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Wymagania edukacyjne – język polski – klasa III LO –poziom podstawowy 
zgodne z Podstawą programową i Programem nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego-Zrozumieć tekst. Zrozumieć 
człowieka 
 
Wymagania ogólne  
 

Wymagania 
ogólne 

Ocena dopuszczająca 
uczeń: 

Ocena dostateczna 
uczeń: 

Ocena dobra 
uczeń: 

Ocena bardzo dobra 
uczeń: 

I. Odbiór wypowiedzi 
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji 

- rozumie teksty o prostej 
budowie; 
- dostrzega sensy zawarte w 
powierzchownej warstwie 
tekstu; 
- z pomoc  rozpoznaje 
funkcje tekstu i z pomoc  
wskazuje rodki j zykowe 
słu ce ich realizacji; 
- odbiega od stosowania 
kryteriów poprawno ci 
j zykowejś 

- rozumie teksty o niezbyt 
skomplikowanej budowie; 
- stara si  dostrzegać sensy 
zawarte w strukturze 
gł bokiej tekstu; 
- stara si  rozpoznać funkcje 
tekstu i rodki j zykowe 
słu ce ich realizacji; 
- zwraca uwag  na kryteria 
poprawno ci j zykowejś 

- na ogół rozumie teksty o 
skomplikowanej budowie; 
- na ogół dostrzega sensy 
zawarte w strukturze 
gł bokiej tekstu; 
- na ogół rozpoznaje funkcje 
tekstu i rodki j zykowe 
słu ce ich realizacji; 
- na ogół ma wiadomo ć 
kryteriów poprawno ci 
j zykowejś 

- rozumie teksty o 
skomplikowanej budowie; 
- dostrzega sensy zawarte w 
strukturze gł bokiej tekstu; 
- rozpoznaje funkcje tekstu i 
rodki j zykowe słu ce ich 

realizacji; 
- ma wiadomo ć kryteriów 
poprawno ci j zykowejś 

II. Analiza i 
interpretacja tekstów 
kultury 

- nie zawsze poprawnie 
stosuje w analizie 
podstawowe poj cia z 
zakresu poetyki; 
- w interpretacji tekstu 
próbuje wykorzystać wiedz  
o kontekstach, w jakich 
mo e być on odczytywany; 
- próbuje poznać niezb dne 
dla literatury fakty z historii 
literatury i innych dziedzin 
humanistyki; 
- próbuje odczytać rozmaite 
sensy dziełaś 
- próbuje dokonać 
interpretacji porównawczejś 

- stara si  stosować w 
analizie podstawowe poj cia 
z zakresu poetyki; 
- w interpretacji tekstu stara 
si  wykorzystywać wiedz  o 
kontekstach, w jakich mo e 
być on odczytywany; 
- stara si  poznać niezb dne 
dla literatury fakty z historii 
literatury i innych dziedzin 
humanistyki; 
- stara si  odczytać rozmaite 
sensy dziełaś 
- stara si  dokonać 
interpretacji porównawczejś 

- na ogół stosuje w analizie 
podstawowe poj cia z 
zakresu poetyki; 
- w interpretacji tekstu na 
ogół wykorzystuje wiedz  o 
kontekstach, w jakich mo e 
być on odczytywany; 
- na ogół poznaje niezb dne 
dla literatury fakty z historii 
literatury i innych dziedzin 
humanistyki; 
- na ogół odczytuje rozmaite 
sensy dziełaś 
- na ogół dokonuje 
interpretacji porównawczejś 

- stosuje w analizie 
podstawowe poj cia z 
zakresu poetyki; 
- w interpretacji tekstu 
wykorzystuje wiedz  o 
kontekstach, w jakich mo e 
być on odczytywany; 
- poznaje niezb dne dla 
literatury fakty z historii 
literatury i innych dziedzin 
humanistyki; 
- odczytuje rozmaite sensy 
dziełaś 
- dokonuje interpretacji 
porównawczejś 

III. Tworzenie 
wypowiedzi 

- buduje wypowiedzi o 
niezbyt wysokim stopniu 
zło ono ciś 
- nie zawsze stosuje w nich 
podstawowe zasady logiki i 
retoryki; 
- próbuje zwi kszać własn  
kompetencj  j zykow . 

- stara si  budować 
wypowiedzi o wy szym 
stopniu zło ono ciś 
- stara si  stosować w nich 
podstawowe zasady logiki i 
retoryki; 
- zwraca uwag  na własn  
kompetencj  j zykow . 

- na ogół buduje 
wypowiedzi o wy szym 
stopniu zło ono ciś 
- na ogół stosuje w nich 
podstawowe zasady logiki i 
retoryki; 
- na ogół ma wiadomo ć 
własnej kompetencji 
j zykowej. 

- buduje wypowiedzi o 
wy szym stopniu zło ono ciś 
- stosuje w nich podstawowe 
zasady logiki i retoryki; 
- ma wiadomo ć własnej 
kompetencji j zykowej. 

 
Na ocenę celującą  

-uczeń opanował w pełni zakres wiadomo ci i umiej tno ci przewidzianych programem, 
- formułował dojrzałe, wnikliwe wnioski, 
- samodzielnie i twórczo rozwijał własne uzdolnienia oraz organizował prac  w grupie i kierował ni  
- biegle posługiwał si  zdobyt  wiedz  i nabytymi umiej tno ciami w rozwi zywaniu problemów teoretycznych lub 
praktycznych, i proponował rozwi zania nietypowe 
- stawiał hipotezy badawcze, 
- polemizował, by obronić własne stanowisko, szukaj c wci  nowych argumentów. 

 
              DWUDZIźSTOLźCIź MI DZYWOJźNNź – NURT AWANGARDOWY 
 

Treści nauczania 
Poj cie awangardowo ci w sztuce. 
Poszukiwanie to samo ci w wiecie zniewolonym przez Żorm . 
Zapowiedzi nadchodz cej katastrofy w liryce pó nego mi dzywojnia. 
Przemiany formy narracyjnej w literaturze mi dzywojennej. 
Człowiek wobec władzy totalitarnej w literaturze dwudziestolecia mi dzywojennego. 
Modernizm i awangarda – przemiany j zyka poetyckiego w liryce przełomu wieków XIX i XX. 
Teksty literackie 
Józef Czechowicz, wiersze (wybór) 
Tadeusz Peiper Noga 
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Witold Gombrowicz Ferdydurke  
Bruno Schulz Sklepy cynamonowe (wybór) 
Franz Kafka Proces (fragmenty) 
Julian Przybo , wiersze (wybór) 
Inne teksty kultury 
Zygmunt Freud Kultura jako ródło cierpień (fragmenty) 
Witkacy Kuszenie świętego Antoniego II 
Pablo Picasso Guernica  
Wolfgang Kayser Próba określenia istoty groteskowości (fragmenty) 
 
Dialog z przeszłością 
Halina Po wiatowska Manekiny mają ślepe piersi 
Pojęcia kluczowe  
− wiat ideiŚ awangardowo ć, antybohater, absurd, Żorma, parodia, pod wiadomo ć, antyurbanizm, everyman, 

Awangarda Krakowska; 
− Organizacja dzieła literackiegoŚ formizm, kubizm, surrealizm, wiersz wolny, antypowie ć, oniryzm, kreacjonizm, 

proza poetycka. 
 

DOPUSZCZAJ CY DOSTATECZNY 
to, co na ocen  dopuszczaj c  , 
a tak eŚ 

DOBRY 
to, co na ocen  dostateczn  , 
a tak eŚ 

BARDZO DOBRY 
to, co na ocen  dobr  , 
a tak e 

– wyja nić znaczenie słowa 
„awangarda”ś 
– podać daty wi ce si  z 
funkcjonowaniem awangardy w 
Polsce; 
– wymienić polskie ruchy 
awangardy poetyckiej i ich 
przedstawicieli; 
– wskazać zdania (równowa niki 
zdań) w wierszu Przybosia i okre lić 
liczb  wersów im przynale n ś 
– wskazać rodki artystyczne 
wymienione przez innych uczniówś 
– wskazać fragmenty wiersza 
Harasymowicza mówi ce o wi zi 
człowieka z górsk  przyrod ś 
– wyszukać w dowolnych ródłach 
ilustracje do omawianych wierszy; 
– okre lić swoje wra enia zwi zane 
z malarstwem awangardowym; 
– przedstawić informacje o 
Witkacym i Picassie; 
– nazwać postaci i zwierz ta 
wyst puj ce na obrazie Witkacegoś 
– wskazać postacie konia i byka na 
obrazie Picassa; 
– znać genez  omawianych 
obrazówś 
– znać podstawowe poj cia 
zwi zane z psychoanaliz ś 
– okre lić, do czego, zdaniem 
Żreuda, d y człowiek w yciuś 
– przedstawić genez  Procesu 
Kafki; 
– wskazać opis scenerii 
wykonywania wyroku na Józefie K. 
– znać poj cia kluczowe zwi zane z 
powie ci  Kafki 
– podać przykłady bohaterów 
literackich prze ywaj cych 
konflikty z prawem; 
– znale ć okre lenia 
charakteryzuj ce ulic  Krokodyliś 
– wskazać metafory florystyczneś 
– znale ć omawiane fragmenty 
tekstu; 
– podać genez  utworu omawianych 

– podać cechy ruchów artystycznych 
zwanych awangard ś 
– wymienić przemiany kulturowe, 
które zaszły w mi dzywojniuś 
– wskazać epitety w utworze 
Przybosia i podać ich funkcj ś 
– wskazać w utworze Przybosia 
metafory, kontrasty i powtórzeniaś 
– okre lić, na czym polega wi  
człowieka z górsk  przyrod ś 
– powiedzieć, czym si  ró ni  
ilustracje do omawianych wierszy;  
– przedstawić teori  Czystej Żormyś 
– omówić kolorystyk  obrazu 
Witkacego; 
– okre lić, kim jest le cy człowiek 
na obrazie Picassa; 
– znać poj cia kluczowe zwi zane z 
omawianymi obrazami i ich 
twórcamiś 
– wymienić trzy przyczyny ludzkich 
cierpieńś 
– powiedzieć, przed czym kultura 
chroni człowiekaś 
– zabrać głos w dyskusjiś 
– okre lić, czym w powie ci Kafki 
jest s d, a czym procesś 
– opisać sceneri  wykonywania 
wyroku; 
– wypełnić tabel  dotycz c  
przedstawienia Józefa K. jako 
everymana; 
– charakteryzować wybranego 
bohatera prze ywaj cego konflikty z 
prawem; 
– scharakteryzować przestrzeń 
ukazan  we fragmentach powie ci 
Kafki 
– opisać budynek s duś 
– przedstawić rodki i metody 
nadzoru w wiecie powie ciowymś 
– scharakteryzować urz dników 
s dowychś 
– porównać stosunek narratora i 
mieszkańców starej cz ci miasta do 
ulicy Krokodyli i powiedzieć, z 
czego wynika ró nicaś 

– przedstawić sfer  ideow  epokiś 
– przedstawić zmiany w sferze 
sztuki; 
– okre lić rol  rozczłonkowania 
zdań przez konstrukcj  wersow  
wiersza; 
– wskazać w wierszu cechy poezji 
awangardowej; 
– wyja nić sens wskazanych 
fragmentów wierszaś 
– wyrazić swoj  opini  na temat 
wyra onego w wierszu 
Harasymowicza stosunku poety 
do górś 
– omówić sposób przedstawienia 
wi tego i kobiety na obrazie 

Witkacego; 
– powi zać obraz Witkacego z 
teori  Czystej Żormyś 
– zinterpretować postacie konia i 
byka, odwołuj c si  do 
wskazówek Picassaś 
– wyja nić zwi zek postaci z 
obrazu z jego tytułem i genez ś 
– powiedzieć, czemu słu y 
kolorystyka na obrazie Picassa; 
– omówić rodki artystyczne 
wykorzystane przez obu malarzy; 
– okre lić, czym si  wyró niaj  
społeczne ródła ludzkiego 
cierpienia; 
– wyja nić, dlaczego kultura jest 
ródłem ludzkich cierpieńś 

– zabrać głos w dyskusji, 
uzasadniaj c swe zdanieś 
– ustalić domniemane przyczyny 
aresztowania Józefa K.ś 
– sporz dzić bilans ycia Józefa 
K.; 
– okre lić funkcj  scenerii 
wykonywania wyroku; 
– scharakteryzować Józefa K. 
jako everymana; 
– zredagować tekst porównuj cy 
bohaterów literackich 
prze ywaj cych konflikty z 
prawem; 

– porównać dwudziestolecie 
mi dzywojenne z epokami je 
poprzedzaj cymi i wyja nić 
podstawowe poj ciaś 
– czytać i obja niać obrazy 
awangardowe; 
– wyja nić rol  poszczególnych 
rodków artystycznych, w tym 

animizacji i antropomorfizacji (z 
wyja nieniem tych poj ć)ś 
– okre lić uczucia zawarte w 
zakończeniu wiersza i wyja nić sposób 
ich wyra aniaś 
– postawić tez  interpretacyjn  wiersza 
Przybosia; 
– wyja nić symbolik  góry Synajś 
– zinterpretować puent  wiersza 
Harasymowicza; 
– uzasadnić swoj  opini ś 
– porównać utwory opisuj ce przyrod  
górsk ś 
– dokonać interpretacji omawianych 
wierszy; 
– zredagować interpretacj  
porównawcz  omawianych wierszyś 
– postawić tez  lub hipotez  
interpretacyjn  i uzasadnić j ś 
– sformułować wnioski płyn ce z 
interpretacji; 
– wyja nić, kto kogo kusi, i okre lić, na 
czym polega dyskusja Witkacego z 
tradycj ś 
– wyja nić, na czym polega zwi zek 
obrazu Witkacego z estetyk  
ekspresjonizmu; 
– odnie ć si  do słów I. Jakimowicz, 
wykorzystuj c wiedz  o teorii Czystej 
Formy; 
– wyja nić funkcj  deformacji na 
przykładzie obrazu Picassaś 
– wyja nić, na czym polega technika 
kubizmu; 
– sformułować główn  tez  tekstuś 
– zinterpretować wskazane słowa o 
sublimacji; 
– wyja nić, w jaki sposób pop d agresji 
wpływa na istnienie społeczeństwaś 
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utworów  
– podać tłumaczenie tytułu  
omawianych powie ci (Ferdydurke, 
Proces, Sklepy cynamonowe) 
– wymienić cechy Pimkiś 
– wskazać cytaty charakteryzuj ce 
nauczycieli  w Ferdydurke 
– podać symbolik  koloru 
zielonego; 
– wypowiedzieć si  na temat utworu 
Gombrowicza 
– przedstawić poj cia „g by”, 
„łydki”, „pupy”ś 
– podać przykłady nowoczesnych 
kobiet ukazanych w literaturze; 
– wskazać przykłady stylizacji 
j zykowejś 
– powiedzieć, jak  rol  w j zyku 
uczniów odgrywaj  wulgaryzmyś 
– przypomnieć, co si  stało we 
dworze; 
– wypowiedzieć si  na temat 
sprzeciwu jednostki wobec 
rodowiskowej normy obyczajowejś 

– okre lić temat ka dej strofy 
wiersza Legenda; 
– nazwać osob  mówi c  w wierszu 

al; 
– wskazać w utworze anaforyś 
– dokonać podsumowania do ć 
powierzchownie (zna podstawowe 
problemy, zagadnienia); 
– poł czyć twórców epoki z ich 
utworami; 

– wskazać w tek cie elementy 
obrazowania onirycznego; 
– scharakteryzować ojca do 
momentu jego przemiany w ptaka; 
– wskazać elementy fantastyki w 
omawianych fragmentach; 
– znale ć sensy symboliczne 
przypisywane ptakom; 
– okre lić czas, w jakim rozgrywaj  
si  powie ciowe wydarzenia 
Ferdydurke; 
– scharakteryzować j zyk i 
gestykulacj  Pimkiś 
– przedstawić portret nauczycieli w 
powie ciś 
– wskazać nawi zanie do Boskiej 
Komedii; 
– przedstawić opisane przez 
Gombrowicza relacje nauczyciel–
uczeńś 
– powiedzieć, jak  gębę 
przyprawiaj  Józiowi krewniś 
– zabrać głos w dyskusji na temat 
szkołyś 
– scharakteryzować wizerunki 
nowoczesnych kobiet ukazanych w 
literaturze; 
– rozpoznać rodzaj stylizacjiś 
– wyja nić tytuł wiersza Legenda; 
– oddzielić symbole od elementów 
realistycznych w wierszu al; 
– dokonać podsumowania epokiś 
– wskazać do ć ogólnie jej 
najwa niejsze przesłanki ideowe i 
osi gni cia artystyczneś 

 literackie obrazy wi zieniaś 
– zredagować opowiadanie o 
Józefie K.ś 
– rozwa yć problem odebrania 
człowiekowi prawa do 
prywatno ciś 
– rozpoznać w tek cie elementy 
fantastyki, absurdu i humoru; 
– scharakteryzować kobiety z 
ulicy Krokodyli; 
– powiedzieć, w jaki sposób w 
utworach literackich bywa 
kreowana przestrzeń miejskaś 
– rozstrzygn ć, czy Schulz kreuje 
nowe wiaty, czy ukazuje wiat na 
nowo; 
– okre lić, jak  rol  u Schulza 
odgrywaj  ptakiś 
– wyja nić symbolik  postaci ojca 
i Adeli, odwołuj c si  do teorii 
archetypówś 
– porównać sposób prowadzenia 
narracji i kreacje narratora w 
prozie S. eromskiego i B. 
Schulza; 
– przedstawić rol  pami ci w 
kształtowaniu psychiki człowiekaś 
– okre lić cel groteskowej 
deformacji rzeczywisto ci w 
Ferdydurke; 
– porównać formuł  utworu 
Gombrowicza z modelem 
powie ci realistycznejś 
– zinterpretować zakończenie 
Ferdydurke; 
– okre lić funkcje stylizacji w 
utworze; 
– odnie ć si  do „upupienia” 
uczniów w kontek cie przemocy 
symbolicznej; 
– omówić relacje Bóg–człowiek 
przedstawione w wierszu 
Legenda; 
– zinterpretować symbolik  
katastrofy; 
– wskazać nawi zania do 
Apokalipsy w. Jana w utworze 

al; 
– postawić tez  interpretacyjn  w 
stosunku do obu omawianych 
wierszy; 
– poprawnie dokonać 
podsumowania epoki; 
– przedstawić wyczerpuj co jej 
najwa niejsze przesłanki ideowe i 
osi gni cia artystyczneś 
 

– wyci gn ć w nioski z klasowej 
dyskusji; 
– wyja nić, jaki sens ma aresztowanie 
bohatera Procesu i uzasadnić swe 
zdanie; 
– wyja nić symboliczny sens procesu 
bohatera; 
– zinterpretować przed miertn  
refleksj  Józefa K.ś 
– uzasadnić, dlaczego Proces jest 
współczesnym moralitetemś 
– wyja nić zwi zki utworu z 
surrealizmem; 
– zredagować tekst porównuj cy 
bohaterów literackich prze ywaj cych 
konflikty z prawem z przytoczeniem 
cytatów i podaniem wnioskówś 
– zredagować tekst na temat wolno ci 
współczesnego człowieka w państwieś 
– zinterpretować stwierdzenie malarza 
Titorellego; 
– przedstawić ró ne literackie obrazy 
wi zienia i podać wnioski w atrakcyjnej 
formie;  
– rozwa yć problem odebrania 
człowiekowi prawa do prywatno ci, z 
odwołaniem do ró nych tekstów 
kultury; 
– wyja nić, na czym polega i czemu 
słu y groteskowo ć przedstawienia 
kobiet w utworze Schulza 
– wyja nić i uzasadnić metaforyczny 
sens tytułu Ulica Krokodyli; 
– omawiaj c ró ne sposoby kreowania 
przestrzeni miejskiej, odwołać si  do 
poznanych tekstów literackich i 
wyci gn ć wnioski na temat przemian 
kulturowych i zmian w przestrzeni 
miasta; 
– zredagować tekst na temat poczucia 
samotno ci w mie cie, odwołuj c si  do 
ró nych tekstów kulturyś 
– zinterpretować relacje mi dzy ojcem a 
Adel , odwołuj c si  do wiedzy o 
psychoanalizie; 
– wyja nić, o jakie sensy pisarz 
wzbogaca symbolik  ptakaś 
– wyja nić, na czym polega mityzacja 
postaci Adeli; 
– opisać konflikt mi dzy kobietami na 
m czyznami, odwołuj c si  do 
poznanych tekstów literackichś 
– przeanalizować przytoczony fragment  
Ferdydurke, odwołuj c si  do poj cia 
groteski; 
– wyja nić znaczenie nawi zania do 
Boskiej Komedii; 
– wyja nić, jak  rol  w wyobra eniach 
Mi tusa odgrywa parobekś 
– wyja nić sens porwania Zosi, z 
odwołaniem do tradycji literackiejś 
– porównać bohaterów literackich 
poddanych presji społecznej i postawić 
tez  interpretacyjn  dotycz c  
porównywanych utworówś 
– zinterpretować wiersz Legenda; 
– okre lić sens nawi zań do Apokalipsy 
w. Jana w utworze al; 

– wyja nić wizj  dziejów ukazan  w 
wierszu; 
– uzasadnić tez  interpretacyjn  
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dotycz c  obu wierszyś 
– samodzielnie dokonać podsumowania 
epoki; 
– interesuj co przedstawić jej 
najwa niejsze przesłanki ideowe i 
osi gni cia artystyczneś 
– odnie ć si  do ró nych tekstów 
kultury, własnych lektur, do wiadczeń i 
przemy leńś 

Na ocenę celującą uczeń opanował doskonale wiadomo ci i umiej tno ci przewidziane na ocen  bardzo dobr  oraz biegle posługiwał si  
zdobyt  wiedz  i nabytymi umiej tno ciami w rozwi zywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 
 

LITERATURA WOJNY I OKUPACJI 

Treści nauczania 
Literatura jako wiadectwo „czasów pogardy”. 
„Człowieczeństwo kalekie”? – obraz człowieka w literaturze lagrowej i łagrowej. 
Literackie wizje zagłady – poszukiwanie sposobów opisu do wiadczenia wojennego. 
Heroizacja i deheroizacja do wiadczenia wojennego w literaturze współczesnej.  
Wojenny i powojenny dramat pokolenia Kolumbów. 
Czy poezja mo e być ocaleniem? 
Holocaust w polskiej literaturze i publicystyce. 
*Oblicza katastrofizmu w dwudziestowiecznej literaturze polskiej i obcej. 
 
Teksty literackie 
Krzysztof Kamil Baczyński, wiersze (wybór) 
Krystyna Krahelska [Hej, chłopcy, bagnet na broń!…] 
Czesław Miłosz, wiersze (wybór) 
Tadeusz Ró ewicz, wiersze (wybór) 
Tadeusz Borowski, opowiadania (wybór) 
żustaw Herling żrudziński Inny świat  (wybrane opowiadania) 
Hanna Krall Zdą yć przed Panem Bogiem  
Jan Józef Szczepański W słu bie Wielkiego Armatora 
 
Inne teksty kultury 
Erich Fromm Ucieczka od wolności (fragmenty) 
Roman Polański Pianista 
Adam Michnik Szok Jedwabnego (fragmenty) 
 
Dialog z przeszłością 
Jan Paweł II Tryptyk Rzymski 
Joseph Conrad Lord Jim (fragmenty) 
 
Pojęcia kluczowe  
− wiat ideiŚ pokolenie Kolumbów, apokalipsa spełniona, tragizm generacyjny, lagier (łagier), zlagrowanie, 

(złagrowanie), moralno ć odwróconego dekalogu, totalitaryzm, nazizm, faszyzm, dehumanizacja, reifikacja, 
Holokaust, autobiografizm, etyka Conradowska. 

− Organizacja dzieła literackiegoŚ behawioryzm, poezja ołnierska, literatura faktu, autentyzm, reporta , wywiad, 
„poezja ci ni tego gardła”, deheroizacja. 

 

DOPUSZCZAJ CY DOSTATECZNY 
to, co na ocen  dopuszczaj c  , 
a tak eŚ 

DOBRY 
to, co na ocen  dostateczn  , 
a tak eŚ 

BARDZO DOBRY 
to, co na ocen  dobr  , 
a tak e 

– podać daty wi ce si  z II wojn  
wiatow  i okupacj  w Polsceś 

– przedstawić pogl dy Jana Pawła II 
na temat nazizmu; 
– powiedzieć, jak Żromm okre la 
charakter psychiczny Hitlera; 
– podać genez  Opowiadań 
T.Borowskiego; 
– przedstawić lager jako system 
niewolniczej pracy; 
– wyja nić poj cie totalitaryzmuś 

– wymienić przemiany, które zaszły 
w Polsce w zwi zku z wybuchem 
wojny; 
– powiedzieć, dlaczego, według Jana 
Pawła II, hitleryzm trwał dwana cie 
lat; 
– wyja nić, jaki jest, według 
Żromma, zwi zek mi dzy 
charakterem Hitlera a jego 
działaniami politycznymiś 
– wypowiedzieć si  na temat 

– przedstawić sytuacj  polityczn  
i tło historyczne zwi zane z 
wybuchem wojny i okupacj  ziem 
polskich; 
– powiedzieć, kto i dlaczego, 
według Jana Pawła II wymierza 
dziejow  sprawiedliwo ć na 
wiecieś 

– przedstawić mechanizm 
„ucieczki od wolno ci” i jego 
historyczne przyczyny; 

– porównać now  epok  z 
poprzedzaj c  i wyja nić podstawowe 
poj ciaś 
– przedstawić zmiany i ograniczenia 
zaistniałe w sferze kultury, sztuki, 
literatury w czasie wojny; 
– wyja nić, jak papie  rozumie zło 
moralne; 
– wyja nić popularno ć nazizmu w 
hitlerowskich Niemczech w wietle 
pogl dów Żrommaś 
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– przedstawić najwa niejsze 
potrzeby wi niów lagrów i sposoby 
ich zaspokajania; 
– opisać zachowania wi niówś 
– podać fakty dotycz ce powstania 
w getcie warszawskim na podstawie 
tekstu H.Krall 
– okre lić, na czym polega 
dehumanizacja starego yda w 
reportazu H.Krall 
– powiedzieć, dlaczego powstańcy 
ydowscy czuli si  osamotnieniś 

– podać genez  wierszy Cz.Miłosza 
mówi cych o getcie 
– wyodr bnić dwie perspektywy 
czasowe i przestrzenne w wierszu 
Campo di Fiori; 
– przedstawić zachowanie 
mieszkańców Rzymuś 
– w wierszu Biedny chrześcijanin 
patrzy na getto wskazać wyliczeniaś 
– podać na podstawie Pianisty  
funkcje Umschlagplatzu; 
– podać informacje zwi zane z 
powstaniem filmu i jego twórcamiś 
wypowiedzieć si  na temat filmuś 
– odnotować wydarzenia 
historyczne przywołane w filmieś 
– wynotować sceny z muzyk  
Chopina; 
– wskazać ró nic  w do wiadczaniu 
wojny przez Polaków i ydówś  
– podać przykłady bezmy lnego 
okrucieństwa okupantów i wyrazić 
swoj  opini  na temat jego przyczyn 
– podzielić wiersz Baczyńskiego na 
trzy cz ci kompozycyjneś 
– wskazać anaforyś 
– okre lić nastrój wiersza 
Krahelskiej; 
– wskazać w utworze zdrobnienia i 
okre lić ich funkcj ś 
– w wierszu Biała magia wskazać 
przeno nie ukazuj ce barwy ciała 
kobiety; 
– w wierszu Niebo złote ci 
otworzę… wskazać elementy 
wiadcz ce o obietnicy miłosnejś 

– powiedzieć, o co mówi cy prosi 
ukochan ś 
– przedstawić genez  Pamiętnika... 
– powiedzieć, co wskazuje na 
autentyzm przedstawienia w 
Pamiętniku… Białoszewskiego; 
– przedstawić relacje mi dzy 
cywilami a powstańcamiś 
– wymienić uci liwo ci ycia w 
mie cie podczas powstaniaś 
– wskazać we fragmencie 
pami tnika Białoszewskiego 
przykłady rodków 
charakterystycznych dla stylu 
potocznego; 
– wskazać cechy stylu potocznego w 
SMS-ie; 
– podać genez  Innego świata; 
– opisać metody przesłuchań 
stosowane przez NKWD; 
– zrekonstruować histori  
Kostylewa; 
– przedstawić genez  utworu 

organizacji lagru, z przedstawieniem 
własnej opiniiś 
– przytoczyć zdanie Tadka o 
pogl dach Platonaś 
– powiedzieć, w jaki sposób 
zachowania wi niów lagrów łami  
zasady moralno ciś 
– przedstawić mechanizm 
adaptacyjny w zachowaniach 
wi niów Auschwitz 
– wyja nić słowaŚ „nie dać si  
wepchn ć na beczk ”ś 
-wyja nić tytuł Zd yć przed panem 
Bogiem, odnosz c si  do 
konkretnego fragmentu tekstu 
-przedstawić postać Marka 
Edelmana 
– przedstawić elementy codzienno ci 
opisywane w wierszu Campo di 
Fiori; 
– scharakteryzować postaw  
mieszkańców Warszawyś 
– okre lić sens wyliczeń w utworze 
Biedny chrześcijanin patrzy na getto; 
– wskazać miejsca, w których toczy 
si  akcja Pianisty, i okre lić ich 
autentyczno ćś 
– zwrócić uwag  na szczegóły 
scenograficzne decyduj ce o 
wiarygodno ci przedstawienia czasu 
i przestrzeni; 
– porównać obrazy Warszawy 
„aryjskiej” i Warszawy gettaś 
– podać filmowe przykłady postaw 
heroicznych; 
– podać przykłady samodzielnie 
my l cych Niemcówś 
– opisać relacje mi dzy członkami 
rodziny Szpilmanów; 
– ustalić, jaka jest tematyka 
poszczególnych cz ci wiersza 
Baczyńskiegoś 
– okre lić rol  anafor w wierszuś 
– wypowiadać si  na temat postaw 
Kolumbów wobec wojny i złaś 
– powiedzieć, dzi ki czemu 
tworzony jest nastrój wiersza 
Krahelskiej; 
– okre lić funkcj  obrazów przyrody 
w wierszu; 
– wskazać zapis wra eń 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 niemo liwaś 
– scharakteryzować na podstawie 
utworu Biłoszewskiego warszawsk  
kamienic  jako miejsce schronienia 
ludzi; 
– powiedzieć, jak ludno ć cywilna 
traktowała powstanie warszawskieś 
– wymienić cele j zyka potocznegoś 
 – zanalizować narracj    Innego 
świata; 
– wyja nić tytuł  Inny świat; 
– przedstawić cel sowieckich 
przesłuchańś 
– opisać ró ne postawy wobec 

– dyskutować na temat wolno ci i 
bezpieczeństwaś 
– odnie ć si  do słów Jana Pawła 
II na temat upadku nazizmu; 
– omówić historiozofi  zawart  w 
cytowanych fragmentach utworu; 
– dyskutować na temat pogl dów 
historiozoficznych Borowskiego; 
– uzasadnić, e poj cie godno ci 
zostało w obozach wiadomie 
zdewaluowane; 
– przedstawić dyskusj  wi niów 
i wskazać w niej paradoksyś 
     – wyja nić zachowania   
wi niów w kontek cie 
determinizmu biologiczno-
rodowiskowegoś 

– wyja nić, dlaczego ydzi 
zdecydowali si  na powstanieś 
– wypowiedzieć si  na temat 
ró nicy mi dzy mierci  w 
powstaniu warszawskim od 
mierci w powstaniu w getcieś 

– wskazać trzy propozycje 
interpretacji wydarzeń w wierszu 
Campo di Fiori; 
– powiedzieć, o którym 
momencie historii getta mówi 
utwórś 
– okre lić miejsce, jakie zajmuje 
obserwator zagłady getta w 
utworze Biedny chrześcijanin 
patrzy na getto; 
– okre lić, na czym polega 
podobieństwo uj cia Holokaustu 
w wierszu Miłosza i na obrazie 
Celnikiera;  
– przedstawić refleksje Szpilmana 
dotycz ce ycia po Zagładzieś 
– przygotować list  typów 
zachowań wobec codziennej 
grozy w getcie na podstawie 
Pianisty; 
– omówić przykłady kolaboracji 
Polaków i ydów z okupantem i 
wyja nić jej przyczynyś 
– wyja nić, dlaczego z rodziny 
Szpilmanów ocalał tylko 
Władysławś 
– opisać Warszaw  jako bohatera 
wojny; 
– obja nić na podstawie wiersza 
Baczyńskiego znaczenie „nauki” 
pobieranej przez młodych ludzi w 
czasie wojny;– powiedzieć, 
dlaczego poeta obawia si  
werdyktu potomnych; 
– wskazać w wierszu Krahelskiej 
elementy wspólnotowo ciś 
– wskazać okre lenia oddaj ce 
wra enia dotykowe w wierszu 
Biała magia i skomentować ich 
rol ś  
– wyja nić sens przemiany 
wiata, jakiej chce dokonać 

bohater wiersza Niebo złote ci 
otworzę…; 
– wyja nić powód zgorszenia 
niektórych kobiet i przyczyny 
rozlu nienia obyczajów w ród 
powstańców warszawskichś 

– wyrazić i uzasadnić swoj  opini  na 
temat podanych przyczyn zła II wojny 
wiatowejś 

– na podstawie utworu T.Borowskiego 
udowodnić, e obóz koncentracyjny jest 
kwintesencj  totalitaryzmuś 
– stworzyć definicj  poj cia „człowiek 
zlagrowany”ś 
– wypowiedzieć si  na temat 
moralno ci w odniesieniu do tekstu 
Borowskiego i my li Z. Nałkowskiejś 
– zinterpretować symboliczny sens 
sceny z ydem na beczceś 
-omówić dwie perspektywy czasowe 
ukazane w Zdą yć przed Panem Bogiem 
i wyja nić celować takiego zabiegu 
– wskazać wspólny element 
przedstawienia w utworze H. Krall i 
wierszu C. Miłosza Campo di Fiori; 
– wyja nić sens zestawienia 
pojedynczej mierci ze mierci  
masow ś 
– powiedzieć, kto i dlaczego podlega w 
wierszu heroizacji; 
– wyja nić symbolik  mrówek i pszczół 
w utworze Biedny chrześcijanin patrzy 
na getto;  
– wyja nić symbolik  kreta, popiołu i 
„ksi gi gatunku”ś 
– wskazać paradoksy dotycz ce pozycji 
kata i ofiary; 
 – skonfrontować obraz ydów 
przedstawionych w tek cie Szpilmana z 
wypowiedziami M. Edelmana w Zdą yć 
przed Panem Bogiem; 
– podać imiona postaci odbiegaj cych 
od stereotypów Niemców, Polaków i 

ydów na podstawie Pianisty 
– zinterpretować sceny filmu, w których 
muzyka odgrywa zasadnicz  rol ś 
– wypowiedzieć si  na temat roli sztuki 
w czasie wojny;  
– porównać j zyk wspomnień 
Szpilmana z j zykiem filmu 
Polańskiegoś 
– zinterpretować obraz przyrody w 
pierwszych trzech strofach utworu 
Baczyńskiegoś 
– porównać II wojn  wiatow  z innymi 
w kontek cie etosu rycerskiegoś 
– podać argumenty na to, e wiersz 
[Hej, chłopcy, bagnet na broń!...] jest 
przykładem poezji tyrtejskiejś 
– rozstrzygn ć, czy utwór prezentuje 
naiwny optymizm, czy rado ć, z 
odzyskanej godno ci, i uzasadnić swe 
zdanie; 
– porównać do wiadczenie Kolumbów 
z dylematami bohaterów 
romantycznych; 
– okre lić nastrój wiersza Biała magia i 
uzasadnić swe zdanieś 
– wyja nić rol  metafor synestezyjnychś 
– rozwa yć, czym jest ciało kobiety w 
wietle poetyckiej epifanii 

Baczyńskiegoś 
– nazwać warto ci, w imi  których ma 
si  dokonać przemiana wiata w 
wierszu Niebo złote ci otworzę…, i 
wyja nić znaczenie odpowiednich 
metafor; 
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Lament; 
– wskazać w wierszu wyliczenia 
przedstawicieli ró nych zawodówś 
– wypisać informacje o osobie 
wypowiadaj cej si  w wierszu 
Ocalony; 
– powiedzieć, co skłania poet  do 
mówienia o człowieku jak o 
zwierz ciuś 
– dokonać podsumowania do ć 
powierzchownie (zna podstawowe 
problemy, zagadnienia); 
– poł czyć twórców z ich utworamiś 

rzeczywisto ci łagrowejś 
– okre lić sens wyliczeń 
przedstawicieli ró nych zawodów w 
wierszu Lament; 
– wyja nić sformułowanie „ocalałem 
/ prowadzony na rze ”ś 
– powiedzieć, czego osoba mówi ca 
oczekuje od „nauczyciela i mistrza”ś 
– dokonać podsumowania epokiś 
– wskazać do ć ogólnie jej 
najwa niejsze przesłanki ideowe i 
osi gni cia artystyczneś 

– omówić cele i rol  j zyka 
potocznego; 
– sformułować wypowied  
kolokwialn , któr  mo na by 
umie cić w tek cie literackimś 
– dokonać „przekładu” fragmentu 
Pamiętnika z powstania 
warszawskiego na styl 
publicystyczny; 
– wyja nić, czemu słu y 
stylistyczna surowo ć j zyka  
Innego świata; 
– wytłumaczyć rol  „ksi ek 
zbójeckich” w yciu Kostylewaś 
– porównać postawy człowieka 
wobec rzeczywisto ci obozowej 
w opowiadaniach T. Borowskiego 
i w Innym świecie G. Herlinga-
żrudzińskiego, wypełnić tabel ś 
– wyja nić słowa „nie jestem 
młody” w wierszu Lament; 
– powiedzieć, w czym wyra a si  
trauma osoby mówi cej w 
wierszu Lament; 
– wyja nić, jaki znak stawia poeta 
mi dzy parami poj ć 
przytoczonych w wierszu 
Ocalony; 
– wyja nić znaczenie epitetu 
„nazwy puste”ś 
– wypowiedzieć si  na temat 
wiersza Ró ewicza w kontek cie 
gatunku, jakim jest lament; 
– poprawnie dokonać 
podsumowania epoki; 
– przedstawić wyczerpuj co jej 
najwa niejsze przesłanki ideowe i 
osi gni cia artystyczneś 

– przedstawić obraz miło ci w 
wierszach Baczyńskiegoś 
– wyja nić, na czym polega 
deheroizacja przedstawienia w 
Pamiętniku… Białoszewskiegoś 
– omówić heroizuj ce i deheroizuj ce 
przedstawienie wojny w ró nych 
tekstach kultury; 
– wyja nić, w jaki sposób j zyk słu y 
przedstawieniu prawdy o wojennej 
rzeczywisto ciś 
– wskazać podobieństwa i ró nice 
mi dzy sowieckimi obozami pracy a 
niemieckimi obozami 
koncentracyjnymi; 
– uzasadnić tez , e Inny świat jest 
„rodzajem traktatu moralnego”ś 
– porównać przedstawienia Rosji 
sowieckiej we wskazanych utworach; 
– wyja nić ródła odporno ci 
Kostylewa na ból fizycznyś 
– przedstawić własn  interpretacj  
losów Kostylewaś 
– ocenić Kostylewa i uzasadnić swe 
zdanie; 
– wyja nić samooskar enia osoby 
mówi cej w wierszu Lament; 
– zinterpretować okre lenie 
„okaleczony”ś 
– wyja nić, czy wiersz Ocalony wyra a 
nihilizm moralny, czy cierpienie 
psychiczne, postawić tez  
interpretacyjn  i j  uzasadnićś 
– wskazać charakterystyczne dla 
Ró ewicza rodki  
– samodzielnie dokonać podsumowania 
epoki; 
– interesuj co przedstawić jej 
najwa niejsze przesłanki ideowe i 
osi gni cia artystyczneś 
– odnie ć si  do ró nych tekstów 
kultury, własnych lektur, do wiadczeń i 
przemy leńś 

Na ocenę celującą uczeń opanował doskonale wiadomo ci i umiej tno ci przewidziane na ocen  bardzo dobr  oraz biegle posługiwał si  
zdobyt  wiedz  i nabytymi umiej tno ciami w rozwi zywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 
 

 
WSPÓŁCZźSNO Ć I PONOWOCZźSNO Ć  

Treści nauczania 
Człowiek w sytuacjach granicznych – postawy i wybory moralne bohaterów współczesnej literatury i filmu. 
Poszukiwanie heroizmu w wiecie grozy i absurdu. 
Literatura i film o zagro eniach dla wolno ci w wiecie współczesnym. 

wiadectwa degradacji rzeczywisto ci w sztuce XX wieku. 
Sacrum, kultura, warto ci uniwersalne… – poszukiwanie ocalenia w literaturze współczesnej. 
Zwi zki sztuki i polityki – postawy polskich intelektualistów wobec Nowej Wiary. 
Opisywanie rzeczywisto ci PRL-u i jej kontestacja w polskiej literaturze współczesnej. 
Dramat absurdu jako wyzwanie wobec tradycji – groteskowa twarz współczesno ci w teatrze i literaturze. 
Ró norodno ć zjawisk w polskiej poezji powojennej. 
Blaski i cienie kultury masowej. 
 
Teksty literackie 
Czesław Miłosz, wiersze (wybór) 
Tadeusz Ró ewicz, wiersze (wybór) 
Zbigniew Herbert, wiersze (wybór) 
Andrzej Bursa, wiersze (wybór) 
Miron Białoszewski, wiersze (wybór) 
Wisława Szymborska, wiersze (wybór) 
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Stanisław Barańczak, wiersze (wybór) 
Julia Hartwig Jasne niejasne 
Sławomir Mro ek Tango 
Dorota Masłowska Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną (fragmenty) 
Ryszard Kapu ciński Cesarz  
Jan Paweł II, homilia na Placu Zwyci stwa, 2 czerwca 1979 
Albert Camus D uma, Mit Syzyfa (fragmenty) 
 
Inne teksty kultury 
Jean-Paul Sartre Egzystencjalizm jest humanizmem (fragmenty) 
Andy Warhol Marilyn  
Maciej Englert Tango  
 
Dialog z przeszłością 
Cyprian Norwid Tyrtej 
 
Pojęcia kluczowe  
− wiat ideiŚ egzystencjalizm, humanizm laicki, socrealizm, pokolenie „Współczesno ci”, Nowa Żala, cenzura, drugi 

obieg, literatura emigracyjna, poezja kultury, theatrum mundi, (neo)klasycyzm, poezja rupieci, etos inteligencki, 
(non)konformizm, progresywizm, konserwatyzm, dyktatura proletariatu, dokument, kultura masowa 

− Organizacja dzieła literackiegoŚ powie ć parabola, teatr absurdu, poezja lingwistyczna, liryka narracyjna,  traktat. 
DOPUSZCZAJ CY DOSTATECZNY 

to, co na ocen  dopuszczaj c  , 
a tak eŚ 

DOBRY 
to, co na ocen  dostateczn  , 
a tak eŚ 

BARDZO DOBRY 
to, co na ocen  dobr  , 
a tak e 

       – wyja nić znaczenie słów:           
„ponowoczesno ć / 
postmodernizm”, „dekonstrukcja”ś 
– podać daty wi ce si  z 
przemianami politycznymi, 
społecznymi i kulturalnymi w 
Polsce; 
– podać znaczenie terminów 
wyst puj cych przy omawianych 
zagadnieniach; 
– powiedzieć, kim jest asceta, czym 
jest asceza; 
– wyja nić tytuł utworuś 
– wymienić postacie lekarzy 
poznanych podczas omawiania 
utworówŚ Ludzie bezdomni, D uma, 
Zdą yć przed Panem Bogiem; 
– podać znaczenie terminów 
„fanatyzm” i „ortodoksja”ś 
– okre lić funkcj  zastosowania 
formy wierszowej w traktacie 
Miłoszaś 
– powiedzieć, dlaczego wiersz 
Zaklęcie jest pochwał  rozumuś 
– wskazać w wierszu Zagajewskiego 
paralelizm znaczeniowy; 
– omówić sytuacj  egzystencjaln  
przedstawion  przez Wojaczkaś 
– powiedzieć, kim jest Pan Cogitoś 
– okre lić, czym jest 
nonkonformizm; 
     – wyja nić, jak rozumie   
tytułowe poj cie smakuś 
      – wskazać kontrasty w utworze 
Potęga smaku; 
       – wskazać w wierszu fragmenty 
mówi ce o komunistycznej 
propagandzie i staro ytnej retoryceś 
 
– przedstawić genez  Tanga 
– opisać scenografi  na podstawie 
didaskaliówś 
– podzielić bohaterów na grupy 
pokoleniowe; 

     – podać cechy nurtu zwanego 
ponowoczesno ci  /  
postmodernizmem; 
– wymienić przemiany, które zaszły 
po zakończeniu II wojny wiatowejś 
– wyja nić twierdzenie Sartre’a, ze 
egzystencja wyprzedza esencj ś 
– przedstawić zmiany w postawie 
Ramberta wobec epidemii; 
– powiedzieć, czym jest d uma i 
bycie człowiekiem zad umionym 
według Tarrouś 
– wypełnić tabel  dotycz c  postaw 
reprezentowanych przez bohaterów 
powie ciś 
– wyja nić, jak ojciec Paneloux 
tłumaczy cierpienie i mierć 
człowiekaś 
– prze ledzić ewolucj  pogl dów 
ojca Paneloux; 
– wskazać w wierszu Zaklęcie 
odwołania do tradycji biblijnej i 
starogreckiej; 
– okre lić funkcj  paralelizmu 
znaczeniowego w wierszu 
Zagajewskiego; 
– wyja nić sens tytułu  
– powiedzieć, kim s  „tamci” w 
wierszu Przesłanie Pana Cogito; 
– zinterpretować „postaw  
wyprostowan ”, wykorzystuj c 
poj cie nonkonformizmuś 
– obja nić sens scenografii Tanga 
jako alegorii sytuacji społecznej, 
wskazać elementy tradycji i 
nowoczesno ciś 
– podzielić bohaterów na 
przedstawicieli konserwatyzmu i 
progresywizmu 
– powiedzieć, jak wygl da próba 
przej cia władzy przez Arturaś 
– powiedzieć, które elementy 
wiersza Do N.N.*** s  zapisem tego, 
co do wiadczone naocznieś 

– przedstawić sfer  ideow  
przemian; 
– przedstawić zmiany w sferze 
sztuki; 
– wyja nić, czym jest „fundament 
egzystencjalizmu” według 
Sartre’aś 
– okre lić, na czym według 
filozofa polega najgł bsze 
osamotnienie człowiekaś  
– wyja nić, jak Rambert rozumie 
ide  miło ciś 
– wyja nić przyczyny decyzji 
Ramberta o pozostaniu w mie cieś 
– wskazać motywacje i 
konsekwencje postawy 
ateistycznej Rieux i Tarrou; 
– wyja nić zdanie o ustach 
cierpi cego dzieckaś 
– wskazać nawi zania do 
teodycei; 
– ocenić postaw  ojca Panelouxś 
     – wskazać w tek cie Traktatu 
moralnego nawi zania do toposu 
theatrum mundi; 
– wyja nić, na czym polega 
dialog z tradycj  biblijn  i 
starogreck  w wierszu Zaklęcie; 
– okre lić kondycj  
egzystencjaln  człowieka w 
wierszu Zagajewskiego; 
– porównać czynno ci „ja” i „On” 
w utworze Wojaczka, ocenić obie 
postaci; 
– wskazać w wierszu Przesłanie 
Pana Cogito elementy 
nawi zuj ce do tradycji 
mitologicznej, biblijnej, 
literackiej i okre lić ich rol ś 
– poprawnie wypełnić tabel  
dotycz c  sporu pokoleniowego 
w Tangu 
– przygotować i przedstawić 
opracowany przez Artura program 

– porównać now  epok  z epokami 
poprzedzaj cymi i wyja nić 
podstawowe poj ciaś 
– czytać i obja niać obrazy 
współczesneś 
– wyja nić, co według Sartre’a wynika 
dla ludzkiej moralno ci z faktu 
nieistnienia Boga; 
– uzasadnić tez , e egzystencjalizm 
jest humanizmem; 
– uzasadnić, e doktor Rieux kierował 
si  zasadami ascezyś 
– uzasadnić, e postaw  Ramberta 
mo na okre lić jako „ wi to ć bez 
Boga”ś 
– przedstawić filozofi  egzystencji 
Cottarda; 
– porównać postacie lekarzy poznanych 
podczas omawiania wskazanych 
utworówś 
– omówić przekonania ojca Paneloux na 
pocz tku epidemiiś 
– porównać postawy wiatopogl dowe 
ojca Paneloux i doktora Rieux; 
– rozstrzygn ć, czy w drugim kazaniu 
kaznodzieja odrzuca wiar  i teodyce ś 
     – wyja nić, na czym polega 
modyfikacja toposu theatrum mundi w 
utworze Miłoszaś 
       – zinterpretować zakończenie 
wiersza Zaklęcie, zastosowane symbole 
i tytułś 
      – rozwa yć, czy Zaklęcie ma 
charakter ironiczny; 
      – rozstrzygn ć, czy Miłosz jest 
poet  politycznym, czy uniwersalnym, i 
uzasadnić opini ś 
– zinterpretować relacj  przyroda–
człowiek w wierszu Zagajewskiegoś 
– wskazać w wierszu Wojaczka 
elementy dezintegracji pozytywnej; 
– rozwa yć sens puenty wierszaś 
– rozwa yć, czy Wojaczka mo na uznać 
za romantyka; 
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– powiedzieć, jak  władz  chce 
sprawować Arturś 
– podać informacje o twórcach 
przedstawienia; 
– odnotować cechy stroju bohaterów 
– tabela; 
– porównać scenografi  spektaklu z 
opisem w didaskaliach i ocenić ten 
zabieg; 
– opisać podstawowe kategorie 
poznania wyzyskane w utworze Do 
N.N.***; 
– wskazać podane rodki 
stylistyczne w wierszu żłowienie; 
– wskazać w utworze zaskakuj ce 
zestawienia słowneś 
– powiedzieć, w jakiej pozycji 
znajduje si  osoba „zwierzaj ca si ” 
krzesłuś 
– powiedzieć, jakie uczucia wobec 
rzeczywisto ci wyra a wiersz 
Romans z konkretem; 
 
– powiedzieć, jakie tre ci kryje w 
sobie neologizm Mironczarnia, 
rozpoznać wyrazy, które go tworz ś 
– powiedzieć, czym jest 
„mał owina” – „pomnik” osoby na 
łó kuś 
– wskazać neologizmy w wierszachś 
– podać reguł  dotycz c  pisowni 
partykuły nie- z imiesłowami 
przymiotnikowymi; 
– odmienić poprawnie wyraz 
cudzysłów we wszystkich 
przypadkach; 
– okre lić, czemu słu y u ycie 
formy „doktór” w wierszuś 
– znale ć w utworze bł d 
ortograficzny; 
– powiedzieć, czym zajmuje si  
frazeologia; 
– wypisać frazeologizmy z wierszaś 
– przedstawić okoliczno ci zwi zane 
z wygłoszeniem omawianej homiliiś 
– powiedzieć, jaki sens papie  
nadaje słowom „pielgrzym” i 
„pielgrzymowanie”ś 
 
– wskazać w wierszu Oeconomia 
Divina okre lenia Bogaś 
– przedstawić pejza  opisany w 
wierszu; 
– wskazać czasowniki w 1. osobie 
liczby pojedynczej i ich dopełnieniaś 
 
 
– wskazać w wierszu Szymborskiej 
wszystkie okre lenia dotycz ce 
przypadkowo ciś 
– wskazać frazeologizmyś 
– wskazać wyliczenia i antytez  w 
wierszu Jasne niejasne; 
 
– wskazać zaimki w utworze 
Terrorysta, on patrzy; 
– powiedzieć, czy j zyk wiersza 
żłos w sprawie pornografii jest 
współczesny, czy przestarzałyś 
– okre lić osob  mówi c  w 
wierszu; 

– okre lić funkcj  rodków 
stylistycznych w wierszu żłowienie; 
– nazwać wskazane zestawienia 
słowneś  
– powiedzieć, co wywołuje przypływ 
uczuć do krzesłaś 
– okre lić, w czym wyra a si  humor 
tekstu Romans z konkretem; 
– powiedzieć, z czym kojarzy si  
zakończenie wiersza Mironczarnia; 
– wskazać elementy warsztatu 
rze biarskiego w utworze Mój 
testament śpiącego; 
– podać skojarzenia wywołane 
poetyckimi opisami kr enia w 
wierszu ycia sam zapach; 
– zastosować w zdaniach imiesłowy 
przymiotnikowe z partykuł  nie-; 
– zastosować w zdaniach poprawn  
form  biernika zaimka ta; 
– powiedzieć, na czym polega bł d 
składniowy w wierszuś 
– powiedzieć, jaki nowy sens wnosi 
do wypowiedzi poetyckiej bł d 
ortograficzny; 
– podać przykłady stałych i 
ł czliwych zwi zków 
frazeologicznych z nazwami 
zwierz tś 
– rozpoznać w wierszu 
frazeologizmy o znaczeniu 
podstawowym i przekształconymś 
– powiedzieć, na czym w wietle 
utworu polegało zakłamanie 
komunistycznej rzeczywisto ci 
społecznejś 
– wskazać elementy mowy ezopowej 
w tek cieś 
– wskazać elementy perswazyjne w 
zakończeniu homiliiś 
– powiedzieć, z jakiej tradycji 
wywodz  si  okre lenia Boga w 
wierszu Oeconomia Divina i do 
jakiego wizerunku si  odwołuj ś 
– wyja nić sens paradoksuś 
– scharakteryzować uczucia osoby 
mówi cej w utworze Dar; 
– powiedzieć, jakie warianty sytuacji 
egzystencjalnej opisuje osoba 
mówi ca w wierszu Wszelki 
wypadek; 
– wskazać w utworze frazeologizmy 
zniekształcone lub niedokończoneś 
– wyja nić my l poetki zawart  we 
wskazanej strofie wiersza Jasne 
niejasne; 
 – wytłumaczyć „nadfrekwencj ” 
zaimków w wierszu Terrorysta, on 
patrzy; 
– podać alegoryczne znaczenia 
okre leń zwi zanych z erotyzmem w 
utworze żłos w sprawie pornografii; 
– podać ukryte znaczenie 
wypowiedzeń ironicznychś 
– powiedzieć, na czym polega 
subiektywno ć przedstawienia 
przestrzeni ukazanej w wierszu 
Wczesna godzina; 
– wskazać elementy topiki religijnejś 
– porównać list bohaterki z 
tradycyjn  formuł  epistolograficzn  

zmiany rzeczywisto ci 
społecznejś 
– okre lić, czego poszukuje Arturś 
– powiedzieć, która idea ulega 
o mieszeniu w cytowanym 
fragmencie dramatu;  
– scharakteryzować Artura jako 
człowieka ideiś 
– przedstawić symboliczne 
znaczenie mierci Arturaś 
– opisać sytuacj  inteligencji w 
momencie przewrotu i po nim; 
– powiedzieć, kto i o co si  
spiera; 
– okre lić sojuszników i 
oponentów Arturaś 
– powiedzieć, jakie zmiany w 
rodzinnym porz dku sygnalizuj  
zmiany stroju i sposobu 
zwracania si  postaci do siebieś 
– okre lić funkcj  niemal 
całkowitego braku muzyki w 
spektaklu; 
– okre lić, czemu ma słu yć 
powa na tonacja przedstawieniaś 
– sformułować samodzielnie 
ogóln  prawd  o spotkaniu z 
drugim człowiekiem wyra on  w 
wierszu Do N.N.***; 
– wyja nić sens zaskakuj cych 
zestawień słownych w utworze 
żłowienie; 
– powiedzieć, co jest obiektem 
uczuć opisanych w wierszu 
Romans z konkretem; 
– wyja nić filozoficzny sens 
transpozycji formy osobowej w 
wierszu Mironczarnia; 
– powiedzieć, jakie symboliczne 
znaczenie nios  przedmioty 
wymienione w wierszu Mój 
testament śpiącego;  
– odczytać jako zdanie wskazane 
wersy utworu ycia sam zapach; 
– podać przykłady bł dnego 
u ycia słówś 
– okre lić funkcj  bł du 
składniowego u ytego w wierszuś 
– wyja nić, na czym polega 
niepoprawno ć wskazanych 
zwi zków frazeologicznych i 
okre lić ich funkcj ś 
– podać przykłady idiomów o 
wskazanym znaczeniu oraz z 
u yciem czasownika iść; 
– wskazać przekształcenie idiomu 
dokonane w wierszu i okre lić 
jego sens; 
– znale ć w wybranym tek cie 
prasowym idiomy i wyja nić ich 
znaczenie; 
– powiedzieć, jakie sensy 
symboliczne przywołuj  
wymienione w tek cie gatunki 
muzyczne; 
– powiedzieć, czemu słu  
wskazane aliteracje; 
– powiedzieć, do czego 
przekonuje Jan Paweł IIś 
– okre lić, na czym polega 
katastrofa wiata przedstawionego 

– zinterpretować wiersz Zagajewskiegoś 
 – wyja nić, czym jest „dawanie 
wiadectwa” dla Pana Cogitoś 

– rozwa yć konsekwencje ycia według 
wskazań Pana Cogitoś 
– obja nić sens przesłania Pana Cogitoś 
– zinterpretować wiersz Potęga smaku 
w odniesieniu do kultury masowej; 
– wskazać przejawy humoru w Tangu; 
– przedstawić swoje stanowisko i 
argumenty w sporze 
mi dzypokoleniowymś 
– porównać obraz społeczeństwa 
nowoczesnego w Ferdydurke i 
ponowoczesnego w dramacie Mro kaś 
– wyja nić symboliczny sens 
poszukiwań po pijanemuś 
– okre lić postaw  Arturaś 
– ocenić wybory i czyny Arturaś 
– porównać Artura z wybranym 
bohaterem dramatu romantycznego; 
– odnie ć si  do poj cia formy w 
Ferdydurke i w dramacie Mro kaś 
– zredagować tekst na temat 
tradycyjnych idei we współczesnym 
wiecie, z odniesieniem do ró nych 

tekstów kulturyś 
– wyja nić alegoryczny sens przej cia 
władzy po Arturze przez źdkaś 
– wyja nić, czy władz  źdka mo na 
okre lić jako dyktatur  proletariatuś 
– zinterpretować znaczenie finałowego 
tańca źdka z Eugeniuszem; 
– odnotować momenty przełomowe w 
działaniach Artura i podać ich 
okoliczno ciś 
– przedstawić obszary dyskusji ideowej 
w spektaklu;– omówić ewolucj  
programu Artura; 
– okre lić przyczyny pora ki Arturaś 
– wyja nić w wietle wiersza Do 
N.N.***, czy mo na poznać kogo  „od 
pierwszego wejrzenia”ś 
– nazwać skrzy owane obrazy we 
wskazanym fragmencie utworu 
żłowienie i zaklasyfikować do ka dego 
z nich odpowiednie elementy 
przedstawienia; 
– uzupełnić niedopowiedziane 
zakończenie wierszaś 
– zinterpretować tytuł utworu Romans z 
konkretem; 
– przedstawić poetyck  „niezwykło ć 
zwykło ci” na podstawie utworów M. 
Białoszewskiegoś 
– zinterpretować przyczyny m czenia 
si  osoby mówi cej w wierszu 
Mironczarnia; 
– zinterpretować opis pokoju w wierszu 
Mój testament śpiącego, podać sensy 
symboliczne i dosłowne u ytych 
wyra eńś  
– zdefiniować samodzielnie słowo 
„jawa” i wyja nić sens jego u ycia w 
wierszu ycia sam zapach; 
– podać przykłady bł dów j zykowych 
z głównej strony wybranego portalu 
internetowego i okre lić typ tych 
bł dówś 
– zinterpretować znaczenie słowa 
„wyzarzuciła”ś 
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– wypisać okre lenia zwi zane z 
erotyzmem; 
– wskazać przykłady wypowiedzeń 
ironicznych i podać ich dosłowne 
znaczenie; 
– opisać przestrzeń ukazan  w 
wierszu Wczesna godzina; 
 
– powiedzieć, dlaczego w 
tytułowym słowie s@motność 
wyst puje znak @ś 
– powiedzieć, dlaczego ICQ zyskał 
na wiecie popularno ćś 
– powiedzieć, jakie korzy ci i 
niebezpieczeństwa zwi zane z 
Chatem dostrzega autor; 
 
– rozwa yć, czemu słu y 
zwielokrotnienie obrazu aktorki w 
dziele Warhola; 
– wskazać w tek cie elementy 
współczesnego j zyka 
młodzie owegoś 
– opisać „szaleństwo” wybranej 
mody; 
– opisać wygl d chorej matki poety 
na podstawie utworu Ale kto 
zobaczy…; 
– na podstawie przytoczonych 
sloganów rozpoznać reklamowane 
produkty; 
– rozpoznać adresatów reklam; 
– powiedzieć, z czego wynikaj  
ró nice w liczbie okre leń 
podobnych zjawisk w j zykach 
polskim i angielski; 
– podać przykłady frazeologizmów, 
w których wyst puj  nazwy 
zwierz t hodowlanychś 
– dokończyć podane przysłowiaś 
– dokonać podsumowania do ć 
powierzchownie (zna podstawowe 
problemy, zagadnienia); 
– poł czyć twórców z ich utworamiś 

i wymienić ró niceś 
– powiedzieć, z jakich powodów 
internet został zestawiony ze 
spowiedzi ś 
– zaprezentować ciekawy blogś 
– powiedzieć, jak  funkcj  pełni  
ostre kolory na obrazie Warhola 
– omówić wybrany film lub serial 
jako dzieło kultury masowejś 
– okre lić sens zestawienia drobiu i 
dziewczynek w poemacie Ró ewicza 
– powiedzieć, w jaki sposób, w 
wietle poematu Ró ewicza, kultura 

popularna kształtuje gust i potrzeby 
współczesnego społeczeństwaś 
 – powiedzieć, czemu słu y 
niedokończone wyra enie „kto 
zobaczy…”, i dokończyć jeś 
– wskazać paradoks w drugiej strofie 
wiersza Ojciec; 
– powiedzieć na podstawie 
poznanych wierszy, w czym wyra a 
si  miło ć poety do rodzicówś 
– rozpoznać intencje zawarte w 
zaprezentowanych sloganach 
reklamowych;  
– porównać rodzaj gramatyczny 
podanych form j zykowychś 
– okre lić na podstawie frazeologii, 
jak w polskiej kulturze postrzegane 
s  kura, krowa, koń, winiaś 
– powiedzieć, jaka wiedza o 
porz dku wiata i jakie wskazania 
moralne s  zawarte w 
zrekonstruowanych przysłowiachś 
– dokonać podsumowania epokiś 
– wskazać do ć ogólnie jej 
najwa niejsze przesłanki ideowe i 
osi gni cia artystyczneś 

w wierszu Oeconomia Divina; 
– wyja nić, czym spowodowane 
jest uczucie szcz cia poety 
wyra one w  
– wyja nić znaczenia i funkcje 
frazeologizmów zastosowanych w 
wierszu Wszelki wypadek; 
– powiedzieć, w czym wyra a si  
emocjonalno ć wypowiedziś 
– wyja nić zmian  tonacji i fakt 
pojawienia si  adresata we 
wskazanej strofie wiersza Jasne 
niejasne; 
– wyja nić, co i jak oceniaj  
wyra enia ironiczne w utworze 
żłos w sprawie pornografii; 
– omówić odwołania do kategorii 
barwy, wiatła i kształtu w opisie 
poranka w utworze Wczesna 
godzina; 
– omówić wybrane wiersze W. 
Szymborskiej i M. 
Białoszewskiego jako wyraz 
uwznio lenia codzienno ciś 
– wyja nić, jak  rol  w 
konwersacji internetowej 
bohaterów odgrywa ironiaś 
– nakre lić portrety bohaterów na 
podstawie przytoczonych 
fragmentów powie ciś 
– przedstawić korzy ci i 
zagro enia, jakie wi  si  z 
przebywaniem w rzeczywisto ci 
wirtualnej; 
– zinterpretować kolorystyk  
dyptyku w kontek cie biografii 
aktorki i techniki Warhola; 
– przeanalizować wybrane dzieło 
kultury masowej; 
– powiedzieć, jakie prawdy o 
człowieku przywołuje fragment  
poematu Ró ewicza 
– wyja nić, w jaki sposób 
podkultura wypiera lub łagodzi 
problematyk  mierciś 
 – wyja nić sens obrazu 
zw tpienia matki w wierszu Ale 
kto zobaczy…; 
– powiedzieć, jaka ocena ojca 
zawarta jest w utworze; 
– scharakteryzować tytułowego 
bohatera utworu; 
– rozpoznać funkcje j zyka w 
zaprezentowanych hasłach 
reklamowych; 
 – sformułować wnioski 
wynikaj ce z rozpoznanego 
rodzaju gramatycznego podanych 
form j zykowychś 
– znale ć w polszczy nie 
przykłady na rozpowszechnienie 
oceny, e to, co wa ne, szybko 
przemija; 
– poprawnie dokonać 
podsumowania epoki; 
– przedstawić wyczerpuj co jej 
najwa niejsze przesłanki ideowe i 
osi gni cia artystyczneś 

– znale ć przejawy humoru słownego w 
wierszu, okre lić sposób jego tworzenia 
i funkcj ś 
– zinterpretować bł dne u ycie 
wskazanych słów z wiersza żłowienie; 
– dokonać analizy bł dów j zykowych i 
stylistycznych w wybranym tek cie z 
prasy popularnej; 
– znale ć w tek cie wiersza 
frazeologizmy stworzone za pomoc  
liczebników porz dkowych, wyja nić 
ich sens i okre lić, w jaki sposób 
odnosz  si  do jako ci ycia w PRL-u; 
– okre lić mechanizm i efekt 
dokonanych modyfikacji znaczeń 
frazeologizmówś 
– wyja nić wła ciwy sens 
frazeologizmu w tytule wiersza; 
– wyja nić sens defrazeologizacji 
wskazanego idiomu i jego zwi zek z 
wła ciwym znaczeniem tego 
frazeologizmu;  
– wyja nić sens wskazanych wersówś 
– wyja nić, jak papie  rozumie relacje 
jednostka–naródś 
– wskazać w nagraniu homilii 
pozasłowne formy ekspresji i okre lić 
ich rol ś 
– rozwa yć, jakim przemówieniem jest 
wypowied  papie a – religijnym czy 
politycznym; 
– wskazać przejawy relatywizmu w 
wiecie ukazanym w wierszu 

Oeconomia Divina; 
– omówić wiersz Dar jako poetyck  
epifani ś 
– rozstrzygn ć, czy Dar mo na uznać 
za wyraz współczesnego stoicyzmuś 
– zanalizować puent  utworu Wszelki 
wypadek, wskazać paradoks i wyja nić 
jego sens; 
– zinterpretować wiersz jako utwór o 
roli przypadku w ludzkim yciuś 
– obja nić sens topiki religijnej, do 
której odwołuje si  J. Hartwigś 
– przedstawić sensy antytez we 
wskazanej strofie wiersza Jasne 
niejasne; 
– obja nić sens puenty utworuś 
– zinterpretować wiersz J. Hartwigś 
 – stworzyć portret psychologiczny 
terrorysty na podstawie wiersza  
Terrorysta, on patrzy; 
– wyja nić, w jaki sposób budowane 
jest napi cie w utworze Terrorysta, on 
patrzy; 
– rozwa yć, czy wiersz jest przestrog  
przed terroryzmem, czy refleksj  nad 
przypadkowo ci  losuś 
– wyja nić, jaki jest sens u ycia poj cia 
pornografia jako alegorii my leniaś 
– powiedzieć, jakie postulaty etyczne 
zawiera wiersz; 
– wyja nić, na czym polega epifania w 
wierszu Wczesna godzina; 
– omówić charakterystyczne bł dy 
j zykowe wyst puj ce w tek cieś 
– wskazać elementy wspólne Wojny 
polsko-ruskiej… i obrazu A. Warhola; 
– zinterpretować histori  przedstawion  
w zakończeniu pierwszej cz ci 
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poematu Ró ewicza 
– wyja nić sens zakończenia wiersza 
Ale kto zobaczy…; 
– przedstawić na podstawie wiersza 
wiatopogl d ojcaś 

– wypowiedzieć si  na temat 
franciszkanizmu wyra onego w 
omawianych wierszach; 
– przeanalizować wskazane reklamyś 
– powiedzieć, jaki element wiata 
zawartego w polskiej leksyce ujawnia 
si  w zaprezentowanym zdaniuś 
– wyja nić, co o postrzeganiu ludzkiej 
podmiotowo ci mówi  zaproponowane 
wyra eniaś 
– powiedzieć, jak w j zyku polskim 
warto ciowana jest miło ć, i podać 
odpowiednie przykładyś 
– wyja nić stereotyp Niemca utrwalony 
w polszczy nie, bior c pod uwag  
etymologi  nazwy Niemiec; 
– samodzielnie dokonać podsumowania 
epoki; 
– interesuj co przedstawić jej 
najwa niejsze przesłanki ideowe i 
osi gni cia artystyczneś 
– odnie ć si  do ró nych tekstów 
kultury, własnych lektur, do wiadczeń i 
przemy leń. 

Na ocenę celującą uczeń opanował doskonale wiadomo ci i umiej tno ci przewidziane na ocen  bardzo dobr  oraz biegle posługiwał si  
zdobyt  wiedz  i nabytymi umiej tno ciami w rozwi zywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 
 

 


