

− omówić rolę refrenu w 

budowaniu nastroju oraz 

wyrażaniu treści 

egzystencjalnych; 

− wskazać motyw powtarzający 

się we wszystkich zwrotkach 

utworu; 

synteza sztuk I 18 

II 26, 27, 28, 

29, 30, 34, 

35, 36, 42 

61- Chłop potęgą jest wykład w pod Nakreślenie − objaśnić genezę dramatu; − odszukać w tekście dramat neoro I 8, 18, 19, 



62. i  basta… Obraz 

wsi polskiej 

w  Weselu 

 

Realistyczny 

portret miasta i wsi 

w literaturze 

Młodej Polski 

ręczniku, s.  105–

107; S.  Wyspiański 

Wesele; 

T.  Axentowicz 

Kołomyjka 

(podręcznik, 

s.  108) 

zbiorowego portretu 

chło pów jako grupy 

społecznej 

przedstawionej w 

dramacie Wy 

spiańskiego 

− wymienić i scharak 

teryzować bohaterów dramatu 

pochodzących z warstwy 

chłopskiej; 

− omówić chłopską hierarchię 

wartości; 

− opisać stosunek chłopów do 

inteligencji, szlachty i Żydów; 

− wskazać przykłady 

kolokwializacji i dialektyzacji 

w  dramacie na różnych 

poziomach języka; 

odwołania do mitu piastowskiego 

i kościusz kowskiego oraz 

określić funkcje tych odwołań; 

− wykorzystać kon tekst 

historyczny (rabacja galicyjska) 

do interpretacji obrazu warstwy 

chłopskiej w utworze; 

− wskazać pierwowzory 

głównych chłopskich bohaterów 

Wesela; 

mantyczny  

naturalizm 

w  dramacie  

kolokwializacj

a  

dialektyzacja 

25, 28 

II 10, 25, 26, 

27, 34, 35, 

45 

63-

64. 

Sen, muzyka, 

granie, bajka… 

Obraz polskiej 

inteligencji w dra 

macie Wyspiań 

skiego  

i w filmie Wajdy 

 

Realistyczny 

portret miasta i wsi 

w literaturze 

Młodej Polski 

Przekład dzieła 

literackiego na 

język filmu 

wykład w pod 

ręczniku, s. 109–

110; S. Wyspiański 

Wesele; A. Wajda 

Wesele; kadr 

z  filmu A. Wajdy 

Wesele (podręcznik, 

s. 113) 

Nakreślenie 

zbiorowego portretu 

inteligencji  jako 

grupy społecznej 

przedstawionej w 

dramacie 

Wyspiańskiego i  w 

filmie Wajdy 

− wymienić i 

scharakteryzować bohaterów 

dramatu pochodzących z 

inteligencji; 

− opisać stosunek inteligencji 

do chłopów oraz jej wyobrażenia 

na temat polskiej wsi, odwołując 

się do wypowiedzi bohaterów i 

scen filmowych; 

− opisać przyczyny 

niemożności porozumienia się 

obu warstw społecznych 

przedstawionych w dramacie; 

− wskazać błędy popełnione 

przez Gospodarza jako 

przywódcę zbiorowości; 

− wskazać pierwowzory 

głównych inteligenckich 

bohaterów Wesela;  

− przedstawić młodopolską 

koncepcję sztuki i artysty na 

podstawie wypowiedzi bohaterów 

dramatu; 

− omówić sposób 

przedstawienia słabości polskich 

elit w filmie Wajdy; 

chłopomania  

reprezentacja  

 

I 18, 19, 26 

II 25, 26, 34, 

35, 41, 45 

R II 12 

65- 

66. 

Co się komu w 

duszy gra… Wesele 

jako dramat 

symboliczny 

 

Symbol jako 

sposób mówienia 

o  rzeczywistości 

psychologicznej, 

społecznej i 

narodowej w 

dramacie i prozie 

Młodej Polski 

wykład w 

podręczniku, 

s.  114–116; 

S.  Wyspiański 

Wesele; 

J.  Malczewski 

Błędne koło 

(podręcznik, 

s.  114–115); 

S.  Wyspiański 

Chochoły 

(podręcznik, 

s.  117); 

reprodukcje dzieł 

S.  Wyspiańskiego 

i  J.  Malczewskieg

Odczytanie treści 

egzystencjalnych i 

narodowych 

wyrażonych 

w  wizyjnych 

scenach dramatu 

− określić przyczyny 

pojawienia się w dramacie 

postaci fantastycznych; 

− połączyć w pary postacie 

oraz ukazujące się im osoby 

dramatu; 

− omówić problemy moralne, 

egzystencjalne i psychologiczne 

bohaterów dramatu wyobrażone 

w postaciach Widma, Stańczyka, 

Rycerza, Hetmana i  Upiora; 

− wskazać różnice między 

Wernyhorą a pozostałymi 

postaciami fantastycznymi; 

− opisać i zinterpretować 

zachowanie weselników 

− wskazać nawiązania do 

obrazu Malczewskiego w 

dramacie; 

− porównać kreację Wernyhory 

w  dramacie Wyspiańskiego i w 

filmie Wajdy; 

− zanalizować didaskalia do I 

aktu Wesela jako zapowiedź 

problematyki poruszanej w 

utworze; 

− określić zbiorowe nadzieje 

Polaków personifikowane przez 

postać Wernyhory; 

−  omówić źródła inspiracji 

kulturowych wykorzystanych 

w  kreacji postaci fantastycznych; 

dramat 

symboliczny  

symbole 

kolektywne  

rozdwojenie 

jaźni  

alter ego 

dialog pozorny  

 

I 18, 26, 28 

II 25, 26, 28, 

29, 31, 34, 

41, 43, 44, 

45, 46 

R II 2, 5 



o (płyta CD-Extra, 

Modernizm) 

w  scenie chocholego tańca; 

− odczytać znaczenie 

symbolicznych rekwizytów 

pojawiających się w dramacie; 

67- 

68. 

Praca klasowa   −  −    

69- 

70. 

Pańskiego gniewu 

dzień. 

Ekspresjonizm 

w  poezji 

i  malarstwie 

modernizmu 

 

Przemiany języka 

poetyckiego – 

symbolizm, 

impresjonizm 

i  ekspresjonizm 

w  liryce 

modernizmu 

Przeczucie końca 

cywilizacji 

europejskiej 

w  poezji 

modernizmu 

wykład w 

podręczniku, 

s.  118–119; 

J.  Kasprowicz Dies 

irae (podręcznik, 

s.  120–122); 

F.  Marc Los 

zwierząt 

(podręcznik, 

s.  121); E. Munch 

Krzyk (podręcznik, 

s. 125);  

reprodukcje dzieł 

malarzy 

ekspresjonistów 

(płyta CD-Extra, 

Modernizm) 

Zaprezentowanie 

ekspresjonizmu jako 

modernistycznego 

kierunku 

artystycznego 

obecnego 

w  różnych 

dziedzinach sztuki 

− scharakteryzować kreację 

podmiotu lirycznego i adresata 

w hymnie; 

− przedstawić zdarzenia 

opisane w utworze; 

− zaprezentować i porównać 

wizerunki Boga-ojca i 

syna-Chrystusa wykreowane w 

hymnie; 

− scharakteryzować stosunek 

podmiotu lirycznego do 

Boga-ojca; 

− wykorzystać kontekst 

biblijny (apokalipsa) do 

interpretacji utworu; 

− opisać nastrój w utworze; 

− rozpoznać najważniejsze 

środki stylistyczne zastosowane 

w hymnie oraz określić ich 

funkcje; 

− opisać postać i pejzaż 

przedstawione na obrazie, 

wskazując na ich deformację; 

− nazwać uczucia wyrażane 

przez przedstawioną postać oraz 

poprzez kreację pejzażu; 

− zaprezentować wizerunek 

Ewy w  hymnie, wskazując na 

funkcję aluzji kulturowych w tej 

kreacji; 

− omówić sposób realizacji 

formy gatunkowej hymnu w 

utworze Kasprowicza, odwołując 

się do tradycji gatunku; 

− zastosować w opisie dzieła 

sztuki terminologię 

charakterystyczną dla sztuk 

plastycznych; 

− opisać kolorystykę obrazu 

i  objaśnić jej znaczenie 

symboliczne; 

− porównać literacką i malarską 

realizację techniki 

ekspresjonistycznej; 

ekspresjonizm  

synekdocha  

ekspresywność  

bluźnierstwo  

katastrofizm  

manicheizm  

mizoginizm  

I 21, 22, 24, 

26, 28 

I 18 

II 26, 28, 29, 

30, 33, 35, 

36, 41 

III 15 

R II 2, 5, 8, 

12 

71. Najdroższy wyraz… 

Refleksja o 

ojczyźnie 

w  wierszu Jana 

Kasprowicza 

 

Ewolucja postaw w 

twórczości poetów 

młodopolskich 

wykład w 

podręczniku, 

s.  126; 

J.  Kasprowicz 

[Rzadko na moich 

wargach…] 

(podręcznik, 

s.  127–128); 

S.  Filipkiewicz 

Łąka (podręcznik, s. 

129) 

Dostrzeżenie 

ewolucji postaw w 

liryce Kasprowicza 

− nazwać i scharakteryzować 

dwie skontrastowane z sobą 

postawy przedstawione 

w  wierszu; 

− zaprezentować obraz 

ojczyzny przedstawiony w 

wierszu oraz stosunek podmiotu 

lirycznego do niej; 

− opisać pejzaż wykreowany 

w utworze, wskazując na jego 

sielskość i zwyczajność; 

− wskazać w tekście środki 

stylistyczne służące wyrażeniu 

emocjonalności wypowiedzi 

i  sakralizacji idei ojczyzny;  

− scharakteryzować relacje 

łączące podmiot liryczny z innymi 

ludźmi; 

wiersz 

toniczny  

akcent 

wyrazowy  

zestrój 

akcentowy  

franciszkanizm  

demagogia  

ortografia 

szacunku 

I 18, 21 

II 27, 29, 35, 

45, 46 

72- W bolesnej cichości wykład Omówienie − scharakteryzować głównych − objaśnić, w czym wyraża się mimesis I 18, 20, 21 



73. ziemi… Pomiędzy 

poetyckością 

a  naturalizmem 

 

Realistyczny 

portret miasta i wsi 

w literaturze 

Młodej Polski 

w  podręczniku, 

s.  130–132; 

W.S.  Reymont 

Chłopi (podręcznik, 

s. 132–134 oraz 

całość powieści); 

J.  Malczewski 

Wspomnienie 

młodości 

(podręcznik, 

s.  133); 

F.  Ruszczyc 

Ziemia (podręcznik, 

s.  134); 

reprodukcje 

malarskich 

przedstawień wsi, 

np. J. 

Chełmońskiego, 

J.  Szermentowskie

go (płyta CD-Extra, 

Pozytywizm); 

L.  Wyczółkowski 

Orka na Ukrainie 

(płyta CD-Extra, 

Modernizm) 

sposobów kreacji 

świata 

przedstawionego w 

powieści Reymonta 

bohaterów powieści oraz 

streścić najważniejsze wątki 

utworu; 

− opisać czas i miejsce akcji 

powieści; 

− scharakteryzować narrację 

zastosowaną w utworze; 

− rozpoznać w powieści 

fragmenty charakterystyczne dla 

konwencji impresjonistycznej, 

realistycznej i naturalistycznej; 

mityczność świata wykreowanego 

w powieści; 

− wskazać we fragmentach 

utworu środki stylistyczne 

charakterystyczne dla różnych 

modernistycznych kierunków 

artystycznych oraz określić ich 

funkcje; 

II 27, 30, 35, 

36, 38 

74- 

75. 

Te usta pełne i tak 

czerwone… Życie 

erotyczne Lipiec 

 

Realistyczny 

portret miasta i wsi 

w literaturze 

Młodej Polski 

wykład w 

podręczniku, 

s.  135–137; 

W.S.  Reymont 

Chłopi (podręcznik, 

s. 136, 138–139 

oraz całość 

powieści);  

W.  Gerson Przy 

studni (podręcznik, 

s. 139) 

Scharakteryzowanie 

modelu miłości i 

małżeństwa w 

powieści  

− określić relacje rodzinne 

wiążące główne postaci utworu; 

− wymienić wydarzenia w I 

tomie powieści motywowane 

pożądaniem płciowym 

bohaterów; 

− scharakteryzować relacje 

między mężczyznami 

a  kobietami w społeczności 

chłopskiej, odwołując się do 

kreacji wybranych bohaterów 

utworu; 

− wskazać prawa natury oraz 

zasady narzucone przez kulturę 

i  religię regulujące życie 

emocjonalne bohaterów; 

− sformułować zarzuty 

stawiane Jagnie przez gromadę 

oraz określić przyczyny klęski 

bohaterki; 

moralność 

seksualna 

I 18, 19 

II 26, 31, 42, 

44, 45 

76- 

77. 

Jak dwa psy 

wściekłe… Zło 

w  Chłopach 

 

Realistyczny 

portret miasta i wsi 

wykład w 

podręczniku, 

s.  140–141; 

W.S.  Reymont 

Chłopi (podręcznik, 

s. 141–144 oraz 

Przedstawienie 

Reymontowskiej 

koncepcji człowieka 

jako istoty 

biologicznej 

− omówić konflikty między 

bohaterami powieści, wskazując 

na przyczyny ich sporów; 

− odtworzyć hierarchię 

panującą w lipieckiej 

gromadzie; 

− opisać relacje między 

rodzicami a dziećmi 

zaprezentowane w  powieści; 

− scharakteryzować zasady 

etyczne, jakimi kierują się 

mieszkańcy Lipiec; 

 I 18, 19 

II 26, 31, 42, 

44, 45 



w literaturze 

Młodej Polski 

całość powieści); 

W. Tetmajer 

Procesja w 

Bronowicach 

(podręcznik, s. 144) 

− określić wpływ warunków 

życia bohaterów powieści na ich 

zachowanie; 

− wskazać najważniejszą 

wartość w życiu chłopów 

(ziemia) oraz wyjaśnić jej 

wpływ na działania i emocje 

bohaterów; 

− porównać sposób 

przedstawienia konfliktu pokoleń 

w Nad Niemnem i  w Chłopach; 

78. Kiej somsiad z 

somsiadem się 

zejdzie… 

Dialektyzacja 

w  literaturze 

 

Terytorialne 

zróżnicowanie 

polszczyzny  
Podstawowe typy 

stylizacji 

wykład w 

podręczniku, 

s.  145–146; 

W.S.  Reymont 

Chłopi (podręcznik, 

s. 146–148); mapka 

Dialekty polskie 

(podręcznik, 

s.  146); 

E.  Redliński 

Konopielka 

(podręcznik, 

s.  149);  

kadr z filmu 

Konopielka W. 

Leszczyńskiego 

(podręcznik, s. 149) 

Omówienie kształtu 

językowego 

powieści Reymonta 

− wskazać przykłady 

dialektyzmów w powieści 

Reymonta na poziomie 

fonetycznym, fleksyjnym, 

słowotwórczym, leksykalnym 

i  frazeologicznym; 

− wymienić najważniejsze 

dialekty, świadczące 

o  zróżnicowaniu terytorialnym 

współczesnej polszczyzny; 

− scharakteryzować chłopską 

refleksję na temat ludzkiego losu 

i kondycji człowieka; 

− porównać światopogląd 

społeczności wiejskiej 

w  Chłopach i we fragmencie 

Konopielki 

− odszukać w tekście 

nawiązanie do Księgi Koheleta 

oraz objaśnić jego funkcję; 

− udowodnić, iż Reymont 

odwołuje się w powieści do 

różnych wzorców stylistycznych 

oraz objaśnić funkcję tego 

zabiegu; 

− porównać zabiegi 

stylizacyjne w  Chłopach i we 

fragmencie Konopielki;  

stylizacja 

środowiskowa  

termin  

żargon  

gwara  

slang 

I 6 a), b), c), 

8 

II 8, 10 

79- 

81. 

Myśl o moim 

odległym 

powinowactwie z 

tym dzikim, 

namiętnym 

wrzaskiem. Joseph 

Conrad jako 

świadek epoki 

kolonialnej 

 

Bohaterowie prozy 

modernistycznej w 

poszukiwaniu 

wartości 

wykład w 

podręczniku, 

s.  175–176; 

J.  Conrad Jądro 

ciemności 

(podręcznik, 

s.  177–179 oraz 

całość 

opowiadania) 

Przedstawienie 

konfliktu między 

naturą 

a  cywilizacją 

w  opowiadaniu 

Conrada  

 scharakteryzować Marlowa 

i Kurtza oraz zrekonstruować ich 

losy; 

 omówić stosunek 

Europejczyków do rdzennych 

mieszkańców Afryki; 

 wskazać cechy 

immoralizmu w postawie Kurtza 

oraz określić konsekwencje 

stanowiska etycznego 

przyjętego przez bohatera; 

 odczytać metaforyczne 

znaczenie tytułu opowiadania; 

− wykorzystać kontekst 

filozoficzny (idea nadczłowieka 

Nietzschego) do interpretacji 

utworu; 

− objaśnić celowość zabiegów 

kompozycyjnych i narracyjnych 

zastosowanych w opowiadaniu;  

− porównać obraz natury w 

Chłopach i Jądrze ciemności; 

krytyka 

postkolonialna  

Inny  

przemoc 

symboliczna  

akulturacja  

I 18, 28 

II 26, 28, 29, 

31, 34, 43, 

44, 45 

82-

83. 

Wędrówka przez 

symbole i motywy 

– modernizm jako 

czas przełomu  

wykład 

w  podręczniku, 

s.  186–188; 

J.  Malczewski 

Święty Franciszek 

Synteza wiadomości 

na temat literatury 

modernistycznej 

− wymienić oraz omówić 

najważniejsze motywy i toposy 

literatury modernistycznej; 

wskazać ich realizację 

w  konkretnych tekstach 

− sporządzić uporządkowaną 

notatkę, syntetyzującą wiedzę na 

temat literatury i kultury 

modernizmu; 

− objaśnić, na czym polegało 

 I 19, 21, 24, 

25 

III 12, 14, 

18, 20, 26, 



(podręcznik, 

s.  187); 

wybrane fotografie 

dzieł sztuki 

modernizmu (płyta 

CD-Extra, 

Modernizm) 

literackich; 

− wymienić oraz omówić 

najważniejsze prądy artystyczne 

w literaturze i sztuce 

modernizmu; 

− przedstawić stosunek 

modernizmu do wartości 

romantycznych i romantycznej 

estetyki; 

− scharakteryzować 

modernistyczne postawy, 

odwołując się do dzieł 

literackich epoki; 

nowatorstwo literatury 

modernistycznej; 

 

27 

84-

87 

Wprowadzenie do 

XX-lecia 

międzywojennego 

  −  −    

88-

95 

Lekcje 

przeznaczone do 

uzupełniania i 

utrwalania 

umiejętności 

uzależniona od 

poziomu uczniów 

w danej klasie. 

  −  −    

 


