
Wymagania edukacyjne szczegółowe z języka polskiego na poszczególne oceny dla 

klasy IV technikum po gimnazjum. 
 

Zagadnienie 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

(tzw. wymagania konieczne) 

 

OCENA DOSTATECZNA 

 

(tzw. wymagania podstawowe) 

 

OCENA  

DOBRA 

 

(tzw. wymagania 

rozszerzające) 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

(tzw. wymagania dopełniające) 

Uczeń potrafi: 
Uczeń potrafi to, co na ocenę 

dopuszczającą, a także: 

Uczeń potrafi to, co na ocenę 

dostateczną, a także: 

Uczeń potrafi to, co na ocenę 

dobrą, a także: 

4. 

Dwudziestolecie 

międzywojenne – 

kryzys i schyłek 

nowoczesności 

- podać daty wiążące się z 

dwudziestoleciem międzywojennym 

w Europie i w Polsce; 

 

- podać cechy dwudziestolecia 

międzywojennego jako epoki; 

- określić sytuację polityczną Europy 

po I wojnie światowej; 

- przedstawić zmiany w sferze 

sztuki; 

- wyjaśnić podstawowe pojęcia; 

- przedstawić sferę ideową epoki; 

- wyjaśnić, na czym polegał kryzys, 

który dotknął Europę;  

- czytać i objaśniać obrazy 

dwudziestolecia międzywojennego; 

 

 

 

 

5. Najistotniejszy, 

najzdrowszy, 

najtęższy obraz 

przedwiośnia… 

Inicjacje 

Cezarego 

Barygki 

- przedstawić genezę utworu; 

- określić, kim jest Laura 

Kościeniecka; 

- przedstawić zachowanie Cezarego 

wobec Karoliny Szarłatowiczówny i 

Wandzi Orszeńskiej; 

- przedstawić cechy dzieciństwa 

Cezarego; 

- przedstawić związek Cezarego z 

matką; 

- przedstawić portret psychologiczny 

i światopoglądowy Laury; 

- ocenić zachowanie Cezarego 

wobec bohaterek; 

- omówić wpływ rewolucji na 

młodego Barykę; 

- wskazać cechy wychowania 

Cezarego przez matkę; 

- omówić inicjację miłosną bohatera; 

- wyjaśnić powody zachowania 

Cezarego wobec kobiet; 

- przedstawić biografię Cezarego w 

świetle pierwotnego motta powieści; 

- wskazać, które postaci pełnią wobec 

Cezarego funkcję ojca i jakie 

reprezentują wartości; 

- wskazać konsekwencje owej 

inicjacji; 

- porównać sytuacje, w których 

Cezary użył szpicruty, aby uderzyć 

człowieka; 

- ocenić postawę Cezarego wobec 

kobiet; 

- ocenić postawę kobiety 

wyzwolonej; 

- porównać proces dojrzewania 

bohaterów: Kordiana i Cezarego; 

- zredagować tekst ukazujący losy 



Cezarego Baryki jako uniwersalny 

obraz dojrzewania człowieka; 

6. Krew płynęła 

[…] jako rzeka 

wieloramienna… 

Rewolucja i jej 

skutki 

- przedstawić pierwsze odczuwalne 

dla ludzi skutki rewolucji; 

- przedstawić, kto tworzy rewolucję; 

 

 

 

 

 

- przedstawić przyczyny irytacji 

nowych bibliotekarzy; 

- przedstawić, jak działa wymiar 

sprawiedliwości i jaką rolę 

odgrywają publiczne egzekucje; 

 

 

 

 

 

- wskazać związek między wiekiem 

człowieka a stopniem jego akceptacji 

rozwiązań rewolucyjnych; 

- omówić psychologiczne skutki 

terroru; 

- przedstawić, kogo i dlaczego 

przekonuje Cezary w swoim 

monologu; 

 

 

 

- opisać emocje związane z czynem 

rewolucyjnym; 

- przedstawić obraz rewolucji w 

powieści; 

- wskazać uzasadnienia dla rewolucji; 

- wyjaśnić rolę patosu i odwołań 

biblijnych; 

- wyjaśnić przyczynę masowych rzezi 

ludności cywilnej; 

- ocenić skutki rewolucji; 

 

- ocenić, co jest lepsze: rewolucja czy 

reformy; 

- zinterpretować przedstawiony 

fragment jako parabolę; 

 7-8. Polsce 

trzeba na gwałt 

wielkiej idei! 

Projekty 

odrodzonego 

państwa  

 

- opisać szklane domy z opowieści 

Seweryna Baryki; 

- wyjaśnić, dlaczego szklane domy 

są utopią; 

- zrekonstruować program Gajowca i 

wskazać zastrzeżenia Cezarego do 

tego programu; 

- wyjaśnić funkcję stylizacji w 

opowieści Seweryna Baryki; 

- uzasadnić, dlaczego Cezary nie 

może zaakceptować poglądów 

polskich komunistów; 

- wskazać, co łączy, a co dzieli 

poglądy Seweryna Baryki i Szymona 

Gajowca; 

 

- określić funkcję opowieści o 

szklanych domach w powieści; 

- zrekonstruować program społeczno-

polityczny komunistów; 

- wyjaśnić ideowy wybór Cezarego; 

- ocenić program Gajowca i 

komunistów; 

- porównać utopie z różnych utworów 

literackich; 

9 -10. A wiosną –

niechaj wiosnę, 

nie Polskę 

zobaczę… Poeci 

Skamandra 

wobec historii 

- przedstawić narodziny i program 

Skamandra; 

- określić nadawcę i odbiorcę tekstu; 

 

 

 

 

- wskazać podmiot liryczny w 

wierszu Herostrates; 

- przedstawić stosunek „ja” 

mówiącego do adresata; 

- wskazać elementy współczesności 

w wierszu i określić ich funkcję; 

 

- określić, czego domaga się podmiot 

mówiący; 

- nazwać i omówić wartości istotne 

dla osoby mówiącej; 

- wskazać środki stylistyczne służące 

oddaniu emocji; 

 

 

 

- określić, na czym polega 

prowokacja poety wobec tradycji 

romantycznej; 

- porównać postawy wobec świata w 

utworze Tetmajera i w wierszu Do 

- wyjaśnić, w jaki sposób poeta 

tworzy dynamizm przedstawienia; 

 

 

 

 

 

- wykazać związek postawy 

mówiącego z myślą Spenglera; 

- przedstawić program pozytywny 

poety; 

- wyjaśnić, na czym polega i czemu 



krytyków; 

- przedstawić witalizm w utworach 

Do krytyków i Herostrates; 

służy ambiwalentna postawa wobec 

tradycji; 

- zredagować tekst na temat dialogu z 

tradycją kultury; 

- przedstawić role tradycji narodowej 

w refleksji patriotycznej, odwołując 

się do Wesela i Herostratesa; 

11. Trzeba 

kochać po 

majowemu… 

Kult życia w 

poezji Juliana 

Tuwima 

- określić stosunek nadawcy do 

adresata utworu; 

- wskazać anafory; 

- wskazać sformułowania związane z 

pojęciami obfitości, wielkości, 

płodności; 

 

- wskazać w świecie 

przedstawionym utworu elementy 

należące do sfery „rzeczy” i języka; 

- wskazać metafory odnoszące się do 

rekwizytów codzienności; 

 

- określić, do kogo zwraca się 

podmiot mówiący; 

- wskazać elementy stylizacji 

potocznej; 

- określić funkcję anafor;  

- określić funkcję wskazanych 

określeń; 

 

 

 

 

 

- określić, w jakiej roli występuje 

podmiot mówiący; 

 

 

 

 

 

 

 

- wyjaśnić sens apelu podmiotu 

mówiącego; 

- określić funkcję stylizacji 

potocznej; 

- wskazać kontrast semantyczny w 

wymienionych wersach; 

- przedstawić różne sposoby 

ukazywania miłości w poezji; 

 

- wskazać elementy stylizacji 

potocznej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- określić rolę metaforyki w wierszu; 

 

 

 

 

 

 

 

- podać sens przedstawienia wiosny i 

przyrody w wierszu; 

- omówić kompozycję wiersza; 

- wyjaśnić sens kontrastu; 

- zaprezentować Tuwima jako poetę 

codzienności; 

 

 

 

 

 

 

- przedstawić związek stylizacji 

potocznej z wymową wiersza; 

 

 

 

 

 

 

 

- zinterpretować wiersz; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wyjaśnić, w jaki sposób poeta 

odwołuje się do idei witalizmu; 

- sformułować refleksję o miłości i 

ocenić wizję Tuwima; 

- porównać stosunek bohaterów 

literackich do przyrody w 

Cierpieniach młodego Wertera i 

Przemianach; 

- określić, co łączy Przemiany z 

rytuałem magicznym; 

- przedstawić koncepcję witalizmu i 

biologizmu w poezji Tuwima; 



12. Jak paryska 

Nike z 

Samotraki… 

Poetki 

dwudziestolecia 

międzywojenneg

o o miłości 

- określić wspólny temat wskazanych 

wierszy; 

- wskazać paradoksy; 

 

 

 

 

- wskazać bohaterów lirycznych 

Błękitnej chwili; 

- opisać przyrodę otaczającą 

bohaterów wiersza; 

- wskazać elementy baśniowe; 

 

- przypomnieć mit o Narcyzie; 

 

- przedstawić, jak poetka wyraża 

emocje w wierszach; 

- określić sens paradoksów; 

 

 

 

- określić, czemu służy nakładanie 

się elementów fantastycznych na 

realistyczne; 

- wskazać opozycje czasowe w 

utworze; 

 

 

- uzasadnić, że manekiny w wierszu 

są personifikowane; 

- omówić kreacje bohaterek wierszy; 

- scharakteryzować bohaterkę 

wiersza La précieuse; 

- określić tonację nastrojową utworu; 

 

- określić rolę kontrastów w 

tworzeniu nastroju wiersza; 

 

 

 

 

 

- określić, na czym (zdaniem poetki) 

polega narcyzm sklepowych 

manekinów; 

- określić, na czym polega 

modyfikacja mitu o Narcyzie w 

wierszu Manekiny; 

- przedstawić wizerunek kobiety w 

wierszach Pawlikowskiej-

Jasnorzewskiej i Iłłakowiczówny; 

- porównać obraz miłości w 

wierszach Tuwima i poznanych 

poetek; 

- przedstawić, jak uwidocznia się 

„płeć kulturowa” w wierszach 

Pawlikowskiej; 

- określić charakter poezji 

Pawlikowskiej; 

 

- wskazać tezę interpretacyjną 

wiersza i uzasadnić swój wybór; 

- wskazać elementy tradycji 

młodopolskiej i poetyki 

skamandrytów; 

 

 

- wyjaśnić sens wskazanego wersu i 

metafory; 

- zinterpretować puentę wiersza; 

- ocenić postawę kobiety; 

- przedstawić obraz kobiety w 

wierszach Pawlikowskiej i wizerunki 

kobiet w poezji autorek 

dwudziestolecia międzywojennego; 

- zredagować tekst omawiający 

reinterpretację tradycji kultury w Nike 

i Błękitnej chwili; 

13 - 14 . Jest się 

takim, jak 

miejsce, w którym 

się jest… 

Dyskusja z 

determinizmem 

w Granicy 

- przedstawić genezę powieści; 

- opisać uczucia Zenona wobec ojca; 

- przedstawić młodość Elżbiety 

Bieckiej; 

- opisać uczucia bohaterki; 

- przedstawić dzieje Justyny 

Bogutówny; 

- wyjaśnić przyczyny stosunku 

Zenona do ojca; 

- wyjaśnić, dlaczego Zenon nawiązał 

i kontynuował romans z Justyną; 

- określić, jaki wpływ na Elżbietę ma 

nieobecność matki; 

- porównać zamierzenia bohatera z 

ich realizacją; 

- dokonać charakterystyki 

wewnętrznej Elżbiety; 

- wyjaśnić mechanizmy postępowania 

Zenona wobec Elżbiety w odniesieniu 

do determinizmu biologiczno-

środowiskowego; 

- podać przyczyny porzucenia synka 

przez Elżbietę; 

- zanalizować wpływ uwarunkowań 

środowiskowych na Zenona, Elżbietę 

Justynę; 

- zredagować tekst, w którym 

udowodni, że dzieci odtwarzają 

schematy postępowania swoich 

rodziców; 



15. Jakaś 

granica, za którą 

nie wolno 

przejść… 

Problematyka 

moralna Granicy 

- wymienić ważne wydarzenia z 

życia Zenona i zaznaczyć je na osi 

czasu; 

- wskazać moment, w którym sprawy 

zawodowe Zenona przecięły się z 

życiem prywatnym; 

- przedstawić reakcję Zenona na 

wiadomość od Justyny; 

- wypełnić tabelę dotyczącą Zenona; 

- omówić przemyślenia bohatera we 

wskazanym fragmencie; 

- porównać zachowania Zenona we 

wskazanych sytuacjach życiowych; 

- przedstawić zachowania bohatera 

względem żony i kochanki; 

- określić, w jakim stopniu bohater 

jest odpowiedzialny za rozkaz 

strzelania do robotników; 

- wyjaśnić, na czym polega 

przesunięcie granicy moralnej w 

świadomości Ziembiewicza; 

- wyjaśnić powody zachowania 

bohatera; 

- zinterpretować wskazane słowa 

bohatera i wyjaśnić słowo granica; 

- wyjaśnić, jaką granicę przekroczył 

Zenon; 

- wyjaśnić symboliczny sens 

wskazanej sceny; 

- zredagować tekst dotyczący 

zagadnień absolutności i względności 

normy etycznej; 

16. I stały się 

maliny 

narzędziem 

pieszczoty… 

Miłość w 

wierszach  

Leśmiana 

- określić, z jakiej perspektywy 

bohaterowie postrzegają przyrodę; 

 

 

- przedstawić opowiedzianą w 

wierszu historię; 

- wskazać fragmenty opisujące 

nieszczęścia bohaterów; 

 

 

- przedstawić uczucie bohaterów; 

- określić rolę przyrody w utworze; 

 

 

 

 

- podać przykład podobnego tekstu 

kultury; 

 

 

 

 

 

- przedstawić obraz przyrody w 

utworze; 

- przedstawić prawdy o miłości 

zawarte w poznanych wierszach 

Leśmiana; 

  

- określić związek między 

odbieraniem przyrody a miłosnym 

doświadczeniem; 

 

- określić, jak podmiot tworzy liryzm 

wypowiedzi; 

- wskazać wers, w którym poeta 

mówi o czasie ludzkiego istnienia; 

 

- określić symboliczną wymowę 

obrazu natury; 

- określić trwałość i ulotność zjawisk 

ukazanych w wierszu; 

 

 

 

- scharakteryzować miłość 

bohaterów; 

- ocenić uczucie postaci; 

 

 

 

 

- podać powód smutku, o którym jest 

mowa; 

- wyjaśnić sens myśli o szczęściu i 

ocenić tę refleksję, uzasadniając 

swoje zdanie; 

- porównać różne obrazy miłości w 

wierszach Leśmiana; 

17. 

Dwudziestolecie 

międzywojenne – 

– wyjaśnić znaczenie słowa 

„awangarda”; 

– podać daty wiążące się z 

– podać cechy ruchów artystycznych 

zwanych awangardą; 

– wymienić przemiany kulturowe, 

– przedstawić sferę ideową epoki; 

– przedstawić zmiany w sferze 

sztuki; 

– porównać dwudziestolecie 

międzywojenne z epokami je 

poprzedzającymi i wyjaśnić 



czas awangardy funkcjonowaniem awangardy w 

Polsce; 

które zaszły w międzywojniu; podstawowe pojęcia; 

– czytać i objaśniać obrazy 

awangardowe; 

18. W górach jest 

wszystko co 

kocham… 

Krajobraz górski 

w poezji XX 

wieku 

– wymienić polskie ruchy awangardy 

poetyckiej i ich przedstawicieli; 

– wskazać zdania (równoważniki 

zdań) w wierszu Przybosia i określić 

liczbę wersów im przynależną; 

– wskazać środki artystyczne 

wymienione przez innych uczniów; 

– wskazać fragmenty wiersza 

Harasymowicza mówiące o więzi 

człowieka z górską przyrodą; 

– wyszukać w dowolnych źródłach 

ilustracje do omawianych wierszy; 

– wskazać epitety w utworze 

Przybosia i podać ich funkcję; 

– wskazać w utworze Przybosia 

metafory, kontrasty i powtórzenia; 

– określić, na czym polega więź 

człowieka z górską przyrodą; 

– powiedzieć, czym się różnią 

ilustracje do omawianych wierszy;  

– określić rolę rozczłonkowania zdań 

przez konstrukcję wersową wiersza; 

– wskazać w wierszu cechy poezji 

awangardowej; 

– wyjaśnić sens wskazanych 

fragmentów wiersza; 

– wyrazić swoją opinię na temat 

wyrażonego w wierszu 

Harasymowicza stosunku poety do 

gór; 

– wyjaśnić rolę poszczególnych 

środków artystycznych, w tym 

animizacji i antropomorfizacji (z 

wyjaśnieniem tych pojęć); 

– określić uczucia zawarte w 

zakończeniu wiersza i wyjaśnić 

sposób ich wyrażania; 

– postawić tezę interpretacyjną 

wiersza Przybosia; 

– wyjaśnić symbolikę góry Synaj; 

– zinterpretować puentę wiersza 

Harasymowicza; 

– uzasadnić swoją opinię; 

– porównać utwory opisujące 

przyrodę górską; 

– dokonać interpretacji omawianych 

wierszy; 

– zredagować interpretację 

porównawczą omawianych wierszy; 

– postawić tezę lub hipotezę 

interpretacyjną i uzasadnić ją; 

– sformułować wnioski płynące z 

interpretacji; 

19. Psychoanaliza 

– filozofia 

podświadomości 

– znać podstawowe pojęcia związane 

z psychoanalizą; 

– określić, do czego, zdaniem 

Freuda, dąży człowiek w życiu; 

 

– wymienić trzy przyczyny ludzkich 

cierpień; 

– przedstawić ukazane w tekście cele 

ludzkiej kultury; 

– powiedzieć, przed czym kultura 

chroni człowieka; 

– zabrać głos w dyskusji; 

– określić, czym się wyróżniają 

społeczne źródła ludzkiego 

cierpienia; 

– wyjaśnić, dlaczego kultura jest 

źródłem ludzkich cierpień; 

– zabrać głos w dyskusji, 

uzasadniając swe zdanie; 

– sformułować główną tezę tekstu; 

– zinterpretować wskazane słowa o 

sublimacji; 

– wyjaśnić, w jaki sposób popęd 

agresji wpływa na istnienie 

społeczeństwa; 

– wyciągnąć w nioski z klasowej 

dyskusji; 

– zinterpretować sens obrazu 

Boccioniego; 



20 -21. 

Połowiczny i 

niezdecydowany 

charakter… 

Obraz 

nowoczesnego 

miasta 

  

– przedstawić swoje wrażenia 

czytelnicze; 

– znaleźć określenia 

charakteryzujące ulicę Krokodyli; 

– wskazać metafory florystyczne; 

– znaleźć omawiane fragmenty 

tekstu; 

 

– porównać stosunek narratora i 

mieszkańców starej części miasta do 

ulicy Krokodyli i powiedzieć, z 

czego wynika różnica; 

– wskazać w tekście elementy 

obrazowania onirycznego; 

– określić funkcję wskazanych 

metafor florystycznych; 

 

- – rozpoznać w tekście elementy 

fantastyki, absurdu i humoru; 

– scharakteryzować kobiety z ulicy 

Krokodyli; 

– omówić rolę narracji w tekście; 

– powiedzieć, w jaki sposób w 

utworach literackich bywa kreowana 

przestrzeń miejska; 

– przygotować multimedialny album 

z dziełami sztuki, które mogłyby 

ilustrować omawiany tekst; 

– wyjaśnić, na czym polega i czemu 

służy groteskowość przedstawienia 

kobiet w utworze; 

– omówić stosunek narratora do 

nowoczesnej wielkomiejskości; 

– dyskutować na temat szans i 

zagrożeń wielkomiejskiej 

rzeczywistości, uzasadniając swe 

zdanie; 

– wyjaśnić i uzasadnić metaforyczny 

sens tytułu Ulica Krokodyli; 

– omawiając różne sposoby 

kreowania przestrzeni miejskiej, 

odwołać się do poznanych tekstów 

literackich i wyciągnąć wnioski na 

temat przemian kulturowych i zmian 

w przestrzeni miasta; 

– porównać sposób przedstawienia 

świata i jego funkcje semantyczne i 

estetyczne we wskazanych utworach; 

– zredagować tekst na temat poczucia 

samotności w mieście, odwołując się 

do różnych tekstów kultury; 

22. Dywan żywy, 

który […] 

rozpadał się w 

ruchome 

kwiaty… 

Mityzacja 

rzeczywistości w 

prozie Schulza  

– przedstawić swoje wrażenia 

czytelnicze; 

– określić nastrój, w jaki wprowadza 

czytelnika 1. akapit utworu;  

– znaleźć omawiane fragmenty 

tekstu; 

 

– scharakteryzować ojca do 

momentu jego przemiany w ptaka; 

– wskazać elementy fantastyki w 

podanych akapitach; 

– znaleźć sensy symboliczne 

przypisywane ptakom; 

 

– rozstrzygnąć, czy Schulz kreuje 

nowe światy, czy ukazuje świat na 

nowo; 

– wyjaśnić, na czym polega związek 

znaczeniowy między wskazanymi 

akapitami; 

– określić, jaką rolę w świecie 

narratora odgrywają ptaki; 

– wyjaśnić symbolikę postaci ojca i 

Adeli, odwołując się do teorii 

archetypów; 

– porównać sposób prowadzenia 

narracji i kreacje narratora w prozie 

S. Żeromskiego i B. Schulza; 

– zinterpretować relacje między 

ojcem a Adelą, odwołując się do 

wiedzy o psychoanalizie; 

– wyjaśnić, o jakie sensy pisarz 

wzbogaca symbolikę ptaka; 

– wyjaśnić, na czym polega mityzacja 

postaci Adeli; 

– omówić funkcje fantastyki w 

kreowaniu onirycznego świata; 

– opisać konflikt między kobietami 

na mężczyznami, odwołując się do 

poznanych tekstów literackich; 

– zredagować tekst dotyczący fantazji 

i fantastyki, odwołując się do różnych 



tekstów kultury; 

23-24. W 

nierealnym 

nonsensie jak we 

śnie… Groteska 

w Ferdydurke 

– podać genezę utworu; 

– podać tłumaczenie tytułu powieści; 

– wymienić cechy Pimki; 

– wskazać cytaty charakteryzujące 

nauczycieli; 

– podać symbolikę koloru zielonego; 

– określić czas, w jakim rozgrywają 

się powieściowe wydarzenia; 

– scharakteryzować język i 

gestykulację Pimki; 

– przedstawić portret nauczycieli w 

powieści; 

– wskazać nawiązanie do Boskiej 

Komedii; 

– przedstawić rolę pamięci w 

kształtowaniu psychiki człowieka; 

 – określić cel groteskowej 

deformacji rzeczywistości w 

Ferdydurke; 

 – porównać formułę utworu 

Gombrowicza z modelem 

powieści realistycznej; 

 

– wyjaśnić, jaką rolę przypisuje się 

słowu pisanemu; 

– przeanalizować przytoczony 

fragment powieści, odwołując się do 

pojęcia groteski; 

– zinterpretować treść wskazanego 

akapitu; 

– sformułować tezę interpretacyjną 

dotyczącą refleksji o przeszłości w 

powieściach Gombrowicza i Prousta; 

– wyjaśnić znaczenie nawiązania do 

Boskiej Komedii; 

– zredagować tekst na temat 

rozwijania przez szkołę ludzkich 

osobowości, w odwołaniu do różnych 

tekstów kultury; 

25 - 26. Pupa – 

łydka – gęba... 

Opowieść o 

człowieku w 

metaforach ciała 

– wypowiedzieć się na temat utworu; 

– przedstawić pojęcia „gęby”, 

„łydki”, „pupy”; 

– znaleźć omawiane fragmenty 

utworu; 

– podać przykłady nowoczesnych 

kobiet ukazanych w literaturze; 

– przedstawić opisane przez 

Gombrowicza relacje nauczyciel–

uczeń; 

– powiedzieć, jaką gębę 

przyprawiają Józiowi krewni; 

– wyjaśnić okoliczności ucieczki 

Józia ze dworu; 

– zabrać głos w dyskusji na temat 

szkoły; 

– scharakteryzować wizerunki 

nowoczesnych kobiet ukazanych w 

literaturze; 

– sformułować główną myśl 

wskazanych akapitów; 

– wyjaśnić sens przekładu wiersza 

dokonanego przez Józia; 

– powiedzieć, z czego wynika 

komunikacyjna bezradność 

rozmówców we wskazanym 

akapicie; 

– zinterpretować zakończenie 

utworu; 

– przygotować prezentację 

multimedialną na temat 

nowoczesnych kobiet ukazanych w 

literaturze; 

– zinterpretować obraz szkoły jako 

figury społecznego życia człowieka z 

odwołaniem do pojęcia formy; 

– zinterpretować scenę grzebania w 

cudzej szufladzie; 

– wyjaśnić, jaką rolę w 

wyobrażeniach Miętusa odgrywa 

parobek; 

– wyjaśnić sens porwania Zosi, z 

odwołaniem do tradycji literackiej; 

– porównać bohaterów literackich 

poddanych presji społecznej i 

postawić tezę interpretacyjną 

dotyczącą porównywanych utworów; 

– atrakcyjnie zaprezentować 

prezentację multimedialną; 

– zredagować tekst na temat 

uwolnienia się od gęby przyprawianej 

nam przez innych; 



27. Zniża się 

wieczór świata 

tego… 

Katastrofizm w 

poezji  

– określić temat każdej strofy 

wiersza Legenda; 

– nazwać osobę mówiącą w wierszu 

Żal; 

– wskazać w utworze anafory; 

 

– wyjaśnić tytuł wiersza Legenda; 

– oddzielić symbole od elementów 

realistycznych w wierszu żal; 

– omówić relacje Bóg–człowiek 

przedstawione w wierszu Legenda; 

– zinterpretować symbolikę 

katastrofy; 

– wskazać nawiązania do Apokalipsy 

św. Jana w utworze Żal; 

– postawić tezę interpretacyjną w 

stosunku do obu omawianych 

wierszy; 

– zinterpretować wiersz Legenda; 

– określić sens nawiązań do 

Apokalipsy św. Jana w utworze Żal; 

– wyjaśnić wizję dziejów ukazaną w 

wierszu; 

– omówić funkcję awangardowych 

zabiegów poety w przedstawieniu 

świata i nadchodzącej katastrofy; 

– uzasadnić tezę interpretacyjną 

dotyczącą obu wierszy; 

– dokonać interpretacji porównawczej 

Legendy Czechowicza i fragmentu 

Dies irae Kasprowicza; 

28. Wojna i 

okupacja w 

kulturze i 

literaturze. 

Wprowadzenie 

– podać daty wiążące się z II wojną 

światową i okupacją w Polsce; 

– wymienić przemiany, które zaszły 

w Polsce w związku z wybuchem 

wojny; 

– przedstawić sytuację polityczną i 

tło historyczne związane z 

wybuchem wojny i okupacją ziem 

polskich; 

 

– porównać nową epokę z 

poprzedzającą i wyjaśnić 

podstawowe pojęcia; 

– przedstawić zmiany i ograniczenia 

zaistniałe w sferze kultury, sztuki, 

literatury w czasie wojny; 

 

29. Skąd zło? 

Pytania o 

przyczyny wojny 

– przedstawić poglądy Jana Pawła II 

na temat nazizmu; 

– powiedzieć, jak Fromm określa 

charakter psychiczny Hitlera; 

– powiedzieć, dlaczego, według Jana 

Pawła II, hitleryzm trwał dwanaście 

lat; 

– wyjaśnić, jaki jest, według 

Fromma, związek między 

charakterem Hitlera a jego 

działaniami politycznymi; 

– powiedzieć, kto i dlaczego, według 

Jana Pawła II wymierza dziejową 

sprawiedliwość na świecie; 

– przedstawić mechanizm „ucieczki 

od wolności” i jego historyczne 

przyczyny; 

– dyskutować na temat wolności i 

bezpieczeństwa; 

– odnieść się do słów Jana Pawła II 

na temat upadku nazizmu; 

– wyjaśnić, jak papież rozumie zło 

moralne; 

– wyjaśnić popularność nazizmu w 

hitlerowskich Niemczech w świetle 

poglądów Fromma; 

– podać inne przykłady „ucieczki od 

wolności”; 

– wyrazić i uzasadnić swoją opinię 

na temat podanych przyczyn zła II 

wojny światowej; 

– przedstawić poglądy 

historiozoficzne św. Augustyna, Z. 

Krasińskiego i Jana Pawła II, ze 

zwróceniem uwagi na rolę 

Opatrzności Bożej; 

– zredagować tekst będący 

interpretacją porównawczą tekstów 

wskazanych autorów; 



30-31. Podwaliny 

jakiejś nowej, 

potwornej 

cywilizacji… 

Refleksja 

historiozoficzna 

Tadeusza 

Borowskiego 

– podać genezę utworu; 

– przedstawić obóz jako system 

niewolniczej pracy; 

– wyjaśnić pojęcie totalitaryzmu; 

– wypowiadać się na temat utworu; 

– wypowiedzieć się na temat 

organizacji obozu, z 

przedstawieniem własnej opinii; 

– przytoczyć zdanie narratora o 

poglądach Platona; 

– omówić historiozofię zawartą w 

cytowanych fragmentach utworu; 

– określić, w czym narrator 

dostrzega kłamstwo Platona; 

– wyjaśnić, na czym polega 

relatywizm wartości; 

– dyskutować na temat poglądów 

historiozoficznych Borowskiego; 

– na podstawie całego opowiadania 

udowodnić, że obóz koncentracyjny 

jest kwintesencją totalitaryzmu; 

– wyjaśnić, co zdaniem narratora jest 

warunkiem piękna, dobra i prawdy; 

– zredagować tekst na temat 

budowania cywilizacji na krzywdzie 

jednostek, z odwołaniem do różnych 

tekstów kultury; 

32. Ci ludzie są 

chorzy… 

Człowiek 

zlagrowany 

– przedstawić najważniejsze 

potrzeby więźniów sposoby ich 

zaspokajania; 

– opisać zachowania więźniów; 

 

– powiedzieć, w jaki sposób 

zachowania więźniów łamią zasady 

moralności; 

– przedstawić mechanizm 

adaptacyjny w zachowaniach 

więźniów; 

– uzasadnić, że pojęcie godności 

zostało w obozach świadomie 

zdewaluowane; 

– przedstawić dyskusję więźniów i 

wskazać w niej paradoksy; 

– wyjaśnić zachowania więźniów w 

kontekście determinizmu 

biologiczno-środowiskowego; 

 

– wyjaśnić motywy zachowania 

Andreja i odnieść je do moralności 

obozowej i pozaobozowej; 

– zinterpretować słowa esesmana i 

marynarza; 

– stworzyć definicję pojęcia 

„człowiek zlagrowany”; 

– wypowiedzieć się na temat 

moralności w odniesieniu do tekstu 

Borowskiego i myśli Z. 

Nałkowskiej; 

– zredagować tekst na temat obrony 

swego życia w warunkach 

ekstremalnych, z odwołaniem się do 

różnych tekstów kultury; 

33-34. O 

samotności 

ginących… 

Powstanie w 

getcie 

warszawskim  

– podać fakty dotyczące powstania w 

getcie warszawskim; 

– określić, na czym polega 

dehumanizacja starego Żyda; 

– powiedzieć, dlaczego powstańcy 

żydowscy czuli się osamotnieni; 

– wyjaśnić słowa: „nie dać się 

wepchnąć na beczkę”; 

– wyjaśnić znaczenie użycia wielkiej 

litery we wskazanym fragmencie 

tekstu; 

– poprawnie uzupełnić schemat 

dotyczący postrzegania powstania w 

getcie z różnych perspektyw; 

– wyjaśnić, dlaczego Żydzi 

zdecydowali się na powstanie; 

– wypowiedzieć się na temat różnicy 

między śmiercią w powstaniu 

warszawskim od śmierci w 

powstaniu w getcie; 

– zinterpretować symboliczny sens 

sceny z Żydem na beczce; 

– dyskutować na temat heroizmu, 

uzasadniając swe zdanie; 

– zredagować tekst na temat obrony 

własnej godności, z odniesieniem do 

różnych tekstów kultury; 

35. W Warszawie 

przy karuzeli… 

Czesław Miłosz o 

powstaniu w 

getcie 

– podać genezę obu utworów; 

– wyodrębnić dwie perspektywy 

czasowe i przestrzenne w wierszu 

Campo di Fiori; 

– przedstawić zachowanie 

mieszkańców Rzymu; 

– w wierszu Biedny chrześcijanin 

– przedstawić elementy codzienności 

opisywane w wierszu Campo di 

Fiori; 

– scharakteryzować postawę 

mieszkańców Warszawy; 

– określić sens wyliczeń w utworze 

Biedny chrześcijanin patrzy na getto; 

– wskazać trzy propozycje 

interpretacji wydarzeń w wierszu 

Campo di Fiori; 

– powiedzieć, o którym momencie 

historii getta mówi utwór; 

– określić miejsce, jakie zajmuje 

obserwator zagłady getta w utworze 

– wskazać wspólny element 

przedstawienia w utworze H. Krall i 

wierszu C. Miłosza Campo di Fiori; 

– wyjaśnić sens zestawienia 

pojedynczej śmierci ze śmiercią 

masową; 

– powiedzieć, kto i dlaczego podlega 



patrzy na getto wskazać wyliczenia;  Biedny chrześcijanin patrzy na getto; 

– określić, na czym polega 

podobieństwo ujęcia Holokaustu w 

wierszu Miłosza i na obrazie 

Celnikiera;  

w wierszu heroizacji; 

– wyjaśnić symbolikę mrówek i 

pszczół w utworze Biedny 

chrześcijanin patrzy na getto;  

– zinterpretować powód użycia 

kursywy przez poetę; 

– wyjaśnić symbolikę kreta, popiołu 

i „księgi gatunku”; 

– wskazać paradoksy dotyczące 

pozycji kata i ofiary; 

– określić, na czym, zdaniem poety, 

polega odpowiedzialność Polaków za 

Holokaust; 

– zredagować tekst dotyczący 

odpowiedzialności za ludobójstwo, z 

odniesieniem do różnych tekstów 

kultury; 

36-37. Czy nam 

postawią […] 

nad grobem 

krzyż… Głos 

pokolenia 

wojennego 

– podać genezę obu utworów; 

– podzielić wiersz Baczyńskiego na 

trzy części kompozycyjne; 

– wskazać anafory; 

– określić nastrój wiersza 

Krahelskiej; 

– wskazać w utworze zdrobnienia i 

określić ich funkcję; 

– ustalić, jaka jest tematyka 

poszczególnych części wiersza 

Baczyńskiego; 

– określić rolę anafor w wierszu; 

– wypowiadać się na temat postaw 

Kolumbów wobec wojny i zła; 

– powiedzieć, dzięki czemu 

tworzony jest nastrój wiersza 

Krahelskiej; 

– określić funkcję obrazów przyrody 

w wierszu; 

– objaśnić znaczenie „nauki” 

pobieranej przez młodych ludzi w 

czasie wojny; 

– powiedzieć, dlaczego poeta obawia 

się werdyktu potomnych; 

– wskazać w wierszu Krahelskiej 

elementy wspólnotowości; 

– określić typ patriotyzmu w 

utworze;  

– zinterpretować obraz przyrody w 

pierwszych trzech strofach utworu 

Baczyńskiego; 

– wyjaśnić rolę obrazowania 

apokaliptycznego w wierszu; 

– porównać II wojnę światową z 

innymi w kontekście etosu 

rycerskiego; 

– podać argumenty na to, że wiersz 

[Hej, chłopcy, bagnet na broń!...] 

jest przykładem poezji tyrtejskiej; 

– rozstrzygnąć, czy utwór prezentuje 

naiwny optymizm, czy radość, z 

odzyskanej godności, i uzasadnić 

swe zdanie; 

– porównać doświadczenie 

Kolumbów z dylematami bohaterów 

romantycznych; 

– rozważyć problem litości i 

sumienia, z odwołaniem do różnych 

tekstów kultury;  

– dokonać interpretacji 



porównawczej wskazanych 

utworów; 

38. Przez ciała 

drżący pryzmat… 

Miłość w 

cierpieniu 

apokalipsy 

– w wierszu Biała magia wskazać 

przenośnie ukazujące barwy ciała 

kobiety; 

– w wierszu Niebo złote ci otworzę… 

wskazać elementy świadczące o 

obietnicy miłosnej; 

– powiedzieć, o co mówiący prosi 

ukochaną; 

– wskazać zapis wrażeń słuchowych 

w wierszu Biała magia; 

– powiedzieć, jaki jest nastrój 

pierwszych trzech strof wiersza 

Niebo złote ci otworzę…, a jaki 

ostatniej; 

– podać powody, dla których arkadia 

jest niemożliwa; 

– wskazać określenia oddające 

wrażenia dotykowe w wierszu Biała 

magia i skomentować ich rolę;  

– uzupełnić schemat graficzny; 

– wyjaśnić sens przemiany świata, 

jakiej chce dokonać bohater wiersza 

Niebo złote ci otworzę…; 

– określić nastrój wiersza Biała 

magia i uzasadnić swe zdanie; 

– wyjaśnić rolę metafor 

synestezyjnych; 

– rozważyć, czym jest ciało kobiety 

w świetle poetyckiej epifanii 

Baczyńskiego; 

– nazwać wartości, w imię których 

ma się dokonać przemiana świata w 

wierszu Niebo złote ci otworzę…, i 

wyjaśnić znaczenie odpowiednich 

metafor; 

– przedstawić obraz miłości w 

wierszach Baczyńskiego; 

– przygotować i zaprezentować 

pracę na temat różnych erotyków; 

– zanalizować język poezji miłosnej 

Baczyńskiego na tle poezji 

awangardy dwudziestolecia 

międzywojennego; 

– zredagować tekst na temat miłości 

w cieniu wojennej apokalipsy, w 

odniesieniu do różnych tekstów 

kultury; 

– dokonać interpretacji 

porównawczej wskazanych wierszy; 

39. Podmuchy, 

ogień i rwanie 

murami… Miron 

Białoszewski o 

powstaniu 

warszawskim 

– przedstawić genezę utworu; 

– powiedzieć, co wskazuje na 

autentyzm przedstawienia w 

Pamiętniku… Białoszewskiego; 

– przedstawić relacje między 

cywilami a powstańcami; 

– wymienić uciążliwości życia w 

mieście podczas powstania; 

– scharakteryzować warszawską 

kamienicę jako miejsce schronienia 

ludzi; 

– powiedzieć, jak ludność cywilna 

traktowała powstanie; 

 – wskazać zmysłowo postrzegane 

elementy przedstawianego świata i 

określić ich funkcje; 

– wyjaśnić powód zgorszenia 

niektórych kobiet i przyczyny 

rozluźnienia obyczajów wśród 

powstańców; 

– wyjaśnić historyczny paradoks 

oczekiwania na wejście Armii 

Czerwonej do Warszawy; 

– wyjaśnić, na czym polega 

deheroizacja przedstawienia w 

Pamiętniku… Białoszewskiego; 

– wskazać elementy obrazowania 

turpistycznego i wyjaśnić ich 

funkcję;  

– omówić heroizujące i 

deheroizujące przedstawienie wojny 



w różnych tekstach kultury; 

– przygotować i przedstawić pracę 

na temat obrazu domu w różnych 

tekstach kultury; 

40. Potężny 

rezerwuar 

różnorakich 

możliwości… 

Język 

kolokwialny 

– wskazać we fragmencie pamiętnika 

Białoszewskiego przykłady środków 

charakterystycznych dla stylu 

potocznego; 

– wskazać cechy stylu potocznego w 

SMS-ie; 

– określić funkcję użytych środków; 

– wymienić cele języka potocznego; 

  

– omówić cele i rolę języka 

potocznego; 

– sformułować wypowiedź 

kolokwialną, którą można by 

umieścić w tekście literackim; 

– dokonać „przekładu” fragmentu 

Pamiętnika z powstania 

warszawskiego na styl 

publicystyczny; 

– wyjaśnić, w jaki sposób język 

służy przedstawieniu prawdy o 

wojennej rzeczywistości; 

– zredagować tekst na temat 

zwyczajnego języka użytego do 

przedstawiania nadzwyczajnych 

wydarzeń, z odwołaniem do różnych 

tekstów kultury; 

41-42. Długi 

szereg 

nędzarzy… 

Świadectwo 

rzeczywistości 

łagrowej  

– podać genezę utworu; 

– wypowiedzieć się na temat swoich 

wrażeń czytelniczych; 

– zanalizować narrację utworu; 

– wyjaśnić tytuł utworu; 

– wyjaśnić, czemu służy stylistyczna 

surowość języka opowieści; 

– wskazać podobieństwa i różnice 

między sowieckimi obozami pracy a 

niemieckimi obozami 

koncentracyjnymi; 

– uzasadnić tezę, że Inny świat jest 

„rodzajem traktatu moralnego”; 

– porównać przedstawienia Rosji 

sowieckiej we wskazanych 

utworach; 

– porównać technikę opowiadania T. 

Borowskiego i G. Herlinga-

Grudzińskiego; 

– zredagować tekst na temat: „Czy 

praca może być karą?”, w 

odniesieniu do różnych tekstów 

kultury; 

43-44. Nigdy już 

nie będę dla nich 

pracował… 

Heroizm w 

„innym świecie” 

– opisać metody przesłuchań 

stosowane przez NKWD; 

– zrekonstruować historię 

Kostylewa; 

– przedstawić cel sowieckich 

przesłuchań; 

– opisać różne postawy wobec 

rzeczywistości łagrowej; 

– wytłumaczyć rolę „książek 

zbójeckich” w życiu Kostylewa; 

– porównać postawy człowieka 

wobec rzeczywistości obozowej w 

opowiadaniach T. Borowskiego i w 

Innym świecie G. Herlinga-

Grudzińskiego, wypełnić tabelę; 

– wyjaśnić źródła odporności 

Kostylewa na ból fizyczny; 

– przedstawić własną interpretację 

losów Kostylewa; 

– ocenić Kostylewa i uzasadnić swe 

zdanie; 

– zredagować tekst na temat 

możliwości ocalenia 

człowieczeństwa, z odwołaniem do 

różnych tekstów kultury; 



45-46. Mam lat 

dwadzieścia / 

jestem 

mordercą… 

Poezja 

wojennego 

wstrząsu 

– przedstawić genezę utworu 

Lament; 

– wskazać w wierszu wyliczenia 

przedstawicieli różnych zawodów; 

– wypisać informacje o osobie 

wypowiadającej się w wierszu 

Ocalony; 

– powiedzieć, co skłania poetę do 

mówienia o człowieku jak o 

zwierzęciu; 

– wypisać pary pojęć zestawionych 

w wierszu; 

– określić sens wyliczeń 

przedstawicieli różnych zawodów w 

wierszu Lament; 

– nazwać adresata wiersza; 

– wskazać atrybuty młodości 

wymienione w wierszu; 

– wyjaśnić sformułowanie „ocalałem 

/ prowadzony na rzeź”; 

– powiedzieć, czego osoba mówiąca 

oczekuje od „nauczyciela i mistrza”; 

– wyjaśnić słowa „nie jestem 

młody”; 

– powiedzieć, w czym wyraża się 

trauma osoby mówiącej w wierszu 

Lament; 

– wyjaśnić, jaki znak stawia poeta 

między parami pojęć przytoczonych 

w wierszu Ocalony; 

– wyjaśnić znaczenie epitetu „nazwy 

puste”; 

– powiedzieć, w czym osoba 

mówiąca nie dostrzega nadziei, w 

czym upatruje ratunku; 

– wypowiedzieć się na temat wiersza 

Różewicza w kontekście gatunku, 

jakim jest lament; 

– wyjaśnić samooskarżenia osoby 

mówiącej w wierszu Lament; 

– zinterpretować określenie 

„okaleczony”; 

– wyjaśnić związek doświadczenia 

osoby mówiącej z sensem deklaracji 

ateistycznych; 

– wyjaśnić, czy wiersz Ocalony 

wyraża nihilizm moralny, czy 

cierpienie psychiczne, postawić tezę 

interpretacyjną i ją uzasadnić; 

– wskazać charakterystyczne dla 

Różewicza środki językowe; 

– wykazać, że oba wiersze 

Różewicza należą do „poezji 

ściśniętego gardła”; 

– zredagować tekst na temat 

cierpienia i negacji wartości, z 

odniesieniami do różnych tekstów 

kultury; 

47. Artystyczne 

świadectwa czasu 

wojny… 

Wędrówka po 

motywach i 

tematach 

– dokonać podsumowania dość 

powierzchownie (zna podstawowe 

problemy, zagadnienia); 

– połączyć twórców z ich utworami; 

– dokonać podsumowania epoki; 

– wskazać dość ogólnie jej 

najważniejsze przesłanki ideowe i 

osiągnięcia artystyczne; 

– poprawnie dokonać podsumowania 

epoki; 

– przedstawić wyczerpująco jej 

najważniejsze przesłanki ideowe i 

osiągnięcia artystyczne; 

– samodzielnie dokonać 

podsumowania epoki; 

– interesująco przedstawić jej 

najważniejsze przesłanki ideowe i 

osiągnięcia artystyczne; 

– odnieść się do różnych tekstów 

kultury, własnych lektur, 

doświadczeń i przemyśleń; 

48. Między 

nowoczesnością a 

ponowoczesności

ą. Literatura 

współczesna 

– wyjaśnić znaczenie słów: 

„ponowoczesność / postmodernizm”, 

„dekonstrukcja”; 

– podać daty wiążące się z 

przemianami politycznymi, 

społecznymi i kulturalnymi w 

Polsce; 

– podać cechy nurtu zwanego 

ponowoczesnością /  

postmodernizmem; 

– wymienić przemiany, które zaszły 

po zakończeniu II wojny światowej; 

– przedstawić sferę ideową 

przemian; 

– przedstawić zmiany w sferze 

sztuki; 

– porównać nową epokę z epokami 

poprzedzającymi i wyjaśnić 

podstawowe pojęcia; 

– czytać i objaśniać obrazy 

współczesne; 

49-50. Czy można 

być świętym bez 

Boga? 

Egzystencjalny 

– powiedzieć, kim jest asceta, czym 

jest asceza; 

– wyjaśnić tytuł utworu; 

– wymienić postacie lekarzy 

– przedstawić zmiany w postawie 

Ramberta wobec epidemii; 

– powiedzieć, czym jest dżuma i 

bycie człowiekiem zadżumionym 

– wyjaśnić, jak Rambert rozumie 

ideę miłości; 

– wyjaśnić przyczyny decyzji 

Ramberta o pozostaniu w mieście; 

– uzasadnić, że doktor Rieux 

kierował się zasadami ascezy; 

– uzasadnić, że postawę Ramberta 

można określić jako „świętość bez 



heroizm 

bohaterów 

Dżumy 

poznanych podczas omawiania 

utworów: Ludzie bezdomni, Dżuma, 

Zdążyć przed Panem Bogiem; 

według Tarrou; 

– wypełnić tabelę dotyczącą postaw 

reprezentowanych przez bohaterów 

powieści; 

– zabrać głos w dyskusji na temat 

postawy człowieka wobec 

zagrożenia; 

– wskazać motywacje i 

konsekwencje postawy ateistycznej 

Rieux i Tarrou; 

Boga”; 

– przedstawić filozofię egzystencji 

Cottarda; 

– porównać postacie lekarzy 

poznanych podczas omawiania 

wskazanych utworów; 

– zredagować tekst na temat 

czystego sumienia, z odwołaniem do 

innych tekstów kultury; 

51 -52 . Zaraza 

nie jest na miarę 

człowieka… 

Paraboliczny 

kształt powieści 

Camusa 

– powiedzieć, co oznacza 

zestawienie dżumy i wojny; 

– opisać reakcję ludzi na wybuch 

epidemii; 

– opisać życie człowieka w stanie 

ciągłego zagrożenia; 

– przedstawić i nazwać różne reakcje 

ludzi na wyzwolenie; 

– wyjaśnić reakcję ludzi na wybuch 

epidemii; 

– przedstawić psychiczne i społeczne 

skutki zarazy; 

– wskazać paraboliczne sensy 

dotyczące czasu zdarzeń; 

– wyjaśnić, dlaczego dźuma (wojna) 

doprowadza do dewaluacji języka; 

– wyjaśnić znaczenie motta utworu; 

– zinterpretować symbolikę 

przestrzeni, w jakiej rozgrywa się 

akcja; 

– wyjaśnić, kim są „humaniści” 

wspomniani we wskazanym 

fragmencie, i uzasadnić swą 

wypowiedź;  

– wyjaśnić znaczenie paraboli 

zawartej w powieści; 

– porównać parabole powieściowe 

Kafki i Camusa; 

– zredagować tekst dotyczący 

przytoczonych słów doktora Rieux, z 

odwołaniem do różnych tekstów 

kultury; 

53. Wierny tej 

męce, której 

symbolem jest 

krzyż… Sytuacja 

zagrożenia jako 

próba wiary 

– podać znaczenie terminów 

„fanatyzm” i „ortodoksja”; 

– wyjaśnić, jak ojciec Paneloux 

tłumaczy cierpienie i śmierć 

człowieka; 

– prześledzić ewolucję poglądów 

ojca Paneloux; 

– wyjaśnić zdanie o ustach 

cierpiącego dziecka; 

– wskazać nawiązania do teodycei; 

– ocenić postawę ojca Paneloux; 

– omówić przekonania ojca Paneloux 

na początku epidemii; 

– wyjaśnić paraboliczne znaczenie 

sali szpitalnej w cytowanym 

fragmencie; 

– porównać postawy 

światopoglądowe ojca Paneloux i 

doktora Rieux; 

– rozstrzygnąć, czy w drugim 

kazaniu kaznodzieja odrzuca wiarę i 

teodyceę; 

– wyjaśnić przytoczone zdanie M. 

Głowińskiego; 

– porównać poglądy Jana Pawła II i 



ojca Paneloux na temat zła; 

– zredagować tekst na temat wiary w 

obliczu niezawinionego cierpienia 

ludzi, z odwołaniem do innych 

tekstów kultury; 

54. Śpiewam w 

duecie z nim… 

Tożsamość 

człowieka w 

poezji 

współczesnej  

– wskazać w wierszu Zagajewskiego 

paralelizm znaczeniowy; 

– omówić sytuację egzystencjalną 

przedstawioną przez Wojaczka; 

– wskazać odwołania do fizjologii w 

wierszu; 

– wskazać w wierszu paralelizm 

składniowy i znaczeniowy; 

 

– określić funkcję paralelizmu 

znaczeniowego w wierszu 

Zagajewskiego; 

– wyjaśnić sens tytułu wiersza; 

– uzasadnić obecność odwołań do 

fizjologii w utworze Wojaczka; 

– określić rolę paralelizmów; 

 

 

 

– określić kondycję egzystencjalną 

człowieka w wierszu Zagajewskiego; 

– omówić sposób przedstawienia 

śmierci;  

– porównać czynności „ja” i „On” w 

utworze Wojaczka, ocenić obie 

postaci; 

– na podstawie wierszy i własnych 

przemyśleń odpowiedzieć na 

pytanie: „Kim jest człowiek?”; 

– zinterpretować relację przyroda–

człowiek w wierszu Zagajewskiego; 

– wyjaśnić, jak poeta definiuje 

tożsamość człowieka; 

– wskazać w wierszu Wojaczka 

elementy dezintegracji pozytywnej; 

– rozważyć sens puenty wiersza; 

– rozważyć, czy Wojaczka można 

uznać za romantyka; 

– zinterpretować wiersz 

Zagajewskiego; 

– dokonać interpretacji 

porównawczej omówionych wierszy; 

55-56. Bądź 

wierny. Idź… 

Imperatywy 

etyczne Pana 

Cogito 

– powiedzieć, kim jest Pan Cogito; 

– określić, czym jest 

nonkonformizm; 

– wyjaśnić, jak rozumie tytułowe 

pojęcie smaku; 

– wskazać kontrasty w utworze 

Potęga smaku; 

– wskazać w wierszu fragmenty 

mówiące o komunistycznej 

propagandzie i starożytnej retoryce; 

– znaleźć informacje na temat prof. I. 

Dąmbskiej, wyjaśnić znaczenie 

dedykacji i związek z treścią utworu; 

– powiedzieć, kim są „tamci” w 

wierszu Przesłanie Pana Cogito; 

– zinterpretować „postawę 

wyprostowaną”, wykorzystując 

pojęcie nonkonformizmu; 

– powiedzieć, w czyim imieniu 

przemawia osoba mówiąca w 

wierszu Potęga smaku; 

– powiedzieć, czemu służy poetyka 

kontrast w utworze; 

– wskazać w wierszu Przesłanie 

Pana Cogito elementy nawiązujące 

do tradycji mitologicznej, biblijnej, 

literackiej i określić ich rolę; 

– poprawnie wypełnić tabelę 

poświęconą cnotom Pana Cogito; 

– powiedzieć, jacy ludzie zostali 

sobie przeciwstawieni w wierszu 

Potęga smaku; 

– wskazać w utworze nawiązania do 

historii i mitologii i określić ich rolę; 

– wskazać wątki wspólne etyki 

Conradowskiej i etyki według 

Herberta; 

 – wyjaśnić, czym jest „dawanie 

świadectwa” dla Pana Cogito; 

– uzasadnić obecność postulatów 

wynikających z etyki 

chrześcijańskiej; 

– rozważyć konsekwencje życia 

według wskazań Pana Cogito; 

– objaśnić sens przesłania Pana 

Cogito; 

– wyjaśnić, czym różni się 

komunistyczna propaganda od 

starożytnej retoryki w świetle 

wiersza Potęga smaku; 

– wyjaśnić związek estetyki z etyką 

w utworze; 

– sformułować przesłanie wiersza 

Potęga smaku w odniesieniu do idei 

„postawy wyprostowanej”; 

– porównać etos rycerski z etosem 

inteligenckim Pana Cogito; 

– zinterpretować wiersz Potęga 



smaku w odniesieniu do kultury 

masowej; 

– zredagować tekst na temat 

poczucia dobrego smaku i 

zniewolenia w odniesieniu do 

różnych tekstów kultury; 

57 -58. 

Rozbijanie 

starych form… 

Obraz 

ponowoczesnego 

społeczeństwa  

– przedstawić genezę utworu; 

– opisać scenografię na podstawie 

didaskaliów; 

– podzielić bohaterów na grupy 

pokoleniowe; 

– objaśnić sens scenografii jako 

alegorii sytuacji społecznej, wskazać 

elementy tradycji i nowoczesności; 

– poprawnie wypełnić tabelę 

dotyczącą sporu pokoleniowego; 

– powiedzieć o konflikcie pokoleń 

na podstawie fragmentu utworu; 

– przygotować i przedstawić 

opracowany przez Artura program 

zmiany rzeczywistości społecznej; 

– wskazać przejawy humoru w 

tekście; 

– podać, kto sam ośmiesza się swymi 

wypowiedziami; 

– przedstawić swoje stanowisko i 

argumenty w sporze 

międzypokoleniowym; 

– porównać obraz społeczeństwa 

nowoczesnego w Ferdydurke i 

ponowoczesnego w dramacie 

Mrożka; 

– omówić intertekstualność Tanga; 

– zredagować tekst na temat 

wolności społecznej i szczęścia 

osobistego jednostek, w odniesieniu 

do różnych tekstu kultury; 

59.Nam już nie 

formy trzeba, ale 

żywej idei… 

Dramat różnych 

racji ideowych 

– podać znaczenie używanych 

terminów; 

– podzielić bohaterów na 

przedstawicieli konserwatyzmu i 

progresywizmu; 

– określić, czego poszukuje Artur; 

– powiedzieć, która idea ulega 

ośmieszeniu w cytowanym 

fragmencie dramatu;  

– scharakteryzować Artura jako 

człowieka idei; 

– wyjaśnić symboliczny sens 

poszukiwań po pijanemu; 

– określić postawę Artura; 

– ocenić wybory i czyny Artura; 

– porównać Artura z wybranym 

bohaterem dramatu romantycznego; 

– odnieść się do pojęcia formy w 

Ferdydurke i w dramacie Mrożka; 

– zredagować tekst na temat 

tradycyjnych idei we współczesnym 

świecie, z odniesieniem do różnych 

tekstów kultury; 

60. Tylko władza 

da się stworzyć z 

niczego… Tango 

jako parabola 

polityczna 

– określić, czym różni się rodzina w 

dramacie od rodziny patriarchalnej; 

– powiedzieć, jaką władzę chce 

sprawować Artur; 

 

– powiedzieć, jak wygląda próba 

przejęcia władzy przez Artura; 

– przedstawić symboliczne 

znaczenie śmierci Artura; 

– opisać sytuację inteligencji w 

momencie przewrotu i po nim; 

– wyjaśnić alegoryczny sens 

przejęcia władzy po Arturze przez 

Edka; 

– wyjaśnić, czy władzę Edka można 

określić jako dyktaturę proletariatu; 



– zinterpretować znaczenie 

finałowego tańca Edka z 

Eugeniuszem; 

– porównać przedstawioną we 

wskazanych utworach wizję trzech 

faz rewolucji i trzech stadiów 

politycznych prowadzących do 

dyktatury; 

– rozważyć, czy w dramacie Mrożka 

została zilustrowana koncepcja buntu 

mas J. Ortegi y Gasseta; 

– zredagować tekst na temat 

dyktatury jako lekarstwa na słabości 

demokracji, z odwołaniem do 

różnych tekstów kultury; 

61. Z 

pomieszanych 

form ulicy… 

Poetycki obraz 

codzienności  

– opisać podstawowe kategorie 

poznania wyzyskane w utworze Do 

N.N.***; 

– wskazać podane środki stylistyczne 

w wierszu Głowienie; 

– wskazać w utworze zaskakujące 

zestawienia słowne; 

– powiedzieć, w jakiej pozycji 

znajduje się osoba „zwierzająca się” 

krzesłu; 

– powiedzieć, jakie uczucia wobec 

rzeczywistości wyraża wiersz 

Romans z konkretem; 

 

– powiedzieć, które elementy 

wiersza Do N.N.*** są zapisem tego, 

co doświadczone naocznie; 

– określić funkcję środków 

stylistycznych w wierszu Głowienie; 

– nazwać wskazane zestawienia 

słowne;  

– powiedzieć, co wywołuje przypływ 

uczuć do krzesła; 

– określić, w czym wyraża się humor 

tekstu Romans z konkretem; 

 

– sformułować samodzielnie ogólną 

prawdę o spotkaniu z drugim 

człowiekiem wyrażoną w wierszu 

Do N.N.***; 

– wyjaśnić sens zaskakujących 

zestawień słownych w utworze 

Głowienie; 

– powiedzieć, co jest obiektem uczuć 

opisanych w wierszu Romans z 

konkretem; 

– wyjaśnić, dlaczego osoba mówiąca 

określa swoją miłość jako tragiczną; 

– powiedzieć, na czym polega 

„zdrada” reszty świata, o której 

mowa w wierszu; 

– wyjaśnić w świetle wiersza Do 

N.N.***, czy można poznać kogoś 

„od pierwszego wejrzenia”; 

– nazwać skrzyżowane obrazy we 

wskazanym fragmencie utworu 

Głowienie i zaklasyfikować do 

każdego z nich odpowiednie 

elementy przedstawienia; 

– uzupełnić niedopowiedziane 

zakończenie wiersza; 

– zinterpretować tytuł utworu 

Romans z konkretem; 

– przedstawić poetycką 

„niezwykłość zwykłości” na 

podstawie utworów M. 

Białoszewskiego; 

– zredagować tekst, w którym 

dokona wybranej przez siebie 

interpretacji wiersza; 

62-63. Pani 

Doktór trzyma się 

zasad… 

Poprawność i 

norma językowa 

– podać regułę dotyczącą pisowni 

partykuły nie- z imiesłowami 

przymiotnikowymi; 

– odmienić poprawnie wyraz 

cudzysłów we wszystkich 

– zastosować w zdaniach imiesłowy 

przymiotnikowe z partykułą nie-; 

– zastosować w zdaniach poprawną 

formę biernika zaimka ta; 

– powiedzieć, na czym polega błąd 

– podać przykłady błędnego użycia 

słów; 

– określić funkcję błędu 

składniowego użytego w wierszu; 

– wyjaśnić, na czym polega 

– podać przykłady błędów 

językowych z głównej strony 

wybranego portalu internetowego i 

określić typ tych błędów; 

– zinterpretować znaczenie słowa 



przypadkach; 

– określić, czemu służy użycie formy 

„doktór” w wierszu; 

– znaleźć w utworze błąd 

ortograficzny; 

składniowy w wierszu; 

– powiedzieć, jaki nowy sens wnosi 

do wypowiedzi poetyckiej błąd 

ortograficzny; 

niepoprawność wskazanych 

związków frazeologicznych i 

określić ich funkcję; 

„wyzarzuciła”; 

– znaleźć przejawy humoru 

słownego w wierszu, określić sposób 

jego tworzenia i funkcję; 

– zinterpretować błędne użycie 

wskazanych słów z wiersza 

Głowienie; 

– dokonać analizy błędów 

językowych i stylistycznych w 

wybranym tekście z prasy 

popularnej; 

64. Szukać dziury 

w całym niebie… 

Frazeologiczne 

bogactwo języka 

– powiedzieć, czym zajmuje się 

frazeologia; 

– wypisać frazeologizmy z wiersza; 

– podać przykłady stałych i 

łączliwych związków 

frazeologicznych z nazwami 

zwierząt; 

– rozpoznać w wierszu 

frazeologizmy o znaczeniu 

podstawowym i przekształconym; 

– podać przykłady idiomów o 

wskazanym znaczeniu oraz z 

użyciem czasownika iść; 

– wskazać przekształcenie idiomu 

dokonane w wierszu i określić jego 

sens; 

– znaleźć w wybranym tekście 

prasowym idiomy i wyjaśnić ich 

znaczenie; 

– znaleźć w tekście wiersza 

frazeologizmy stworzone za pomocą 

liczebników porządkowych, 

wyjaśnić ich sens i określić, w jaki 

sposób odnoszą się do jakości życia 

w PRL-u; 

– określić mechanizm i efekt 

dokonanych modyfikacji znaczeń 

frazeologizmów; 

65. Ogłuszeni i 

ogłupieni 

doszczętnie… 

Poezja o 

rzeczywistości 

komunizmu 

– powiedzieć, jaką prawdę o 

rzeczywistości autorytarnej 

dyktatury wyraża wskazany wers 

utworu; 

– wskazać w tekście wiersza 

omawiane elementy; 

– powiedzieć, na czym w świetle 

utworu polegało zakłamanie 

komunistycznej rzeczywistości 

społecznej; 

– powiedzieć, jakie sensy 

symboliczne przywołują wymienione 

w tekście gatunki muzyczne; 

– powiedzieć, czemu służą wskazane 

aliteracje; 

– wyjaśnić właściwy sens 

frazeologizmu w tytule wiersza; 

– wyjaśnić sens defrazeologizacji 

wskazanego idiomu i jego związek z 

właściwym znaczeniem tego 

frazeologizmu;  

– wyjaśnić sens wskazanych 

wersów; 

– dokonać interpretacji 

porównawczej omówionych wierszy 

S. Barańczaka; 

66. W tak 

osobliwej 

chwili… 

Refleksja o 

człowieku 

współczesnym 

– wskazać w wierszu Oeconomia 

Divina określenia Boga; 

– wskazać paradoks; 

– powiedzieć, jak rozumie tytuł Dar; 

– przedstawić pejzaż opisany w 

wierszu; 

– wskazać czasowniki w 1. osobie 

liczby pojedynczej i ich dopełnienia; 

– powiedzieć, z jakiej tradycji 

wywodzą się określenia Boga w 

wierszu Oeconomia Divina i do 

jakiego wizerunku się odwołują; 

– wyjaśnić sens paradoksu; 

– scharakteryzować uczucia osoby 

mówiącej w utworze Dar; 

– omówić sposób ukazania harmonii 

– zanalizować obrazy chaosu w 

świecie materialnym i świecie 

kultury; 

– określić, na czym polega katastrofa 

świata przedstawionego w wierszu 

Oeconomia Divina; 

– wyjaśnić, czym spowodowane jest 

uczucie szczęścia poety wyrażone w 

– wskazać przejawy relatywizmu w 

świecie ukazanym w wierszu 

Oeconomia Divina; 

– wyjaśnić, w jaki sposób ludzie 

okazują tęsknotę za prawdziwymi 

wartościami;  

– wyjaśnić sens tęsknoty do 

wartości; 



 przyrody i człowieka na obrazie i w 

wierszu; 

utworze Dar;  

– wyjaśnić, co łączy, a co dzieli 

twórców wiersza i obrazu; 

– zinterpretować tytuł wiersza; 

– omówić wiersz Dar jako poetycką 

epifanię; 

– rozstrzygnąć, czy Dar można 

uznać za wyraz współczesnego 

stoicyzmu; 

– zredagować tekst będący 

interpretacją wybranego wiersza 

Miłosza; 

– dokonać interpretacji 

porównawczej wskazanych wierszy 

K.K. Baczyńskiego i C. Miłosza, ze 

zwróceniem uwagi na obrazy 

katastrofy cywilizacji i podaniem 

wniosków historiozoficznych obu 

poetów; 

– dokonać interpretacji 

porównawczej wskazanych wierszy 

C. Miłosza i A. Mickiewicza; 

67. By świat było 

widać… 

Współczesna 

poezja religijna 

– podać znaczenie 

wykorzystywanych pojęć; 

– wyodrębnić elementy 

kompozycyjne wiersza Świat; 

– wskazać elementy obrazowania 

poetyckiego; 

– wymienić elementy natury w 

wierszu Drzewa niewierzące; 

– wskazać epitety i powiedzieć, jaką 

prawdę o świecie one przekazują; 

 

– sformułować tezę utworu Świat; 

– wyjaśnić zasadność wyboru 

środków obrazowania; 

– wskazać, jakie cechy autor 

przypisał elementom przyrody w 

każdej części wiersza Drzewa 

niewierzące; 

 

– samodzielnie sformułować 

argumentację wykorzystaną w 

wierszu Świat; 

– wskazać ocenę człowieka 

współczesnego ukrytą w opisie 

przyrody z wiersza Drzewa 

niewierzące; 

– przygotować i przedstawić 

prezentację multimedialną na temat 

świata poezji J. Twardowskiego; 

– zinterpretować tytuł utworu Świat i 

sens puenty; 

– wykazać, że utwór Świat można 

uznać za wyraz franciszkanizmu; 

– odszukać idee franciszkanizmu w 

wierszu Drzewa niewierzące; 

– wskazać wspólne elementy 

techniki Louisa i poetyki 

Twardowskiego i powiedzieć, czemu 

służą; 

– zredagować tekst zawierający 

interpretację wybranego wiersza  

Twardowskiego; 

– dokonać interpretacji 

porównawczej wskazanych wierszy 

J. Twardowskiego i C. Miłosza; 

68. Zdarzyło się 

wcześniej. 

Później. Bliżej… 

Dwugłos o 

– wskazać w wierszu Szymborskiej 

wszystkie określenia dotyczące 

przypadkowości; 

– wskazać frazeologizmy; 

– powiedzieć, jakie warianty sytuacji 

egzystencjalnej opisuje osoba 

mówiąca w wierszu Wszelki 

wypadek; 

– wyjaśnić znaczenia i funkcje 

frazeologizmów zastosowanych w 

wierszu Wszelki wypadek; 

– powiedzieć, w czym wyraża się 

 – zanalizować puentę utworu 

Wszelki wypadek, wskazać paradoks 

i wyjaśnić jego sens; 

– zinterpretować wiersz jako utwór o 



przypadku i 

przeznaczeniu 

– wskazać wyliczenia i antytezę w 

wierszu Jasne niejasne; 

 

– wskazać w utworze frazeologizmy 

zniekształcone lub niedokończone; 

– wyjaśnić myśl poetki zawartą we 

wskazanej strofie wiersza Jasne 

niejasne; 

emocjonalność wypowiedzi; 

– wyjaśnić zmianę tonacji i fakt 

pojawienia się adresata we 

wskazanej strofie wiersza Jasne 

niejasne; 

roli przypadku w ludzkim życiu; 

– objaśnić sens topiki religijnej, do 

której odwołuje się J. Hartwig; 

– przedstawić sensy antytez we 

wskazanej strofie wiersza Jasne 

niejasne; 

– objaśnić sens puenty utworu; 

– zinterpretować tytuł wiersza; 

– zredagować tekst na temat siły 

miłości do drugiej osoby, z 

odwołaniem do różnych tekstów 

kultury; 

– zinterpretować wiersz J. Hartwig; 

– dokonać interpretacji 

porównawczej omówionych wierszy; 

69. On patrzy… 

Poezja jako 

komentarz do 

współczesności 

– wskazać zaimki w utworze 

Terrorysta, on patrzy; 

– powiedzieć, czy język wiersza 

Głos w sprawie pornografii jest 

współczesny, czy przestarzały; 

– określić osobę mówiącą w wierszu; 

– wypisać określenia związane z 

erotyzmem; 

– wskazać przykłady wypowiedzeń 

ironicznych i podać ich dosłowne 

znaczenie; 

– opisać przestrzeń ukazaną w 

wierszu Wczesna godzina; 

 

 – wytłumaczyć „nadfrekwencję” 

zaimków w wierszu Terrorysta, on 

patrzy; 

– podać alegoryczne znaczenia 

określeń związanych z erotyzmem w 

utworze Głos w sprawie pornografii; 

– podać ukryte znaczenie 

wypowiedzeń ironicznych; 

– powiedzieć, na czym polega 

subiektywność przedstawienia 

przestrzeni ukazanej w wierszu 

Wczesna godzina; 

– wskazać elementy topiki religijnej; 

 

– powiedzieć, czy osoba mówiąca 

przyjmuje perspektywę terrorysty; 

– powiedzieć, jak terrorysta z 

wiersza postrzega ludzi; 

– wyjaśnić, co i jak oceniają 

wyrażenia ironiczne w utworze Głos 

w sprawie pornografii; 

– powiedzieć, jakie książki bawią 

zgromadzonych na schadzkach; 

– omówić odwołania do kategorii 

barwy, światła i kształtu w opisie 

poranka w utworze Wczesna 

godzina; 

– omówić wybrane wiersze W. 

Szymborskiej i M. Białoszewskiego 

jako wyraz uwznioślenia 

codzienności; 

 – stworzyć portret psychologiczny 

terrorysty na podstawie wiersza; 

– wyjaśnić, w jaki sposób budowane 

jest napięcie w utworze Terrorysta, 

on patrzy; 

– rozważyć, czy wiersz jest 

przestrogą przed terroryzmem, czy 

refleksją nad przypadkowością losu; 

– wyjaśnić, jaki jest sens użycia 

pojęcia pornografia jako alegorii 

myślenia; 

– powiedzieć, jakie postulaty etyczne 

zawiera wiersz; 

– przedstawić zawarte w wierszu 

prawdy o kondycji człowieka 

współczesnego; 

– zinterpretować zakończenie 

utworu; 

– wyjaśnić, na czym polega epifania 

w wierszu Wczesna godzina; 

– zinterpretować utwór jako refleksję 

o współczesnym człowieku; 

– zredagować tekst będący 

interpretacją jednego ze wskazanych 



wierszy; 

– dokonać interpretacji 

porównawczej wskazanych wierszy 

W. Szymborskiej i Z. Herberta; 

70. Z prędkością 

światła… W 

świecie nowych 

mediów 

– powiedzieć, dlaczego w tytułowym 

słowie s@motność występuje znak 

@; 

– powiedzieć, dlaczego ICQ zyskał 

na świecie popularność; 

– powiedzieć, jakie korzyści i 

niebezpieczeństwa związane z 

Chatem dostrzega autor; 

– porównać list bohaterki z 

tradycyjną formułą epistolograficzną 

i wymienić różnice; 

– powiedzieć, z jakich powodów 

internet został zestawiony ze 

spowiedzią; 

– zaprezentować ciekawy blog; 

– wyjaśnić, jaką rolę w konwersacji 

internetowej bohaterów odgrywa 

ironia; 

– nakreślić portrety bohaterów na 

podstawie przytoczonych 

fragmentów powieści; 

– przedstawić korzyści i zagrożenia, 

jakie wiążą się z przebywaniem w 

rzeczywistości wirtualnej; 

– dyskutować o tym, czy komputer 

może zastąpić drugiego człowieka, z 

odwołaniem do powieści i własnych 

doświadczeń; 

– zredagować tekst rozważający 

problem internetu jako globalnej 

medioteki lub cyberśmietnika; 

71. Taka studnia 

strasznie 

głęboka… 

Literatura 

popularna w 

eseju Miłosza 

– określić, na czym polega stylizacja 

w eseju Miłosza;  

– wskazać nawiązania do oryginału; 

– wyjaśnić, kim jest Kubuś w eseju; – wyjaśnić sensy konstrukcji świata 

przedstawionego eseju; 

– rozważyć ostatnie zdania Krzysia 

jako refleksje egzystencjalne; 

– zinterpretować zamianę 

Stumilowego Lasu na ogród; 

– zanalizować symbol studni; 

– przedstawić refleksje o śmierci i 

nieśmiertelności zawarte w tekście; 

– rozważyć sens ostatniego zdania 

Krzysia, zestawiając je z 

przypowieścią ewangeliczną; 

– zredagować tekst na temat 

indywidualizmu wobec kultury 

masowej; 

72. Szaleństwo w 

wielkich domach 

towarowych… 

Kultura 

konsumpcyjna w 

poezji 

– powiedzieć, jaki stosunek do 

aktualności wyraża osoba mówiąca, 

posługując się archaicznymi 

określeniami czasu; 

– opisać „szaleństwo” wybranej 

mody; 

– określić sens zestawienia drobiu i 

dziewczynek w utworze; 

– powiedzieć, w jaki sposób, w 

świetle poematu Różewicza, kultura 

popularna kształtuje gust i potrzeby 

współczesnego społeczeństwa; 

 – wyjaśnić satyryczny sens 

pierwszej części wiersza; 

– powiedzieć, jakie prawdy o 

człowieku przywołuje fragment 

części poematu; 

– wyjaśnić, w jaki sposób podkultura 

wypiera lub łagodzi problematykę 

śmierci; 

– zinterpretować historię 

przedstawioną w zakończeniu 

pierwszej części poematu; 

– wyjaśnić paradoksalny sens słów: 

„człowiek nie jest drapieżnikiem” w 

zestawianiu z dalszą częścią utworu; 

– zredagować tekst na temat: 

„Człowiek – jest czy bywa 

drapieżnikiem?”, z odwołaniem do 

różnych tekstów kultury; 

73 - 74. Kto 

zobaczy moją 

matkę… Dzieci i 

rodzice w 

wierszach 

– opisać wygląd chorej matki poety 

na podstawie utworu Ale kto 

zobaczy…; 

– powiedzieć o swoich uczuciach 

związanych z wierszem; 

 – powiedzieć, czemu służy 

niedokończone wyrażenie „kto 

zobaczy…”, i dokończyć je; 

– wskazać paradoks w drugiej strofie 

wiersza Ojciec; 

 – wyjaśnić sens obrazu zwątpienia 

matki w wierszu Ale kto zobaczy…; 

– powiedzieć, jaka ocena ojca 

zawarta jest w utworze; 

– scharakteryzować tytułowego 

– wyjaśnić sens zakończenia wiersza 

Ale kto zobaczy…; 

– przedstawić na podstawie wiersza 

światopogląd ojca; 

– wypowiedzieć się na temat 



Tadeusza 

Różewicza 

– powiedzieć, jaki obraz tytułowego 

ojca wyłania się z 1. strofy utworu; 

– powiedzieć na podstawie 

poznanych wierszy, w czym wyraża 

się miłość poety do rodziców; 

bohatera utworu; franciszkanizmu wyrażonego w 

omawianych wierszach; 

– dokonać interpretacji 

porównawczej wskazanych wierszy 

T. Różewicza i J. Iwaszkiewicza; 

75 -76. Co 

wyczyści, to się 

lśni… Wśród 

języka reklamy 

– na podstawie przytoczonych 

sloganów rozpoznać reklamowane 

produkty; 

– rozpoznać adresatów reklam; 

– rozpoznać intencje zawarte w 

zaprezentowanych sloganach 

reklamowych;  

– rozpoznać funkcje języka w 

zaprezentowanych hasłach 

reklamowych; 

– przeanalizować wskazane reklamy; 

 

 


