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Wymagania edukacyjne – język polski – klasa I Liceum Ogólnokształcące–  poziomy podstawowy i 
rozszerzony 
zgodne z Podstawą programową i Programem nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego-
Zrozumieć tekst. Zrozumieć człowieka 
 
Wymagania ogólne  
 

Wymagania 
ogólne 

Ocena dopuszczająca 
uczeńŚ 

Ocena dostateczna 
uczeńŚ 

Ocena dobra 
uczeńŚ 

Ocena bardzo dobra 
uczeńŚ 

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  
-ucze  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 badaw cze, 
- polemizował, by obronić własne stanowisko, szukaj c wci  nowych argumentów. 
 
Wymagania szczegółowe 
* i kolorem niebieskim oznaczone są teksty i wymagania dla poziomu rozszerzonego  
1. KULTURA A LITERATURA 

TRź CI NAUCZANIAŚ 

Kultura jako całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzko ci. 
Klasyfikacja znaków.  
Rodzaje literackie i gatunki literackie. 
Sinusoid  Krzy anowskiegoŚ nast pstwo epok literackich i czas ich trwania. 
Pojęcia kluczowe 

kultura, kultura duchowa, materialna, kulturalny, kulturowy, kultura popularna, masowa, znak, znak, sygnał, symptom, ikona, znak 
konwencjonalny, forma znaku, tre ć znaku, kod, j zyk, rodzaj literacki, epika, liryka, dramat, gatunki literackie, sinusoida 
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Krzy anowskiego, epoka literacka. 

Ucze  powinien  na ocen Ś 

DOPUSZCZAJ C  DOSTATźCZN  
to, co na ocen  dopuszczaj c  , 
a tak eŚ 

DOBR  
to, co na ocen  dostateczn  , 
a tak eŚ 

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

-podać definicje wy ej 
wymienionych poj ć, 
-odró niać kultur  od natury, 
-zdefiniować poj cie znaku  
-obja nić istot  znaku j zykowego 
-podać definicje poszczególnych 
typów znaków 
-wymienić cechy swoiste literatury 
-wskazać główne cechy 
poszczególnych rodzajów i 
gatunków literackich 
-wymienić kolejno epoki literackie 
-narysować i opisać  sinusoid  
Krzy anowskiego 
 

-wskazać podobie stwa i ró nice 
mi dzy sztuk  a kultur  
-obja nić ró nic  mi dzy kultur  
popularn  i wysok  
-odró niać kultur  duchow  od 
materialnej 
-wymienić ró ne dziedziny sztuki 
-wskazać znak ikonograficzny i 
symbol w analizowanym materiale 
ikonograficznym 
-zaklasyfikować podany znak do 
odpowiedniego typu 
-odró nić rodzaj od gatunku 
literackiego 
-scharakteryzować ka dy z trzech 
rodzajów literackich 
-nazwać podmiot mówi cy 
charakterystyczny dla ka dego z 
trzech rodzajów literackich 
-podać ramy czasowe 
poszczególnych epok 

-zdefiniować poj cia „kulturowy” i 
„kulturalny” 
-przyporz dkować teksty kultury do 
odpowiednich dziedzin sztuki 
-odró nić znak umowny od 
symptomu oraz znak symboliczny 
od ikonicznego 
-wyja nić istot  opozycji literatura–
retoryka oraz poezja–proza 
-wskazać cechy rodzajowe w 
wybranym tek cie literackim 
- okre lić, na czym polega  sinusoida 
Krzy anowskiego 

-uzasadnić ró nice mi dzy poj ciami 
„kulturowy” i „kulturalny” 
-wskazać przykłady tekstów kultury 
w polskim dziedzictwie kulturowym, 
podzielić je na wytwory kultury 
duchowej i materialnej 
-podać własne przykłady ró nych 
typów znaków 
-posługiwać si  biegle terminologi  
teoretycznoliterack  dotycz c  
klasyfikacji rodzajowej i gatunkowej 
-okre lić zale no ci mi dzy 
poszczególnymi epokami 

Na ocenę celującą ucze  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 

 

2. J ZYK W INTERAKCJI 

TRź CI NAUCZANIA 

Elementy aktu komunikacji j zykowej. 

Najwa niejsze funkcje komunikatów j zykowych. 
Warunki skuteczno ci komunikacji j zykowej. 
Etyka wypowiedzi – perswazyjne i manipulacyjne u ycia j zyka. 
Retoryka jako sztuka skutecznego przemawiania (podstawowe rodki retoryczne, kompozycja mowy). 
Werbalne i niewerbalne rodki komunikacji. 
*Erystyka jako sztuka prowadzenia sporów. 
 
Pojęcia kluczowe 
komunikacja, nadawca, odbiorca, komunikat, kontekst, kod, kontakt, funkcja informatywna, impresywna, perswazyjna, ekspresywna, 
poetycka, retoryka, perswazja, manipulacja, funkcja metaj zykowa, fatyczna,  
Ucze  powinien  na ocen Ś 

DOPUSZCZAJ C  DOSTATźCZN  
to, co na ocen  dopuszczaj c  , 
a tak eŚ 

DOBR  
to, co na ocen  dostateczn  , 
a tak eŚ 

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

 
− Okre lić, na czym polega 

komunikacja j zykowa 
− Podać definicj  kodu, j zyka 
− Wymienić nadawc , odbiorc  i 

komunikat jako trzy 
najwa niejsze elementy aktu 
komunikacji j zykowe 

− Scharakteryzować 
najwa niejsze elementy aktu 
komunikacji j zykowej 

− Wymienić i pokrótce 
scharakteryzować wszystkie 
funkcje j zykowe 

− Odró nić od siebie teksty 
pełni ce funkcj  informatywn , 
impresywn  i ekspresywn  

− Rozpoznać w tek cie sze ć 
elementów aktu komunikacji 
j zykowej 

− Obja nić ró nic  mi dzy 
komunikacj  werbaln  a 
pozawerbaln  

− Okre lić dominuj c  w tek cie 
funkcj  wypowiedzi 

− Obja nić, na czym polega 
specyfika budowy j zyka jako 
systemu znaków 

− Omówić relacje pomi dzy 
ró nymi podsystemami j zyka 

− Przyporz dkować 
charakterystyczne rodki 
j zykowe poszczególnym 
funkcjom j zykowym 

− Samodzielnie napisać tekst 
pełni cy okre lon  funkcj  

 

− Odró nić prawd  od fałszu i 
szczero ć od kłamstwa w 
wypowiedzi j zykowej 

− Odró nić od siebie wypowied  
perswazyjn  i manipulacyjn  
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Na ocenę celującą ucze  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 
 

3.BIBLIA 

TRź CI NAUCZANIA 
Biblia jako ksi ga wi ta, dzieło literackie i dokument historyczny. 

wiat biblijnych warto ci – w Starym i Nowym Testamencie.  
Biblijny j zyk symboliczny. 
Postacie biblijne jako archetypy ludzkich postaw i zachowa  oraz ich reinterpretacja w ró nych tekstach kultury. 
Nawi zania do biblijnych toposów i motywów w literaturze polskiej i obcej.                                                

 Frazeologizmy o rodowodzie biblijnym. 

Teksty literackie 
Ksi ga Rodzaju (fragmenty)- historia Abrahama, ofiarowanie Izaaka 
Ksi ga Hioba (fragmenty)- historia Hioba 
Pie  nad Pie niami (fragmenty)- metaforyczne znaczenie ksi gi 
Ksi ga Psalmów (wybór w ró nych tłumaczeniach)- Psalmy 23, 91, 130, 30. 
Ewangelia według w. Łukasza (fragmenty)- Przypowie ć o synu marnotrawnym  
Apokalipsa w. Jana (fragmenty) 
*Ksi ga Koheleta (fragmenty) 
Inne teksty kultury 
Rembrandt van Rijn Syn marnotrawny 
Adam Szostkiewicz Ewa, czyli milczenie kobiet (fragmenty) 
Anna widerkówna Biblia między mitem a historią (fragmenty) 
Dialog z przeszło cią 
Gustaw Herling-żrudzi ski Ofiarowanie (fragmenty) 
Zbigniew Herbert U wrót doliny 
Wisława Szymborska ona Lota 
Kazimiera Zawistowska Herodiada 
*Hanna Krall Czerwiec 1996. Florencja (fragmenty) 
*Konstandinos Kawafis Monotonia 
*Tadeusz Nowak Psalm nad nieg bielszy, Psalm o chorych nogach 
znajomość ww. tekstów obejmuje: streszczenie, charakterystykę bohaterów i świata przedstawionego (epika, dramat), analizę i 
interpretację 
 
Pojęcia kluczowe  
− wiat idei: kultura ródziemnomorska, monoteizm, Biblia, Wulgata, Septuaginta, testament, ewangelia, topos, motyw, sacrum, 

profanum, vanitas, przymierze, apokalipsa, kosmogonia, kanon, *Deus artifex,*homo viator. 
− Organizacja dzieła literackiego: inwersja, paralelizm (składniowy, znaczeniowy), psalm, symbol, apokryf, przypowie ć, 

reinterpretacja, parabola, alegoria (interpretacja alegoryczna), archaizm, stylizacja biblijna, werset,*stylizacja biblijna, 
*literatura faktu. 

Ucze  powinien na ocen Ś 

DOPUSZCZAJ C  DOSTATźCZN  
to, co na ocen  dopuszczaj c  , 
a tak eŚ 

DOBR  
to, co na ocen  dostateczn  , 
a tak eŚ 

BARDZO DOBR  
to, co na ocen  dobr  , 
a tak eŚ 

-samodzielnie redagować notatki z 
lekcji, dłu sze wypowiedzi ustne  i 
pisemne 
-zdefiniować wymienione wy ej 
poj cia kluczowe 
-okre lić czas powstanie Biblii 
-dokonać systematyki ksi g 
biblijnych (Stary i Nowy Testament) 
-wymienić najstarsze przekłady 
Biblii 
-wymienić cechy podstawowych 
gatunków biblijnych (psalmu, 
przypowie ci) 
 -nazwać podstawowe archetypy 
toposy biblijne  funkcjonuj ce w 
j zyku i w literaturze  
- wyja nić znaczenie podstawowych 
biblizmów (np. hiobowa wie ć, 
zakazany owoc, raj, syn 
marnotrawny, Samarytanin, 
Apokalipsa  i inne poznane na lekcji) 
-przytoczyć tre ć wybranej 

-okre lić alegoryczny i symboliczny 
sens przypowie ci 
-wskazać, na przykładzie Biblii, 
archetypy, 
-wskazać ró nic  pomi dzy 
archetypem a toposem 
-obja nić, na czym polega specyfika 
wybranych ksi g biblijnych, 
-wskazywać symbole w tekstach 
biblijnych, próbować odczytywać 
ich sensy 
-u ywać biblizmy w zadaniach, 
-znale ć biblizmy w tek cie, 
-wskazać cechy gatunków biblijnych 
w omawianych utworach, 
-przyporz dkować znaczenie 
symboliczne elementom wiata 
przedstawionego przypowie ci 
- okre lić nawi zania biblijne na 
obrazach, 
- wymienić i pokrótce omówić 
motywy biblijne, 

- wymienić typy ksi g biblijnych 
(ksi gi m dro ciowe, prorocze, 
historyczne) 
-scharakteryzować bohaterów 
biblijnych ze zwróceniem uwagi na 
motywy ich post powania 
(np.Abrahama, Hioba, syna 
marnotrawnego) 
-zastosować wybrane frazeologizmy 
w zdaniu, 
-dokonać podziału frazeologizmów 
na wyra enia, zwroty, frazy, 
-rozumieć sens wybranych symboli 
pojawiaj cych si  w apokalipsie, 
-scharakteryzować  j zyk tekstów 
biblijnych, 
-porównać koncepcj  miło ci w 
staro- i nowotestamentowym tek cie 
biblijnym 
-okre lić na podstawie tekstu rodzaj 
psalmu 
-rozpoznać i nazwać podstawowe 

-dokonać podziału ksi g biblijnych 
na m dro ciowe, prorocze, 
historyczne z odpowiednim 
uzasadnieniem, 
-odnale ć w analizowanych 
fragmentach cechy stylu biblijnego, 
-opisać zawarto ć tematyczn  
wybranych ksi g biblijnych 
-ocenić post powanie bohaterów 
biblijnych (np.Abrahama, Hioba, 
Syna marnotrawnego,Herodiady) 
- posługiwać si  biegle biblizmami, 
u ywać ich w zdaniach,  
- porównać sposób ukazywania 
biblijnych motywów w tekstach 
kultury, 
-porównać historie wybranych 
bohaterów biblijnych (np. Abrahama 
i Hioba) 
-porównać alegori  i symbol jako 
dwa sposoby niedosłownego 
przedstawiania rzeczywisto ci, 
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przypowie ci 
-odczytać dosłowny sens tekstów 
biblijnych 
-opowiedzieć histori  bohaterów 
biblijnych, np  Abrahama, Hioba, 
-opisać sytuacje przedstawione na 
obrazach ukazuj cych motywy 
biblijne 
*- przedstawić losy Szulima i 
członków jego rodziny  
* – obja nić sens wyrazu 
„ marno ć” w kontek cie 
ksi gi biblijnej 
* – wskazać aluzje i nawi zania 
biblijne w Psalmie nad 
nieg bielszym 

*– obja nić tytuł wiersza 
Nowaka (Psalm nad nieg 
bielszy 
 
 
 
 
 

* – porównać histori  Hioba 
i Szulima – bohatera opowiadania 
*– wyja nić, na czym polega 
warto ć faktograficzna 
omawianego opowiadania 
* – odszukać w tek cie biblijnym 
i zinterpretować aforyzmy 
wyra aj ce prawdy 
o wiecie i człowieku 
* – odszukać i nazwać rodki 
j zykowe buduj ce stylizacj  
biblijn  w Psalmie nad 
nieg bielszym 

*– wyja nić, na czym polega 
reinterpretacja psalmu 
biblijnego w wierszu 

rodki stylistyczne zastosowane w 
tekstach biblijnych (np. .psalmach) 
-samodzielnie zinterpretować 
wybran  przypowie ć, 
-wykorzystać kontekst biblijny do 
interpretacji tekstów współczesnych, 
-rozpoznawać charakterystyczne 
cytaty biblijne powi zane z 
konkretnym motywem, 
- omówić motywy biblijne i wskazać 
ich realizacj  w konkretnych 
ksi gach. 
* – wskazać w analizowanym 
tek cie nawi zania do stylu 
biblijnego 
*– zinterpretować symboliczne 
znaczenie tafli lodowych 
upami tniaj cych 
ofiary Holokaustu 
* – obja nić tytuł Ksi gi 
Koheleta (Eklezjasty) oraz 
wskazać jej genez  i czas 
powstania 
*– wskazać j zykowe rodki 
stylistyczne podkre laj ce 
refleksyjny charakter analizowanych 
tekstów 
* – samodzielnie zinterpretować 
Psalm o chorych 
nogach, odczytuj c obecne 
w nim przekształcenia 
tradycji biblijnej  

-samodzielnie rozpoznać rodki 
stylistyczne zastosowane w tekstach 
biblijnych (np. psalmach) oraz ich 
funkcje 
-porównać kształt j zykowy 
psalmów w ró nych tłumaczeniach, 
-okre lić funkcj  ewangelicznego 
mówienia nie wprost o 
rzeczywisto ci religijnej 
-interpretować teksty kultury 
wykorzystuj ce motywy biblijne, 
porównywać teksty kultury 
opieraj ce si  na tym samym 
motywie biblijnym,  
-funkcjonalnie wykorzystywać 
konteksty biblijne do interpretacji 
tekstów współczesnych, 
*– sformułować własn  opini  
na temat sił rz dz cych 
ludzkim losem 
* – porównać sposób przedstawienia 
przemijalno ci wiata 
i ycia ludzkiego w Biblii 
i w dziele malarskim 

Na ocenę celującą ucze  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 

 
4.ANTYK GRECKO-RZYMSKI  

Tre ci nauczania 
Bohaterowie greckiej mitologii jako archetypy ludzkich postaw i zachowa  oraz ich reinterpretacja w ró nych tekstach kultury. 
Literatura staro ytnych żreków i Rzymian. 
Filozofia staro ytna (Epikur, Zenon z Kition, Sofokles, Platon, Arystoteles) 
Swoisto ć literatury jako dziedziny sztuki i rodzaju pi miennictwa. 
Frazeologizmy o rodowodzie mitologicznym. 
Heroizm i codzienno ć w eposie homeryckim. 
Teatr antyczny. Dramat. Tragedia. 
Koncepcja ludzkiego losu i etos w tragedii antycznej. 
Nawi zania do mitologicznych oraz antycznych toposów i motywów w literaturze i sztuce współczesnej. 
*Dydaktyczna i formacyjna funkcja literatury antycznej. 
*Dialog z poetyk  teatru greckiego w kulturze współczesnej. 
Teksty literackie 
Hezjod Teogonia (fragmenty) 
Homer Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty) 
Safona [Wydaje mi się samym bogom równy…] 
Tyrtajos Rzecz to piękna… 
Sofokles Król Edyp 
Anakreont, wiersze (wybór) 
*Do Demeter 
Inne teksty kultury 
Platon Obrona Sokratesa (fragmenty), Jaskinia 
Praksyteles Apollo Sauroktonos 
wybrane mity: powstanie wiata, Apollo i Marsjasz, Orfeusz i Eurydyka, wojna troja ska, mit teba ski 
*O rodek Bada  Teatralnych Gardzienice Metamorfozy (fragmenty) 
*Włodzimierz Lengauer Gardzienickie gesty (fragmenty) 
Dialog z przeszło cią 
Zbigniew Herbert Apollo i Marsjasz 
Czesław Miłosz Orfeusz i Eurydyka 
*Jacek Kaczmarski Przechadzka z Orfeuszem 
*Stanisław Pasierb Sauroktonos 
*Czesław Miłosz Orfeusz i Eurydyka 
*Josif Brodski W stylu Horacego 
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*Cyprian Norwid Do Spółczesnych 
znajomość ww. tekstów obejmuje: streszczenie, charakterystykę bohaterów i świata przedstawionego (epika, dramat), analizę i 
interpretację 
 
Pojęcia kluczowe  
− wiat idei: antyk, filozofia, politeizm, mit, typy mitów,mitologia, heroizm, etos (rycerski), Fatum, tragizm, stoicyzm (aurea 

mediocritas), epikureizm (carpe diem), „nie wszystek umr ” (non omnis moriar), archetyp, stoicyzm, epikureizm, 
frazeologizmy mitologiczne,*poeta wychowawca, *archetyp, *narcyzm. 

− Organizacja dzieła literackiego: rodzaj literacki, gatunek literacki, epika, liryka, dramat, tragedia, komedia,oda, poezja tyrtejska, 
anakreontyk, sielanka, tren, strofa saficka, epos (epopeja) rycerski i religijny, porównanie, porównanie homeryckie, inwokacja, 
patos, pie , anakreontyk, tragedia, zasada trzech jedno ci, mimesis (na ladowanie),  wina tragiczna (hamartia), ironia 
tragiczna, hybris, epejsodia, stasimony, prolog, exodos, kommos, orchestra, parodos, theatron, scene, Dionizja, bohater 
tragiczny, mimesis (*na ladowanie),  wina tragiczna (*hamartia), ironia tragiczna, *hybris, *renarracja, *transpozycja. 

Ucze  powinien  na ocen Ś 

DOPUSZCZAJ C  DOSTATźCZN  
to, co na ocen  dopuszczaj c  , 
a tak eŚ 

DOBR  
to, co na ocen  dostateczn  , 
a tak eŚ 

BARDZO DOBR  
to, co na ocen  dobr  , 
a tak eŚ 

-okre lić czas trwania epoki 
staro ytnej 
-podać definicje wy ej 
wymienionych poj ć 
-podać charakterystyczne wyró niki 
podstawowych rodzajów i gatunków 
literackich 
-wskazać najwa niejsze cechy 
gatunkowe eposu, tragedii 
-wymienić najwa niejsze tematy 
literatury antycznej 
-okre lić tematyk  utworów 
literackich wskazanych wy ej 
-wymienić nazwiska 
najwa niejszych twórców literatury 
antycznej 
-przyporz dkować  autorowi tytuły i 
głównych bohaterów utworów 
literackich wskazanych powy ej 
- wymienić najwa niejszych 
filozofów epoki, pokrótce 
przedstawić ich pogl dy na 
podstawie informacji zawartych w 
podr czniku, 
-wymienić podstawowych bogów 
greckich, okre lić dziedzin , której 
patronowali, 
-opowiedzieć  mity przywołane 
powy ej, 
-opowiedzieć histori  wybranych 
postaci mitologicznych  
- nazwać podstawowe archetypy 
toposy mitologiczne  funkcjonuj ce 
w j zyku i w literaturze  
-wyja nić znaczenie podstawowych 
frazeologizmów pochodz cych ze 
staro ytno ci 
-znać pocz tki teatru greckiego 
-wskazać podstawowe elementy 
teatru greckiego 
-wyodr bnić podstawowe elementy 
budowy tragedii greckiej 
-wypowiadać si  w mowie i w 
pi mie na zadany temat, w sposób 
wiadcz cy o co najmniej 

cz ciowym zrozumieniu tematu 
-scharakteryzować Edypa i innych 
bohaterów tragedii, odwołuj c si  do 
fragmentów utworu 
-okre lić nastrój i tematyk  
omawianych wierszy antycznych 
-wskazać w wierszu J. Pasierba 

-wymienić nazwiska 
najwa niejszych twórców literatury 
antycznej oraz okre lić tematyk  ich 
utworów 
-rozpoznać podstawowe rodzaje i 
gatunki literackie na podstawie 
fragmentu, 
-wskazać najwa niejsze wydarzenia 
w eposie 
-scharakteryzować sposób 
prowadzenia narracji w eposie 
-scharakteryzować bohaterów eposu- 
Hektora i Achillesa 
-obja nić, co jest istot  filozofii, 
odwołuj c si  do omawianego 
tekstu, 
-przedstawić pogl dy filozofów w 
oparciu o tekst ródłowy, 
-wymienić kilkunastu bogów 
greckich, powi zać z danym bogiem 
atrybuty, 
-scharakteryzować wybrane postacie 
mitologiczne (np. Apolla, Marsjasza, 
Orfeusza, źurydyk ) 
-okre lić tematyk  wszystkich 
omawianych utworów literackich 
-scharakteryzować głównych 
bohaterów literackich utworów 
epickich i dramatycznych 
-podać najwa niejsze cechy 
rodzajowe tekstów lirycznych, 
epickich i dramatycznych 
-zanalizować utwory wskazane 
wy ej uwzgl dniaj c najwa niejsze 
kategorie opisu (podmiot / adresat 
liryczny, narrator, wiat 
przedstawiony) 
-wskazać podstawowe cechy 
wszystkich omawianych gatunków 
literackich 
-rozpoznać najwa niejsze rodki i 
zabiegi stylistyczne w utworach 
literackich omawianych epok 
-okre lić nawi zania mitologiczne 
na obrazach, 
-wymienić i pokrótce omówić 
motywy mitologiczne, 
--zastosować frazeologizmy 
mitologiczne w zadaniach, 
-znale ć frazeologizmy w tek cie, 
-obja nić, jakie funkcje pełni dialog 
w tragedii 

-scharakteryzować twórczo ć 
twórców literatury antycznej 
-wskazać ró nice mi dzy 
poszczególnymi gatunkami 
literackimi, 
-posługiwać si  w swojej 
wypowiedzi nazwami warto ci 
(dobro, prawda, m dro ć, cnota) 
-skomentować wybrane my li 
greckich filozofów, wskazuj c na 
warto ci, które si  w nich ujawniaj  
-porównać Hektora i Achillesa, 
ocenić ich post powanie 
-znale ć w tek cie porównanie 
homeryckie 
--rozpoznać i nazwać podstawowe 
rodki stylistyczne zastosowane w 

tekstach staro ytnych  
-znać odpowiedniki rzymskie 
greckich bogów 
-porównać wybrane postacie 
mitologiczne 
-porównać wzorce osobowe, kreacje 
bohaterów oraz wizj  wiata i 
człowieka w antyku, odwołuj c si  
do utworów literackich 
-wskazać nawi zania do 
wiatopogl du i estetyki antyku oraz 

obja nić przyczyn  ich 
wyst powania 
-ocenić postawy bohaterów 
literackich 
-wykorzystać kontekst mitologiczny 
do interpretacji tekstów 
współczesnych, 
-rozpoznawać charakterystyczne 
cytaty mitologiczne powi zane z 
konkretnym motywem, 
- omówić motywy mitologiczne i 
wskazać ich realizacj  w 
konkretnych tekstach kultury, 
-zastosować wybrane frazeologizmy 
w zdaniu, 
-scharakteryzować budow  
greckiego amfiteatru 
-sformułować prawdy o ludzkim 
losie wyra one w tragedii Sofoklesa 
-zaproponować i uzasadnić własn  
interpretacj  omawianego tekstu 
poetyckiego 
-rozpoznać w hymnie Do Demeter i 
nazwać rodki j zykowe słu ce 

-porównać twórczo ć wybranych 
twórców staro ytnych, 
-samodzielnie rozpoznać rodki 
stylistyczne zastosowane w tekstach 
staro ytnych oraz okre lić ich 
funkcje 
-obja nić ró nice mi dzy filozofi  a 
religi , wskazuj c na 
wykorzystywane w obu dziedzinach 
narz dzia poznania 
-obja nić symboliczne znaczenie 
Plato skiej alegorii jaskini 
-przyporz dkować Muzom 
odpowiedni  dziedzin  sztuki,  
-rozpoznać bogów na obrazach, 
-okre lić relacje mi dzy człowiekiem 
a bogami przedstawione w tekstach 
kultury 
-wskazać zwi zki pomi dzy religi  
staro ytnych a ich prawodawstwem 
-ocenić post powanie wybranych 
postaci mitologicznych 
-porównać sposoby realizacji tego 
samego motywu (toposu) w dwóch 
tekstach literackich 
-zinterpretować dzieło literackie w 
samodzielnie dobranym kontek cie 
(np. filozoficznym, historycznym, 
historycznoliterackim, kulturowym) 
-interpretować teksty kultury 
wykorzystuj ce motywy 
mitologiczne, porównywać teksty 
kultury opieraj ce si  na tym samym 
motywie mitologicznym,  
-funkcjonalnie wykorzystywać 
konteksty mitologiczne do 
interpretacji tekstów współczesnych, 
-omówić przemiany gatunkowe w 
obr bie dramatu  
-wymienić elementy kompozycyjne 
tragedii oraz okre lić ich funkcj  
-przedstawić krótko histori  rozwoju 
tragedii 
-rozstrzygn ć, czy Edypa nale y 
uznać za winnego, czy niewinnego, 
odwołuj c si  do kategorii 
wiadomo ci i nie wiadomo ci 

-wskazać podobie stwo leksykalne i 
kompozycyjne mi dzy 
anakreontykami a wierszem 
współczesnym 
-porównać sposób ukazania 



Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie 

 
 

nawi zania do dzieła rze biarskiego 
-opowiedzieć histori  Demeter i 
Kory  
-opowiedzieć mit orficki 
-wskazać w wierszu J. 
Kaczmarskiego aluzje 
i nawi zania do historii 
mitologicznej 
-scharakteryzować sytuacj  
nadawczo-odbiorcz  
w utworze Kaczmarskiego 
-opowiedzieć mit o Narcyzie 
-rozpoznać kolokwializmy 
w eseju Herberta i okre lić 
ich funkcj  
-odczytać sens omawianego 
tekstu sprawdzaj cego umiej tno ć 
czytania ze zrozumieniem i wyró nić 
w tek cie argumenty, 
kluczowe poj cia oraz twierdzenia 
-scharakteryzować kreacj  
podmiotu lirycznego i adresata 
w omawianej pie ni Horacego 
-przedstawić stosunek podmiotu 
lirycznego do bogów w pie niach 
Horacego  
-okre lić nastrój omawianych pie ni 
-wykorzystać kontekst 
biograficzny Horacego 

do interpretacji pie ni 
-zinterpretować sens  metafory 
otwieraj cej pie  Wzniosłem 
pomnik 

-nazwać cel tragedii greckiej 
-wskazać cechy źdypa jako bohatera 
tragicznego 
-wyodr bnić i zinterpretować puent  
omawianych wierszy antycznych 
-przedstawić i porównać wizerunek 
Erosa w dziełach literackich i 
malarskich 
-okre lić funkcj  tytułu i motta 
wiersza Pasierba oraz 
scharakteryzować sytuacj  liryczn  
w wierszu 
-scharakteryzować obie 
bohaterki przedstawione 
w hymnie Do Demeter, zwracaj c 
uwag  na prze ywane przez nie 
emocje 
-wskazać sensy symboliczne mitu o 
Demeter i Korze 
-przedstawić kreacj  Orfeusza jako 
wzorca poety 
-zaprezentować obraz piekła 
przedstawiony w wierszu 
Przechadzka z Orfeuszem 
-przedstawić ocen  postaci 
Narcyza w eseju Herberta 
-odczytać sens metafor 
w wierszu Po wiatowskiej Lustro 
-obja nić, na czym polega 
zmiana w rolach kobiety 
i m czyzny w wierszu 
współczesnej poetki 
-hierarchizować i syntetyzować 
informacje zawarte w tek cie 
sprawdzaj cym umiej tno ć czytania 
ze zrozumieniem 

-sformułować zalecenia: „jak yć 
szcz liwie” na podstawie 
analizowanego tekstu pie ni 
Horacego 

-obja nić, z czego wynika 
przekonanie podmiotu 
lirycznego w utworze Horacego o 
nie miertelno ci 
własnych dokona  
-odczytać znaczenie odwołania 
mitologicznego 

wyra aniu  emocji postaci 
-samodzielnie zinterpretować 
dowoln  histori  
mitologiczn , wskazuj c na 
jej archetypiczny charakter 
-obja nić, na czym polegał 
rytualny charakter mitu 
orfickiego 
-porównać malarskie przedstawienia 
mitu o Narcyzie, wskazuj c 
na ró nice w ich nastroju 
-wskazać podobie stwo 
w my leniu o Narcyzie 
w eseju Herberta i rozprawie 
żłowi skiego 
-wnioskować na podstawie 
zebranych informacji 
-wskazać w pie niach Horacego 
obecno ć 
motywów eglugi, 
biesiady i Fortuny oraz 
obja nić ich funkcje 
-wskazać podobie stwa 
i ró nice mi dzy fragmentami 
utworów Horacego 
i J. Kochanowskiego 
-porównać koncepcje patriotyzmu 
ukazane w wierszach Horacego i 
Norwida 
-obja nić, na czym polega 
przekształcenie Horacja skiego 
motywu w utworze 
Brodskiego 
 

emocji Orfeusza w dziele 
literackim i plastycznym 
-obja nić, na czym polega 
odmienno ć wykorzystania 
historii mitologicznej 
w dziełach Herberta i 
Po wiatowskiej 
obja nić zasady etyczne 
epikureizmu i stoicyzmu z 
odwołaniami 
do analizowanego tekstu pie ni 
Horacego 
i wiedzy o szkole filozoficznej 

 

Na ocenę celującą ucze  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 
 

5. ŚREDNIOWIECZE  

Treści nauczania 

Ramy czasowe, najwa niejsze wydarzenia historyczne przypadaj ce na czasy redniowiecza. 
Charakterystyka redniowiecza. 
Żilozofia redniowiecza. 
Pochodzenie j zyka polskiego.  
Charakterystyka stylu roma skiego i stylu gotyckiego. 
Ró ne wizerunki Maryi w liryce redniowiecza. 

redniowieczne idee – wzorzec wi tego – ascety, wzorzec rycerza, wzorzec miło ci dwornej. 
Nawi zania do redniowiecza we współczesnych tekstach kultury. 
J zyk jako system znaków. 
Teksty literackie:  

Wincenty z Kielczy Hymn do wi tego Stanisława 
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Bogurodzica 
Posłuchajcie, bracia miła 
Legenda o wi tym Aleksym (fragmenty) 
Kwiatki wi tego Żranciszka z Asy u (fragmenty) 
W. von der Vogelweide Pi kno ć i wdzi k 
Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty) 
Pie  o Rolandzie 
* Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem Kronika polska 
* Rozmowa Mistrza Polikarpa ze mierci  (fragmenty) 
* Dante Alighieri Boska Komedia (fragmenty) 

Inne teksty kultury  

w. Augustyn Wyznania (fragmenty) 
polichromia przedstawiaj ca motyw deesis 
ko ciół w. Piotra w Kruszwicy 
Madonna z Dzieciątkiem (s. 262); 
Maryja z Dzieciątkiem (s. 262) 
Wit Stwosz, ołtarz główny (s. 27ń)ś 
katedra w Chartres (s. 273) 
T. Bagi ski Katedra 
A. Guriewicz Kategorie kultury redniowiecznej 
Stabat Mater dolorosa (s. 287–289); 
R. van der Weyden Zdjęcie z krzy a (s. 284); 
B. Bermejo Pieta (s. 286); 
Pieta z Je ewa (s. 288) 
H. Memling Sąd Ostateczny 
* P. La Rouge Taniec mierci 
* S. Botticelli, ilustracja do Boskiej Komedii 
* Anioł zamyka piekło 
Dialog z przeszło cią  

J. Twardowski Malowani wi ci 
H. Po wiatowska pi cy jednoro ec 
J. Hašek Przygody dobrego wojaka Szwejka (fragmenty) 
* Białoszewski Wywiad 
* H. Holbein Zakonnik 
* J. Iwaszkiewicz Kochankowie z Marony 
* T. Ró ewicz Brama 
*zdj cie z Kambod y (s. 354) 
* Ingmar Bergman Siódma piecz ć 
Pojęcia kluczowe 

- wiat idei – np. redniowiecze, teocentryzm,  dualizm, anonimowo ć, uniwersalizm, scholastyka, augustynizm,  teodycea, 
franciszkanizm, pareneza, hagiografia, deesis, hierarchizm, , iluminacja, eschatologia, asceza, miło ć dworna, etos rycerski,  heroizm, 
honor, patos, deheroizacja, * erudycja , *profetyzm, * alegoryczno ć  

- organizacja dzieła literackiego i innych tekstów kultury np. Ś traktat filozoficzny, hymn,  pie  religijna, styl roma ski ,portal , 
gotyk ,łuk ostry, sklepienie krzy owo- ebrowe, witra , rozeta, ołtarz szafowy, obraz tablicowy, film animowany, natura–kultura, 
lament (plankt) , apokryf, liryzm , oksymoron , kontrast , pieta, legenda, epifora, litota, vita contemplativa,vita active, romans, utwór 
fabularny,  akcja (ci gła, jednolita) , fabuła, chanson de geste, deheroizacja, trawestacja, iluminacja * kronika, * 
historiografia*alegoria, *antyteza,* danse macabre, *groteska,  *naturalizm, *antyteza, * satyra,  *opowiadanie, *behawioryzm,* 
poemat narracyjny, *tercyna, *realizm,  *wizyjno ć , *alegoryczno ć,  *sceny dantejskie, *materializm , *erudycja, *profetyzm , * 
film fabularny 

Nauka o języku  

archaizm (fonetyczny, leksykalny, słowotwórczy, fleksyjny, składniowy) ,neologizm ,neosemantyzm,  polszczyzna w grupie j zyków 
słowia skich, system znaków, podsystem (fonologiczny, gramatyczny, leksykalny),morfologia, słowotwórstwo, fleksja,  składnia 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń potrafiŚ 

Ocena dostateczna 
Uczeń potrafi to, co na ocenę 
dopuszczającą, a ponadtoŚ 

Ocena dobra 
Uczeń potrafi to, co na ocenę 
dostateczną, a ponadto 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń potrafi to, co na ocenę 
dobrą, a ponadto 

-Okre lić czas trwania 
redniowiecza 

-Podać definicje wy ej 
wymienionych poj ć 
-Podać charakterystyczne 
wyró niki podstawowych 
rodzajów i gatunków literackich 

-Wskazać rol  chrze cija stwa 
dla tworzenia si  kultury 
redniowiecza 

-Omówić rol  łaciny i j zyków 
narodowych w redniowieczu 
-Stwierdzić, jaka ocena Boga i 
wiata wyłania si  z tekstu 

-Obja nić, z czego wynikała i na 
czym polegała redniowieczna 
zasada uniwersalizmu 
-Wskazać argumenty w. 
Augustyna dowodz ce 
nieistnienia zła w wiecie 
-Wskazać genez  Hymnu do 

-Porównać pogl dy na temat 
dobra reprezentowane przez 
Sokratesa i w. Augustyna 
-Obja nić przyczyn  poł czenia 
w Hymnie do więtego 
Stanisława w tków religijnych i 
patriotycznych 
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-Wymienić najwa niejsze tematy 
literatury redniowiecza 
-Okre lić tematyk  utworów 
literackich wskazanych wy ej 
-Wyja nić przyczyn  
anonimowo ci literatury  
-Wymienić najwa niejszych 
filozofów epoki, pokrótce 
przedstawić ich pogl dy na 
podstawie informacji zawartych 
w podr czniku 
- Wymienić i omówić 
najwa niejsze wzorce osobowe 
epoki 
-Przedstawić biografi  wi tego 
Stanisława opisan  w hymnie 
-Scharakteryzować kreacj  
podmiotu lirycznego i adresatów 
w pie ni Bogurodzica oraz 
okre lić relacje mi dzy nimi 
-Scharakteryzować styl roma ski  
i styl gotycki w malarstwie, 
rze bie i architekturze  
-Wskazać archaizmy wyst puj ce 
w Bogurodzicy 
- Zaprezentować kreacj  bohatera 
przedstawionego w filmie 
T. Bagi skiegoKatedra 
-Opowiedzieć zdarzenia opisane 
w wierszu Posłuchajcie, bracia 
miła 
- Opowiedzieć dzieje w. 
Aleksego, w. Żranciszka i 
Rolanda na podstawie tekstów z 
podr cznika 
- Wskazać główne cechy miło ci 
dwornej 
-Przedstawić kreacj  
redniowiecznej damy ukazan  w 

wierszu W. von der Vogelweide 
Piękno ć i wdzięk 
-Stre cić dzieje miło ci Tristana i 
Izoldy 
-Opisać obyczaj rycerski 
przedstawiony we fragmencie 
utworu 
Tristan i Izolda 
-Wymienić elementy etosu 
rycerskiego w postawie Szwejka 
-Wymienić i omówić 
najwa niejsze motywy i toposy 
literatury redniowiecznej oraz 
wskazać ich realizacj  w 
konkretnych tekstach literackich 
-Wypowiadać si  w mowie i w 
pi mie na zadany temat, w 
sposób wiadcz cy o co najmniej 
cz ciowym zrozumieniu tematu 
-Obja nić, na czym polega 
systemowy charakter j zyka 
-Zaprezentować kreacj  bohatera 
przedstawionego w filmie 
-* Scharakteryzować 
redniowieczny sposób 

przedstawienia mierci w 
Rozmowie Mistrza Polikarpa ze 

miercią 
* Wymienić stany i zawody ludzi 
uczestnicz cych w ta cu mierci 
*Scharakteryzować 
przedstawicieli zawodów i 
stanów wymienionych w 

filozoficznego 
- Okre lić zasługi wi tego 
Stanisława dla Boga i ludzi 
-Wskazać cechy gatunkowe 
hymnu w omawianym utworze 
-Wyró nić cz ci kompozycyjne 
hymnu 
-Ustalić hierarchi  osób wpisan  
w utwór  Bogurodzica 
-Rozpoznać w tek cie realizacj  
wiatopogl du epoki 

-Wskazać podstaw  porównania 
Bogurodzicy i malarskiego 
przedstawienia deesis 
-Omówić  realizacj  
redniowiecznej idei 

wstawiennictwa w dziele 
literackim i malarskim 
-Umiejscowić polszczyzn  w 
grupie j zyków słowia skich 
-Opisać cechy architektury 
gotyckiej, odwołuj c si  do 
wybranego przykładu 
-Okre lić sytuacj  liryczn  w 
wierszu Przybosia 
-Opisać katedr  przedstawion  w 
wierszu 
-Opisać pejza  i budynek oraz 
wskazać ich symboliczne 
znaczenie – film T. Bagi skiego 
Katedra 
-Scharakteryzować kreacj  
podmiotu lirycznego i adresatów 
w utworze Posłuchajcie, bracia 
miła oraz okre lić relacje mi dzy 
nimi 
-Nazwać emocje prze ywane 
przez Maryj  
-Wymienić i scharakteryzować 
ró ne redniowieczne 
przedstawienia Maryi 
-Porównać kreacj  Maryi w 
Bogurodzicy i według 
wskazanych kryteriów 
-Wskazać rodki słu ce 
wyra aniu emocji Maryi w 
dziełach malarskich i 
rze biarskich Lamencie 
więtokrzyskim  

-Scharakteryzować w. Aleksego, 
zwracaj c uwag  na jego postaw  
wobec Boga i hierarchi  warto ci 
-Obja nić, na czym polegał 
dydaktyzm utworu 
-Scharakteryzować  w. 
Żranciszka, zwracaj c uwag  na 
jego stosunek do Boga, przyrody 
i innych ludzi 
-Porównać modele ycia 
zaproponowane przez w. 
Żranciszka i w. Aleksego 
(według wskazanych kryteriów) 
-Przedstawić kreacj  
redniowiecznej damy ukazan  w 

wierszu W. von der Vogelweide 
Piękno ć i wdzięk 
-Omówić relacje mi dzy kobiet  
a m czyzn  w tek cie Piękno ć i 
wdzięk 
-Wskazać uniwersalne prawdy o 
miło ci w wierszu niemieckiego 
poety 

więtego Stanisława 
-Wyró nić w tek cie Hymnu do 
więtego Stanisława zwroty do 

ró nych adresatów i okre lić ich 
funkcje 
-Wskazać genez  Bogurodzicy i 
okre lić czas powstania utworu 
-Dostrzec ró nice w postrzeganiu 
w pie ni ycia doczesnego i 
wiecznego w Bogurodzicy 
-Wymienić dogmaty wiary 
przedstawione w tek cie 
Bogurodzicy 
-Wymienić przykłady dzieł 
gotyckich w Polsce i Europie 
- Porównać realizacj  
redniowiecznej idei 

wstawiennictwa w dziele 
literackim i malarskim 
-Porównać styl roma ski i 
gotycki w architekturze, rze bie i 
malarstwie 
-Zastosować w opisie dzieł sztuki 
terminologi  charakterystyczn  
dla sztuk plastycznych 
-Omówić funkcjonowanie w 
filmie Katedra motywu 
przemiany 
-Obja nić sens finałowej sceny 
filmu Katedra 
-Okre lić czas powstania utworu 
Posłuchajcie, bracia miła 
-Wskazać w wierszu kontrasty i 
okre lić ich funkcj  
-Wskazać w wierszu rodki 
j zykowe słu ce wyra aniu 
emocji podmiotu mówi cego w 
stosunku do ró nych odbiorców 
-Porównać ró ne malarskie, 
rze biarskie i literackie wizerunki 
Maryi w sztuce redniowiecznej 
-Wskazać genez  
redniowiecznej legendy  

-Obja nić znaczenie tytułu 
utworu Legenda o w. Aleksym 
-Wskazać genez  Kwiatków w. 
Franciszka i obja nić znaczenie 
jego tytułu 
-Rozpoznać elementy 
obrazowania symbolicznego i 
odczytać ich sens w Kwiatkach 
w. Żranciszka 

-Rozstrzygn ć i uzasadnić, do 
którego ze redniowiecznych 
modeli wi to ci odwołuje si  w 
swoim wierszu J. Twardowski 
-Odszukać fragmenty wiadcz ce 
o zwi zkach utworu Piękno ć i 
wdzięk ze rodowiskiem 
dworskim 
-Wskazać genez  utworu Tristan 
i Izolda 
-Ocenić zwi zek Tristana i Izoldy 
z punktu widzenia moralno ci 
chrze cija skiej i zasad feudalnej 
lojalno ci 
-Odszukać w tek cie Tristana i 
Izoldy przykłady symbolicznych 
rekwizytów i scen oraz obja nić 
ich sens 
-Wskazać genez  Pie ni o 
Rolandzie oraz okre lić czas jego 

-Udowodnić symetri  budowy 
obu zwrotek Bogurodzicy 
-Wskazać redniowieczn  
symbolik  liczb w Bogurodzicy 
-Wskazać w wierszu T. Przybosia 
Widzenie katedry w Chartres 
rodki j zykowe słu ce 

wyra aniu emocji 
-Omówić rol  koloru i przestrzeni 
w utworze Widzenie katedry w 
Chartres 
-przemiany 
Porównać stosunek człowieka 
współczesnego do sacrum w 
wierszu Przybosia i filmie 
Bagi skiego 
-Omówić odmienno ć punktów 
widzenia na cierpienie Chrystusa 
w omawianych planktach 
-Dostrzec wspólne cechy 
gatunkowe omawianych 
planktów 
-Wskazać typowe dla 
redniowiecza warto ci wpisane 

w Legendę o w. Aleksym 
-Zabrać głos w dyskusji na temat 
postawy dwóch 
redniowiecznych wi tych 

(ocenić te postawy) 
-Wskazać nawi zania do tradycji 
redniowiecznej w wierszu 

współczesnej poetki 
(Po wiatowska piący 
jednoro ec) 
-Porównać uczucie Tristana i 
Izoldy z modelem 
redniowiecznej miło ci dwornej 

-Porównać postawy 
redniowiecznego rycerza i 

mitologicznych herosów 
-Wskazać podobie stwa 
zachowa  Rolanda i Tristana oraz 
ró nice w motywach podj cia 
przez nich walki 
-Omówić zabiegi słu ce 
trawestacji w omawianym 
fragmencie  Przygód dobrego 
wojaka Szwejka 
-Podać własny przykład 
neosemantyzmu i archaizmu 
leksykalnego 
-Wyró nić w formie wyrazowej 
rdze  i formant oraz temat i 
ko cówk  fleksyjn  
-* Ustalić samodzielnie kryteria 
porównania Hymn do więtego 
Stanisława 
oraz fragmentu kroniki 
-* Okre lić podobie stwa mi dzy 
literack  a plastyczn  realizacj  
motywu ta ca mierci 
-* Porównać sposób 
przedstawienia mierci w 
redniowiecznym utworze i 

wierszu współczesnym, 
samodzielnie dobieraj c kryteria 
porównania 
-* Zinterpretować uniwersalne 
prawdy o ludzkim losie wpisane 
w opowiadanie Iwaszkiewicza 
-* Dostrzec i nazwać swoiste 
cechy j zyka i stylu Ró ewicza 
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redniowiecznym utworze 
Rozmowa Mistrza Polikarpa ze 

miercią 
* Scharakteryzować narracj  w 
utworze Kochankowie z Marony 
-*Scharakteryzować troje 
głównych bohaterów utworu          
J.Iwaszkiewicza 
-* Obja nić znaczenie tytułu 
dzieła  Dantego i okre lić czas 
jego powstania  
-* Obja nić znaczenie 
frazeologizmu „sceny 
dantejskie”, odwołuj c si  do 
fragmentu utworu 
-*Scharakteryzować Beatrycze, 
zwracaj c uwag  na uczucia 
prze ywane przez bohaterk  
-* Stre cić fabuł  filmu Siódma 
pieczęć Ingmara Bergmana 
Obja nić tytuł dzieła 
 
 
 
 
 

-Wskazać cechy uczucia 
ł cz cego Tristana i Izold  
-Scharakteryzować Rolanda, 
zwracaj c uwag  na przyczyny 
odrzucenia przez niego pomocy 
podczas walki 
-Rozpoznać symboliczne 
elementy w scenie mierci 
Rolanda (miejsce, gesty i 
zachowania rycerza)  
-Scharakteryzować Tristana jako 
redniowiecznego rycerza, 

wskazuj c na warto ci, jakimi si  
kierował 
-Odczytać prawdy na temat 
wojny zawarte w pie niach 
Szwejka 
-Wskazać sposoby deheroizacji 
bohatera w omawianym 
fragmencie Przygód dobrego 
wojaka Szwejka 
-Nazwać idee wyra one w 
redniowiecznych dziełach 

literackich i ikonograficznych 
-Wskazać zale no ci mi dzy 
systemem j zykowym a jego 
realizacjami w postaci aktów 
mowy 
-Podzielić wyraz na głoski i 
sylaby 
-Okre lić typ wypowiedzenia 
-* Porównać sposoby 
przedstawienia m cze stwa w. 
Stanisława, wskazuj c na ró nice 
rodzajowe mi dzy tekstami 
-*Scharakteryzować wygl d 

mierci na podstawie Rozmowy 
mistrza Polikarpa ze miercią 
-*Wskazać elementy grozy i 
komizmu w kreacji mierci  
-*Wymienić przyczyny 
zainteresowania tematem mierci 
w redniowieczu 
-*Wskazać rodki j zykowe 
słu ce plastyczno ci 
obrazowania 
-*Odszukać w tek cie przykłady 
kontrastu i karykatury  
-* Omówić uczucia i wzajemne 
oczekiwania bohaterów  
Kochanków z Marony wobec 
siebie 
-*Porównać zwi zek miłosny 
Tristana i Izoldy ze zwi zkiem 
Oli i Janka 
-* Opisać kompozycj  utworu 
Dantego, wskazuj c na rz dz c  
ni  symbolik  liczb 
-*Okre lić sytuacj  
egzystencjaln  bohatera Boskiej 
Komedii na podstawie analizy 
fragmentu 
-*Wskazać w tek cie Boskiej 
Komedii  i zinterpretować 
alegori  
-*Obja nić genez  powstania 
piekła w utworze Dantego oraz 
omówić jego struktur  
-*Scharakteryzować współczesn  
rzeczywisto ć przedstawion  w 
wierszu Ró ewicza Brama 
-*Wskazać rodki j zykowe 

powstania 
-Ocenić zachowanie Rolanda 
-Rozpoznać symboliczne 
elementy w scenie mierci 
Rolanda (miejsce, gesty i 
zachowania rycerza) oraz 
odczytać ich sens 
-Porównać postaw  Tristana z 
postawami Achillesa i Hektora 
-Wskazać genez  Przygód 
dobrego wojaka Szwejka i 
obja nić znaczenie jego tytułu 
-Porównać rycersk  inicjacj  
Tristana i Szwejka 
-Zanalizować budow  
słowotwórcz  i fleksyjn  
wybranych archaizmów 
-Scharakteryzować podsystemy 
j zyka 
-* Wskazać genez  Rozmowy 
Mistrza Polikarpa ze miercią i 
obja nić znaczenie jego tytułu 
*Odszukać w Rozmowie Mistrza 
Polikarpa ze miercią  przykłady 
kontrastu i karykatury oraz 
wskazać ich funkcj  
*Wskazać elementy grozy i 
komizmu w kreacji mierci oraz 
okre lić funkcj  ich poł czenia 
-*Rozpoznać w utworze 
elementy obrazowania 
naturalistycznego i groteski oraz 
okre lić funkcje takiego 
przedstawienia w Rozmowie 
mistrza Polikarpa ze miercią 
*Okre lić nawi zania do 
redniowiecznego dialogu w 

wierszu M. Białoszewskiego 
-* Wskazać genez  utworu 
Kochankowie z Marony i obja nić 
znaczenie jego tytułu 
-*Porównać schemat fabularny 
w tku miłosnego w Dziejach 
Tristana i Izoldy oraz w 
opowiadaniu Iwaszkiewicza 
-*Scharakteryzować wiat 
przedstawiony dzieła Dantego 
-*Wskazać i scharakteryzować 
przewodników Dantego 
-* Wskazać charakterystyczne 
cechy Dantejskiej kreacji piekła 
-*Okre lić nawi zania i aluzje do 
utworu Dantego w wierszu 
współczesnym 
-* Udowodnić wizyjny i 
symboliczny charakter 
wypowiedzi Beatrycze 
-* Obja nić symboliczny sens gry 
w szachy ze mierci  
-*Zinterpretować sens ostatniej 
sceny filmu I. Bergmana 
-*Wskazać aluzje biblijne w 
dziele Bergmana 

 

-*Obja nić puent  wiersza T. 
Ró ewiczA Brama 
-* Rozpoznać w tek cie aluzje 
literackie 
-* Zinterpretować wymow  filmu 
Siódma pieczęć, wykorzystuj c 
jako kontekst Apokalips  w. 
Jana  
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słu ce kreacji postaci Beatrycze 
-*Przedstawić histori  Ko cioła 
w interpretacji Beatrycze 
-*Obja nić symbole zastosowane 
we fragmencie Boskiej Komedii   
-* Opisać realia epoki 
przedstawione w filmie Siódma 
pieczęć Ingmara Bergmana 
-*Opisać emocje prze ywane 
przez bohaterów Siódmej pieczęci 
oraz relacje mi dzy nimi 
 

Na ocenę celującą ucze  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 
 

6. RENESANS 

Tre ci nauczania 
Humanizm jako wyraz nowo ytnej duchowo ci.  
Człowiek renesansu – filozof i obywatel pomi dzy optymizmem a zw tpieniem. 
Renesansowa koncepcja miło ci, mał e stwa i kobiety. 
Tragiczne wybory bohaterów szekspirowskich. 
Nawi zania do renesansowych toposów i motywów w literaturze współczesnej. 
*Koncepcja utopijnego pa stwa – zniewolenie jednostki w społecznym raju. 
*Uniwersalny wymiar humanistycznej interpretacji wiata – od antyku do literatury XX wieku. 
 
Teksty literackie 
Mikołaj Rej ywot człowieka poczciwego (fragmenty) 
Jan Kochanowski Fraszki (wybór), Pie ni (wybór, tak e *), Treny (wybór) 
Francesco Petrarka Sonety (wybór) 
William Szekspir Makbet, Hamlet 
*Tomasz Morus Utopia (fragmenty) 
 
Inne teksty kultury 
Giovanni Pico della Mirandola O godno ci człowieka (fragmenty)  
Niccolo Machiavelli Ksią ę (fragmenty) 
Leonardo da Vinci Mona Lisa 
Andrzej Wajda Makbet  
Margaret L. King Kobieta (fragmenty) 
 
Dialog z przeszło cią 
Ewa Lipska Mo e będzie lepiej  
Julia Hartwig Po piech  
Bolesław Le mian Ubóstwo  
Zbigniew Herbert Tren Fortynbrasa  
Konstanty I. żałczy ski Pie ń I 
*Leopold Staff Przed piew 
 
Pojęcia kluczowe  
− wiat idei: renesans (odrodzenie), humanizm, antropocentryzm, reformacja, horacjanizm, Fortuna, petrarkizm, poeta doctus, 

hamletyzm, utopia, makiawelizm, teatr el bieta ski, topos „gdzie jest / gdzie s ?” (*ubi est? / ubi sunt?),  *utopia, *parafraza. 
− Organizacja dzieła literackiego: wiersz sylabiczny, przerzutnia, sonet, tren, ironia, tragedia nowo ytna, pie , dramat 

szekspirowski,  literatura parenetyczna, *klasycyzm renesansowy, *cykl literacki. 
 
UCZź  POWINIźN  NA OCźN Ś 

DOPUSZCZAJ C  DOSTATźCZN  
to, co na ocen  dopuszczaj c  , 
a tak eŚ 

DOBR  
to, co na ocen  dostateczn  , 
a tak eŚ 

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

-podać niepełne definicje wy ej 
wymienionych poj ć 
-pobie nie znać tre ć i problematyk  
lektur wskazanych powy ej 
-czytać ze zrozumieniem tekst 
literacki i interpretować go z pomoc  
nauczyciela  
-odszukać najwa niejsze informacje 
w ródle pisanym  
-okre lić czas trwania renesansu w 
Polsce i Europie 

-podać pełne definicje poj ć wskazanych 
powy ej 
-znać tre ć i problematyk  lektur 
wskazanych powy ej 
-czytać ze zrozumieniem tekst literacki i 
samodzielnie przeprowadzać chocia  
fragmentaryczn  jego interpretacj   
− -omówić najwa niejsze idee 
renesansu  
− Wymienić najwa niejsze 
wydarzenia historyczne, które wpłyn ły 

-dobrze znać tre ć i problematyk  
lektur wskazanych w podstawie 
programowej 
-czytać ze zrozumieniem tekst 
literacki i interpretować go   
− -obja nić, na czym polegała 
specyfika renesansu 
− obja nić, na czym polega 
nierealno ć wizji Morusa, 
odwołuj c si  do wiedzy na temat 
istoty ludzkiej natury 

-szczegółowo znać tre ć i 
problematyk  lektur wskazanych 
powy ej  
-czytać ze zrozumieniem tekst 
literacki i samodzielnie go 
interpretować  
- sformułować wnioski dotycz ce 
relacji pomi dzy wydarzeniami 
politycznymi a kulturowymi w 
Polsce i Europie doby renesansu 
− porównać koncepcje 
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-obja nić nazw  epoki 
- Wymienić najwa niejsze 
wydarzenia historyczne, które 
wpłyn ły na kultur  epoki 
-okre lić temat omawianych 
fragmentów tekstów filozoficznych 
-obja nić symbolik  lwa i lisa w 
tek cie Machiavellego 
− wyja nić poj cie utopii 
− omówić styl ycia i hierarchi  
warto ci Utopian oraz zasady 
funkcjonowania ich pa stwa 
− obja nić znaczenie wyrazu 
„poczciwy” w tytule dzieła Reja 
-opisać styl ycia i hierarchi  
warto ci bohatera traktatu 
-opisać postać i pejza  
przedstawione na obrazie Mona Lisa 
− dostrzec zwi zki mi dzy 
postaci  kobiety a natur  
namalowan  w tle 
− wyja nić, na czym polega 
idealizacja kobiety w malarskim 
przedstawieniu Giocondy 
− podać najwa niejsze fakty z 
biografii Kochanowskiego 
− scharakteryzować kreacj  
podmiotu lirycznego i adresata w 
pie niach 
− scharakteryzować wizj  miło ci 
w sonecie Petrarki 
− przedstawić argumenty 
kierowane do adresatki lirycznej w 
pie ni Kochanowskiego 
− scharakteryzować kreacj  
podmiotu lirycznego i adresata w 
omawianych pie niach 
−  
− przedstawić portret idealnego 
obywatela ukazany w pie niach 
Pie ń o dobrej sławie , Pie ń o 
cnocie  
− opowiedzieć zdarzenia 
przedstawione we fraszce O doktorze 
Hiszpanie 
− wykorzystać kontekst 
biograficzny do interpretacji trenów 
− okre lić tematyk  trenów 
− scharakteryzować kreacj  
podmiotu lirycznego i adresata w 
utworach 
− opisać obraz wiata i ludzkiego 
losu w trenach 
− scharakteryzować sytuacj  
liryczn  w obu trenach 
− opisać kryzys wiary w Trenie X 
− okre lić rol  pyta  w Trenie X 
− opisać kreacj  podmiotu 
lirycznego w wierszu Le miana 
-przedstawić pogl dy Hamleta na 
temat samobójstwa 
− dokonać charakterystyki 
porównawczej postaw Hamleta i 
Fortynbrasa 
− Scharakteryzować wiat 
przedstawiony w tragedii Szekspira 
− wskazać elementy fantastyczne 
w wiecie przedstawionym dramatu 
− omówić wahania i rozterki 
Makbeta przed podj ciem decyzji o 
zbrodni 

na kultur  epoki 
-obja nić znaczenie zwi zku 
wyrazowego „człowiek renesansu” 
- wskazać najwa niejsze osi gni cia 
polskiego renesansu 
− opisać kreacj  Boga w filozofii 
renesansu 
− udowodnić antropocentryczn  
wymow  tekstu Mirandoli 
− --odtworzyć tok rozumowania 
autora (sformułować stawiane przeze  
tezy oraz uargumentować je na 
podstawie tekstu)  
− wskazać w tek cie zdrobnienia i 
okre lić ich funkcj  
− scharakteryzować kreacj  podmiotu 
lirycznego w wierszu Lipskiej 
− opisać sytuacj  rodzinn  
przedstawion  w wierszu Lipskiej 
− opisać Żortun  jako alegoryczne 
przedstawienie ludzkiego losu 
− wypisać sentencje z tekstu oraz 
obja nić je własnymi słowami 
− rozpoznać rodki stylistyczne w 
wierszach oraz okre lić ich funkcj  
− wykorzystać kontekst mitologiczny 
do interpretacji utworu Kochanowskiego 
oraz drzeworytu 
− omówić sposób pojmowania cnoty 
przez Kochanowskiego 
− obja nić istot  modelu patriotyzmu 
przedstawionego w pie niach 
− obja nić, na czym polega komizm 
fraszki O doktorze Hiszpanie, odwołuj c 
si  do puenty utworu 
− scharakteryzować kreacj  podmiotu 
lirycznego i adresata we fraszce Do 
Magdaleny 
− opisać stan psychiczny i fizyczny 
kochanka przedstawiony we fraszce Do 
Magdaleny 
− wskazać w Trenie X apostrof  i 
personifikacj  oraz okre lić ich funkcje 
− scharakteryzować ideał m drca 
stoika przedstawiony w trenie 
− nazwać warto ci zakwestionowane 
przez poet  w trenach 
− wskazać cechy gatunkowe trenu w 
omawianych utworach 
− okre lić nastrój wypowiedzi 
poetyckich 
− zrekonstruować argumenty matki 
pocieszaj cej syna 
− wskazać humanistyczn  wymow  
sentencji zamykaj cej ostatni utwór 
cyklu 
− odczytać symbol Nocy 
wykorzystany w utworze 
− omówić prawdy o ludzkiej pami ci 
oraz refleksje egzystencjalne wyra one w 
wierszu 
− wymienić podobie stwa i ró nice 
mi dzy tragedi  nowo ytn  a staro ytn  
− okre lić tematyk  rozwa a  
Hamleta 
− porównać wizerunek Hamleta w 
wierszu Herberta i fragmencie tragedii 
Szekspira 
− porównać reakcje bohaterów 
fragmentu na przepowiedni  Czarownic 
− przedstawić etapy dochodzenia do 

− omówić charakterystyczne 
cechy leksykalne i składniowe 
decyduj ce o swoisto ci stylu 
Reja 
− porównać redniowieczny i 
renesansowy model mał e stwa, 
wskazuj c na przejawiaj ce si  w 
nich odmienne koncepcje 
człowiecze stwa 
− wykazać antropocentryczn  
wymow  dzieła Mona Lisa 
− scharakteryzować 
zastosowane w obrazie rodki 
słu ce prezentacji postaci i 
wyra aniu jej emocji 
− przedstawić zwi zki mi dzy 
pie ni  Kochanowskiego a 
dziełami plastycznymi z epoki 
renesansu 
− wykorzystać kontekst 
filozoficzny do interpretacji 
utworu Kochanowskiego 
− - wskazać w pie niach 
nawi zania do filozofii renesansu 
i poezji Horacego 
− porównać kreacj  Magdaleny 
z petrarkistowskim kanonem 
pi kna 
− wykazać nowatorstwo trenów 
wobec ałobnej 
− porównać koncepcje 
wiatopogl dowe wyra one w 

pie niach i trenach 
− okre lić znaczenie  Trenu X  i 
Trenu XIX w cało ci cyklu 
− porównać wymow  Trenu 
XIX i wiersza Ubóstwo jako 
tekstów wyra aj cych al po 
stracie najbli szych 
− wskazać w tragedii 
szekspirowskiej elementy 
tragikomedii i moralitetu 
− odszukać w wierszu aluzje 
literackie do tragedii Szekspira 
− okre lić rol  wiata 
fantastycznego w dramacie 
− zrekonstruować system 
warto ci bohaterów dramatu 
− zinterpretować postacie 
Czarownic i Hekate jako 
personifikacje sił zła 
− zinterpretować 
Szekspirowsk  realizacj  motywu 
winy i kary 
− okre lić prawdy o człowieku 
wyeksponowane w re yserskiej 
kreacji Wajdy 
− rozpoznać elementy 
symboliczne w scenografii 
spektaklu i odczytać ich znaczenie 
- hierarchizować i syntetyzować 
informacje 
− sporz dzić uporz dkowan  
notatk , syntetyzuj c  wiedz  na 
temat literatury i kultury 
renesansu 
  -porównać wizj  Boga i 
człowieka w filozofii 
redniowiecza i renesansu 

– okre lić zwi zek budowy 

antropologiczne Mirandoli i 
Machiavellego  
− wykazać zwi zek tekstu z 
ideami i hasłami epoki 
− ocenić wizj  idealnego 
społecze stwa i pa stwa 
przedstawion  przez Morusa 
− wskazać ró nice w ukazaniu 
obrazu rodziny w tekstach Reja i 
Lipskiej 
− zastosować w opisie dzieła 
terminologi  charakterystyczn  dla 
sztuk plastycznych 
− omówić stoickie, epikurejskie i 
chrze cija skie recepty na 
szcz liwie ycie przedstawione w 
pie niach 
− porównać obrazowanie 
dotycz ce przyrody oraz refleksje o 
wiecie w wierszach 

Kochanowskiego i Hartwig 
− okre lić nawi zania do tradycji 
renesansowej w wierszu 
żałczy skiego, zwracaj c uwag  na 
kreacj  podmiotu lirycznego i obraz 
kobiety 
- omówić relacje mi dzy władc  a 
Bogiem oraz mi dzy władc  a 
poddanymi 
- rozpoznać elementy 
petrarkistowskiego ideału miło ci i 
kobiety w przedstawieniach 
malarskich 
− rozpoznać wypowied  
ironiczn , obja nić mechanizm jej 
powstania oraz funkcje 
- scharakteryzować sposób ukazania 
przemijalno ci ludzkiego ycia w 
przedstawieniu malarskim 
- obja nić, w jakim celu 
Kochanowski odwołuje si  w 
trenach do postaci ze wiata 
antycznego 
-  zinterpretować ostatni utwór cyklu 
jako odpowied  na pytania 
sformułowane w Trenie X oraz 
okre lić funkcj  tego dialogu my li 
- rozstrzygn ć, czy wiersz Le miana 
realizuje wzorzec gatunkowy trenu 
- scharakteryzować postaw  Hamleta 
jako przejaw nowo ytnej koncepcji 
tragizmu 
- okre lić funkcje nawi za  
intertekstualnych zastosowanych 
przez Herberta 
− porównać sytuacj  Makbeta i 
Edypa 
− opisać techniki manipulacyjne 
zastosowane przez lady Makbet 
− opisać obrazowanie 
zastosowane w dramacie, zwracaj c 
uwag  na stereotypy narodowo ci i 
symbolik  zwierz c  
− dokonać moralnej oceny lady 
Makbet, wskazuj c na jej 
odpowiedzialno ć za popełnione 
zbrodnie 
− zredagować recenzj  spektaklu 
w re . Wajdy 
− wyszukać literatur  przydatn  w 
opracowaniu zadanego tematu i 
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− wskazać rol  ony w 
działaniach podj tych przez Makbeta 
− wymienić czyny Makbeta 
naruszaj ce normy moralne 
− wskazać objawy obł du lady 
Makbet i powi zać je z 
wydarzeniami, których była 
inspiratork  
− scharakteryzować postacie 
głównych bohaterów przedstawienia, 
zwracaj c uwag  na ich 
odpowiedzialno ć za dokonane 
morderstwa 
− wymienić najwa niejszych 
twórców epoki  i ich dzieła 
-wymienić gatunki literackie 
renesansu i wskazać najwa niejsze 
ich cechy  
-wymienić i spróbować omówić 
najwa niejsze motywy i toposy 
literatury renesansowej 
– scharakteryzować renesansowy 
ideał kobiety, 
odwołuj c si  do dzieł 
literackich i przedstawienia 
malarskiego 
– wskazać genez  Pie ni o 
spustoszeniu Podola 
– scharakteryzować kreacj  
podmiotu lirycznego i adresata w 
omawianym utworze 
– przedstawić portret tatarskich 
naje d ców oraz 
polskiej szlachty ukazany 
w Pie ni o spustoszeniu Podola 
– wykorzystać kontekst 
biograficzny do interpretacji 
utworów ywot człowieka 
poczciwego Reja i Panna XII 
Kochanowskiego 
– opisać prace ziemianina 
przedstawione w utworach 
 

decyzji o morderstwie 
− scharakteryzować Makbeta jako 
rycerza króla Dunkana (przed 
zabójstwem) i jako władc  (po 
zabójstwie 
− okre lić cele i motywy zbrodni 
popełnionych przez bohatera 
− obja nić symboliczny sens l ków i 
psychoz bohaterki 
-podać dokładne definicje literackich 
gatunków renesansu oraz poj ć 
przypisanych do ka dego tematu 
 
-wskazać genez  omawianych utworów 
 
-wymienić i omówić najwa niejsze 
motywy i toposy epoki 
– zinterpretować pie  [Niezwykłym 
i nie leda piórem 
opatrzony...] jako realizacj  
toposu non omnis moriar 
– wskazać nawi zania mitologiczne w 
pie ni 
– wykorzystać kontekst 
biograficzny do interpretacji 
utworu 
– dostrzec nawi zania do 
wiatopogl du epoki odrodzenia 

w wierszu Staffa Przed piew 
– wskazać podobie stwa 
w uj ciu miło ci w lirykach 
Petrarki i Kochanowskiego 
– wskazać cechy gatunkowe 
sonetu 
-odszukać wypowied  ironiczn  i 
wskazać jej funkcje 
– rozpoznać, zanalizować 
i zinterpretować puent  pie ni 
– omówić kreacj  natury 
w tekstach Kochanowskiego i Reja 
– porównać stosunek podmiotu 
mówi cego do wsi 
w omawianych utworach 
– zinterpretować fraszk  
Kochanowskiego Ku Muzom 
jako realizacj  toposu non 
omnis moriar 

wersyfikacyjnej pie ni 
Kochanowskiego z ich 
renesansowym charakterem 
– dostrzec nawi zania do 
renesansowego obrazowania 
w wierszu Staffa Przed piew 
– scharakteryzować zwi zek 
renesansowej wizji miło ci 
z humanistyczn  koncepcj  
człowieka 
– wskazać podobie stwa 
w sposobie obrazowania 
w lirykach Petrarki i 
Kochanowskiego 
– zaprezentować tok 
argumentacyjny 
przedstawiony 
w wierszu, wskazuj c na 
argumenty racjonalne 
i emocjonalne 
– wskazać genez  toposu 
arkadyjskiego 
 

funkcjonalnie wykorzystać j  przy 
przygotowaniu własnej wypowiedzi 
argumentacyjnej 
– porównać wiat przedstawiony 
w pie niach Kochanowskiego i 
Horacego, wskazuj c na sposoby 
chrystianizacji w tków obecnych w 
utworach 
antycznego poety 
– zaprezentować ró ne sposoby 
kreowania postawy 
afirmacji wiata w renesansowych 
dziełach literackich 
i malarskich 
 

 
Na ocenę celującą ucze  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 
 

7.BAROK 
 
Treści nauczania 
Antynomiczny charakter kultury barokowej. 
Refleksja metafizyczna w literaturze baroku – człowiek wobec czasu, mierci i Boga. 
Wirtuozeria poezji barokowej jako przejaw niepokojów egzystencjalnych epoki. 
Sarmackie widzenie wiata – pomi dzy megalomani  a obywatelsk  trosk  o Rzeczpospolit . 
Uniwersalizm ludzkich postaw w powie ci Cervantesa. 
Nawi zania do barokowych toposów i motywów oraz do *barokowej poetyki w literaturze współczesnej. 
 
Teksty literackie 
Mikołaj S p-Szarzy ski Sonety (wybór) 
Daniel Naborowski, wiersze (wybór) 
Jan Andrzej Morsztyn, wiersze (wybór) 
Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki (fragmenty) 
Piotr Skarga Kazania sejmowe (fragmenty) 
Miguel Cervantes Przemy lny szlachcic Don Kichot z Manchy 
John Donne Sonet X 
*Józef Bartłomiej Zimorowic Roczyzna 
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Inne teksty kultury 
Blaise Pascal My li (fragment) 
Peter Paul Rubens Minerwa chroniąca Pax przed Marsem 
Brian P. Levack Czarownica (fragmenty) 
Milan Kundera Wzgardzone dziedzictwo Cervantesa (fragmenty) 
*Janusz Tazbir Reformacja – kontrreformacja – tolerancja (fragmenty) 
 
Dialog z przeszłością 
Wisława Szymborska Kobiety Rubensa 
*Jarosław Marek Rymkiewicz Wiersz na te słowa Heraklita 
*Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki Liber mortuorum (wybór) 
*Stanisław Grochowiak [Dla zakochanych to samo staranie...] 
 
Pojęcia kluczowe 
 barok, kontrreformacja, poezja metafizyczna, vanitas, poezja dworska, libertynizm, sarmatyzm, ksenofobia, megalomania, 
tradycjonalizm, przedmurze chrze cija stwa, donkiszoteria, idealizm, romans rycerski. koncept (konceptyzm), paradoks, inwersja, 
oksymoron, hiperbola, antyteza, anafora, puenta, kontrast, peryfraza, pami tnik, makaronizm, styl makaroniczny, *turpizm, *ars 
moriendi, tenebryzm, *gradacja, *kompozycja ła cuszkowa, *figura sumacji. 
 
Ucze  powinien umieć na ocen Ś 

DOPUSZCZAJ C  DOSTATźCZN  
to, co na ocen  dopuszczaj c  , 
a tak eŚ 

DOBR  
to, co na ocen  dostateczn  , 
a tak eŚ 

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

-okre lić czas trwania epoki baroku 
-podać definicje wy ej 
wymienionych poj ć 
– obja nić nazw  epoki 
– wymienić najwa niejsze 
wydarzenia historyczne, 
które wpłyn ły na kultur  
epoki 
- wskazać cechy malarstwa 
barokowego 
– opisać sytuacje przedstawione 
na obrazach P.P. Rubensa 
– scharakteryzować wygl d 
postaci kobiecych w dziełach 
malarskich epoki barok 
- przedstawić filozofi  epoki 
-okre lić temat omawianego 
fragmentu tekstu filozoficznego 
– wskazać przeciwie stwa 
obecne w filozofii Pascala 
– omówić koncepcj  Boga, 
człowieka i wiata w poezji 
baroku 
- opisać nastrój panuj cy we 
wskazanych wierszach epoki baroku 
– okre lić sytuacj  liryczn  
w sonetach M. S pa Szarzy skiego, 
wskazuj c 
podmiot i adresata 
– opowiedzieć histori  Don 
Kichota zamieszczon  we 
fragmencie 
– scharakteryzować wiat 
przedstawiony w utworze 
Cervantesa 
– opisać relacje mi dzy 
bohaterem a wiatem 
zewn trznym 
– wskazać cechy gatunkowe 
powie ci 
– scharakteryzować Don 
Kichota jako bł dnego 
rycerza, wskazuj c jego 
pozytywne i negatywne 
cechy 

-omówić najwa niejsze cechy 
estetyki barokowej w sztukach 
plastycznych 
–dostrzec przeno ne znaczenie 
sceny przedstawiaj cej 
Pax i Marsa 
– wskazać w wierszach poetów 
współczesnych nawi zania do 
estetyki barokowej 
– obja nić stosunek Pascala 
do chrystianizmu 
– rozpoznać rodki stylistyczne 
typowe dla poetyki 
baroku wyst puj ce 
w wierszach 
– obja nić, w czym wyra a 
si  dramatyzm i paradoksalno ć 
sytuacji człowieka 
w wiecie 
- omówić koncepcj  bytu ludzkiego 
jako „wiecznej wojny” 
– rozpoznać i zinterpretować 
aforyzmy w wierszach 
barokowych  
– obja nić, na czym polega 
tragizm postaci Don Kichota 
– wskazać ródła komizmu 
analizowanej sceny 
– porównać postawy Don 
Kichota i Sancho Pansy 
– obja nić, na czym polega 
deheroizacja bohatera 
*– omówić koncept wykorzystany 
w wierszach D. Naborowskiego 
*– uargumentować przynale no ć 
tekstu do nurtu poezji 
dworskiej 
*– wskazać w utworze metafory 
i obja nić mechanizm ich 
powstawania 
*– omówić koncepcje temporalne 
w wierszach Naborowskiego 
*- omówić funkcjonowanie 
w wierszach Morsztyna 
motywu mierci i ognia 

-wskazać cechy estetyki 
barokowej w dziele malarskim 
i rze biarskim 
- wykazać alegoryczny 
i sensualny charakter dzieła 
Rubensa 
– scharakteryzować zastosowane 
w obrazach rodki 
słu ce prezentacji postaci 
i ich zachowa  
– zastosować w opisie dzieła 
sztuki terminologi  
charakterystyczn  
dla sztuk plastycznych 
– wymienić nazwiska 
najwa niejszych 
filozofów epoki baroku oraz okre lić 
ich pogl dy 
– wskazać w wierszu S pa 
metaforyk  wojenn  oraz 
okre lić jej funkcje w kreowaniu 
postawy rycerza chrze cija skiego 
– wskazać przemiany w tradycji 
gatunkowej sonetu w stosunku do 
poezji Petrarki 
– obja nić znaczenie poj cia 
„donkiszoteria”, odwołuj c 
si  do wybranej sytuacji 
ze współczesno ci 
– obja nić sposób rozumienia 
przez Don Kichota powołania 
rycerskiego 
*– obja nić, na czym polega 
intelektualny charakter 
wiersza Naborowskiego 
*– okre lić inspiracje filozoficzne 
wierszy wanitatywnych 
Naborowskiego 
i Rymkiewicza 
*– okre lić podobie stwo refleksji 
temporalnej i wskazać 
analogie w sposobie 
obrazowania w wierszach 
obu poetów 
*– wskazać w dziele literackim 

– sformułować wnioski 
dotycz ce relacji pomi dzy 
wydarzeniami politycznymi 
a kulturowymi w Polsce 
i Europie doby baroku 
– omówić sposób kreacji 
bohaterek wiersza  Szymborskiej 
– porównać wizj  Boga i człowieka 
w filozofii renesansu i baroku 
– okre lić zwi zek przesłania 
tekstu poetyckiego S pa z filozofi  
Pascala 
– obja nić, na czym polega 
podobie stwo my lowe 
i artystyczne mi dzy wierszami 
S pa i Donne’a 
– wykorzystać fragment 
eseju Kundery jako kontekst 
do interpretacji dzieła 
Cervantesa 
– ocenić bohatera Cervantesa, 
zwracaj c uwag  na 
niejednoznaczno ć jego 
postawy 
*- przedstawić graficznie 
symetri  budowy wiersza 
Naborowskiego 
*– zabrać głos w dyskusji na 
temat postawy wobec 
wiata wyra onej w erotykach 

Morsztyna 
*– porównać sposób i cel 
wykorzystania motywów 
turpistycznych w wierszach 
Morsztyna i Grochowiaka 
– ocenić ideologi  sarmack  
z punktu widzenia współczesnego 
człowieka 
– dokonać warto ciowania 
wiatopogl du Paska i stylu 

jego wypowiedzi z punktu 
widzenia współczesnego 
mu czytelnika oraz dzisiejszego 
odbiorcy 
– przygotować własn  wypowied  
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*– okre lić tematyk  i sytuacj  
liryczn  wierszy 
Naborowskiego 
*– scharakteryzować kreacj  
podmiotu lirycznego 
i adresata w omawianych 
utworach 
*– odszukać symbole vanitas 
w wierszu Naborowskiego 
*– wskazać wiersz Naborowskiego, 
do którego odwołuje 
si  Rymkiewicz 
*– wskazać elementy wiatopogl du 
liberty skiego w poezji Morsztyna 
– obja nić poj cia synonimii, 
wieloznaczno ci, homonimii, 
antonimii 
– wskazać zwi zek utworów Paska z 
wydarzeniami historycznymi 
– przedstawić portret Polaków 
ukazany w Pamiętnikach 
– wskazać temat omawianego 
fragmentu pami tnika 

– obja nić, na czym polega 
perswazyjne u ycie j zyka 
– odró nić werbalne i niewerbalne 
rodki komunikacji 

– sformułować tez  kazania 
Skargi i podać argumenty 
na rzecz tej tezy 
– odtworzyć argumentacj  
Kinga przeciw segregacji 
rasowej 
– nazwać idee wyra one 
w literaturze baroku 
- odczytać sens omawianych tekstów 
oraz ich poszczególnych fragmentów 
- wyró nić w tek cie argumenty, 
kluczowe poj cia i twierdzenia 
 

*– obja nić mechanizm 
budowania wypowiedzi 
metaforycznej na podstawie 
dowolnego wiersza 
Morsztyna 
*– scharakteryzować sposób 
uj cia i funkcj  barokowych 
motywów i toposów 
obecnych w wierszach Grochowiaka 
*– wskazać powinowactwa 
wierszy Grochowiaka 
z poetyk  barokow  
– wskazać w wierszu leksykalne 
rodki wyrazu oraz 

okre lić ich funkcj  
– zanalizować mechanizm 
powstawania konceptu 
wykorzystuj cego wieloznaczno ć 

słów 
– omówić sposób postrzegania 
i warto ciowania 
obcych z perspektywy 
Sarmatów 
– okre lić sytuacj  wypowiedzi, 
wskazuj c na cechy 
gatunkowe utworu Paska 
– omówić stosunek do 
obco ci wyra ony we 
fragmencie pami tnika 
– wskazać ró nice mi dzy 
retoryk  a erystyk  oraz 
mi dzy perswazj  a manipulacj  
– rozpoznać w tekstach 
podstawowe rodki retoryczne 
i okre lić ich funkcje  
- wskazać nawi zania do 
konceptyzmu i turpizmu 
w poezji współczesnego poety 
– wymienić i omówić najwa niejsze 
motywy i toposy 
literatury barokowej 
oraz wskazać ich realizacj  
w konkretnych tekstach 
literackich 
- hierarchizować i syntetyzować 
informacje zawarte w tekstach 
- definiować poj cia zastosowane w 
tekstach 

i malarskim sposoby wyra ania 
refleksji o przemijaniu 
*– porównać sposób postrzegania 
miło ci i kobiety  
w wierszach Morsztyna 
i Petrarki 
– okre lić ró nic  mi dzy 
tre ci  wyrazu a jego zakresem 
znaczeniowym 
– obja nić, na czym polega 
znaczenie wyrazu, odwołuj c si  do 
relacji mi dzy 
− słowem, poj ciem i desygnatem 
– obja nić kompozycyjny 
koncept obrazu Velásqueza  
– obja nić, na czym polega 
szczególna rola polskiego 
narodu w dziejach Europy 
według ideologii sarmackiej 
– omówić sposób ukazania 
Sarmaty w przedstawieniu 
malarskim 
– wymienić najwa niejsze 
chwyty erystyczne 
– wskazać w tek cie sposoby 
emocjonalizacji wypowiedzi 
perswazyjnej 
– omówić kompozycj  mowy 
– podać cechy dobrej mowy 
*– okre lić inspiracje filozofi  
baroku w wierszach współczesnego 
poety 
*– omówić podobie stwa 
w obrazowaniu w utworach 
Dyckiego i Zimorowica 
– sporz dzić uporz dkowan  
notatk , syntetyzuj c  
wiedz  na temat literatury 
i kultury baroku 
– opisać cechy stylu barokowego 
w literaturze i sztukach 
plastycznych 
 

argumentacyjn , dokonuj c 
wła ciwej selekcji 
i hierarchizacji argumentów 
– obja nić sofizmat wykorzystany 
w wierszu Potockiego 
– dokonać warto ciowania 
kazania Skargi i przemówienia 
Kinga z punktu widzenia 
skuteczno ci i etyki 
wypowiedzi 
– hierarchizować i syntetyzować 
informacje 
– rozpoznać zale no ci 
kompozycyjne pomi dzy 
poszczególnymi cz ciami 
tekstu 
– zinterpretować znaki 
ikonograficzne w dziele 
malarskim 
– opracować redakcyjnie 
przygotowan  przez siebie 
wypowied  
– wyszukać literatur  
przydatn  w opracowaniu 
zadanego tematu i funkcjonalnie 
wykorzystać j  
przy przygotowaniu własnej 
wypowiedzi argumentacyjnej 
 

 

Na ocenę celującą ucze  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 

 

8.O WIECENIE I PREROMATYZM 

Tre ci nauczania 
Pr dy o wiecenia-klasycyzm, sentymentalizm, rokoko 
O wiecenie w Polsce. Działania Stanisława Augusta Poniatowskiego 
Nowy model patriotyzmu w obliczu utraty niepodległo ci przez Rzeczpospolit . 
O wieceniowe idee i warto ci w literaturze epoki. 
Kryzys o wieceniowego racjonalizmu – „człowiek serca” w literaturze sentymentalnej i preromantycznej. 
Nawi zania do o wieceniowych toposów i motywów  w kulturze 
*Współczesne rozprawy z o wieceniowymi metodami poznawania rzeczywisto ci.  
*Bohater faustyczny jako wzorzec człowieka poszukuj cego. 
*Człowiek wobec rzeczywisto ci historycznej, dobra i zła, Boga i szatana.  
 
 
Teksty literackie 



Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie 

 
 
Ignacy Krasicki Satyry (Pijaństwo), Hymn do miło ci ojczyzny, Monachomachia (fragmenty)  
Józef Wybicki Pie ń Legionów Polskich we Włoszech 
Daniel Defoe Przypadki Robinsona Crusoe  
Johann Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera *Faust, cz. I (fragmenty) 
*Franciszek Karpiński, wiersze (wybór) 
 
Inne teksty kultury 
Encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł (fragmenty) 
Jan Jakub Rousseau Listy moralne (fragmenty) 
Jacques-Louis David mierć Marata  
Jan Kott Gorzki Krasicki (fragmenty) 
 
Dialog z przeszło cią 
Ryszard Kapu ci ski Heban (fragmenty) 
Kabaret Dudek W Polskę idziemy  
*Olga Tokarczuk Podró  ludzi Księgi  
*Leopold Staff Ars poetica 
*Czesław Miłosz Ars poetica?  
*znajomość ww. tekstów obejmuje: streszczenie, charakterystykę bohaterów i świata przedstawionego (epika, dramat), analizę i 
interpretację 
 
Pojęcia kluczowe  
− wiat idei: o wiecenie,  nowoczesno ć, rozum, racjonalizm, dydaktyzm, publicystyka, werteryzm, ból istnienia (Weltschmerz), 

panteizm, empiryzm, liberalizm, materializm, ateizm, deizm, dydaktyzm,*Duch, *faustyzm, *gnostycyzm, *„człowiek – bo e 
igrzysko”, *piłatyzm. 

 
− ORGANIZACJA DZIźŁA LITERACKIEGO: KLASYCYZM, SENTYMENTALIZM, ROKOKO, KARYKATURA, SATYRA, 

POWIź Ć EPISTOLARNA, POWIź Ć PODRÓ NICZA, SYNKRETYZM, POEMAT HEROIKOMICZNY, STYLIZACJA,  
IRONIA, STYLIZACJA, BIBILIZACJA, ARCHAIZACJA, PASTISZ, PARODIA, HYMN, PORÓWNANIź HOMERYCKIE, 
INWOKACJA, POWIź Ć EPISTOLARNA,WERTERYZM,*SYNKRETYZM, *POWIE Ć PARABOLA, *KONTRAPUNKT 
FABULARNY, *MOWA EZOPOWA. 

UCZź  POWINIźN  NA OCźN Ś 

DOPUSZCZAJ C  DOSTATźCZN  
to, co na ocen  dopuszczaj c  , 
a tak eŚ 

DOBR  
to, co na ocen  dostateczn  , 
a tak eŚ 

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

-podać niepełne definicje wy ej 
wymienionych poj ć 
-pobie nie znać tre ć i problematyk  
lektur wskazanych powy ej 
-czytać ze zrozumieniem tekst 
literacki i interpretować go z pomoc  
nauczyciela  
-odszukać najwa niejsze informacje 
w ródle pisanym  
-okre lić czas trwania o wiecenia w 
Polsce i Europie 
-obja nić nazw  epoki 
-wymienić trzy nurty w sztuce 
o wiecenia 
-wymienić zasługi Stanisława 
Augusta Poniatowskiego 
-wymienić filozofów 
o wieceniowych 
-dopasować do filozofa odpowiednie 
pogl dy 
-scharakteryzować wiat 
przedstawiony powie ci Defoe oraz 
stre cić losy głównego bohatera 
-wymienić najwa niejszych twórców 
o wieceniowych i ich dzieła 
-zdefiniować reporta  i robinsonad  
-omówić najwa niejsze elementy 
obrazu 
-wymienić gatunki literackie 
o wiecenia i wskazać najwa niejsze 
ich cechy  
-podać najwa niejsze cechy Sarmaty 
przedstawionego w satyrze 
Krasickiego 

-podać pełne definicje poj ć 
wskazanych powy ej 
-znać tre ć i problematyk  lektur 
wskazanych powy ej 
-czytać ze zrozumieniem tekst literacki 
i samodzielnie przeprowadzać chocia  
fragmentaryczn  jego interpretacj   
-omówić najwa niejsze idee 
o wiecenia 
- wskazać najwa niejsze osi gni cia 
polskiego o wiecenia 
-obja nić, jaki wkład w rozwój kultury 
miał Stanisław August Poniatowski 
-wymienić najwa niejsze wydarzenia 
historyczne, które wpłyn ły na kultur  
epoki 
-scharakteryzować klasycyzm, 
sentymentalizm i rokoko, przywołuj c 
odpowiednie przykłady 
-scharakteryzować o wieceniowe 
teorie filozoficzne i pogl dy religijne 
-rozpoznać temat fragmentu reporta u 
Kapu ci skiego 
-wskazać ró nice poj ciowe mi dzy 
wyrazami opisuj cymi przedstawicieli 
kultur pierwotnych w tekstach Defoe i 
Kapu ci skiego 
-scharakteryzować przestrze  obrazu, 
zwracaj c uwag  na symboliczne 
znaczenie rekwizytów 
-opisać nastrój panuj cy na obrazie 
-podać dokładne definicje literackich 
gatunków o wieceniowych 
-okre lić sytuacj  nadawczo-odbiorcz  

-dobrze znać tre ć i problematyk  
lektur wskazanych w podstawie 
programowej 
-czytać ze zrozumieniem tekst 
literacki i interpretować go   
-obja nić, na czym polegała 
specyfika polskiego o wiecenia -
wskazać cechy sztuki 
klasycystycznej, sentymentalnej, 
rokokowej, odwołuj c si  do 
materiału ikonograficznego  -
okre lić stosunek do wielkich idei 
o wiecenia w omawianych 
fragmentach tekstów 
filozoficznych                              -
okre lić kryteria warto ciowania 
„dzikich” w o wieceniowej 
powie ci                                        -
wskazać cechy gatunkowe 
robinsonady i reporta u w 
omawianych tekstach     -obja nić, 
na czym polega idealizacja  
postaci Marata na obrazie oraz 
okre lić rol  tego zabiegu- 
rozpoznać konkretny gatunek 
o wieceniowy na postawie 
fragmentu tekstu -wykorzystać 
kontekst historyczny (czas 
powstania tekstu) do interpretacji 
utworu -wykazać zwi zek satyry z 
ideami o wiecenia          -wskazać 
w tek cie rodki stylistyczne oraz 
elementy kompozycyjne 
charakterystyczne dla eposu             

-szczegółowo znać tre ć i 
problematyk  lektur wskazanych 
powy ej  
-czytać ze zrozumieniem tekst 
literacki i samodzielnie go 
interpretować  
-uzasadnić tez , i  o wiecenie mo na 
uznać za pocz tek nowoczesno ci 
-porównać sztuk  o wieceniow  ze 
sztuka barokow  
-porównać stosunek Diderota i 
Pascala do religii  
-zinterpretować dzieła malarskie 
jako apoteoz  pot gi rozumu, wiedzy 
i nauki, zwracaj c uwag  na 
alegoryczne elementy 
przedstawienia 
-porównać relacje mi dzy 
Europejczykiem a przedstawicielami 
odmiennej kultury w  tekstach Defoe 
i Kapu ci skiego 
-opisać  sposoby prowadzenia 
narracji w omawianych utworach 
-porównać sposób przedstawienia 
mierci na obrazach Caravaggia i 

Davida 
-zastosować w opisie dzieł 
terminologi  charakterystyczn  dla 
sztuk plastycznych 
-przedstawić o wieceniowy program 
naprawy polskiej rzeczywisto ci 
doby o wiecenia przedstawiony w 
satyrach 
-opisać mechanizm powstawania i 
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-zdefiniować poj cia stylu i 
stylizacji 
-wymienić rodzaje stylizacji 
-wskazać nawi zania do historii 
Polski w Pie ni Legionów Polskich 
we Włoszech  
-stre cić główny w tek powie ci 
Cierpienia młodego Wertera oraz 
okre lić miejsce i czas wydarze  
-scharakteryzować post powanie i 
przekonania Wertera, Lotty 
-wymienić i spróbować omówić 
najwa niejsze motywy i toposy 
literatury o wieceniowej i 
preromantycznej 
– scharakteryzować wiat 
przedstawiony w powie ci 
Tokarczuk Podró  ludzi Księgi 
– okre lić istot  utworu 
metapoetyckiego na podstawie 
wierszy Staffa Ars poetica i Miłosza 
Ars poetica?  
– sformułować zasady i cele 
tworzenia przedstawione 
w wierszach Staffa i Miłosza 
– stre cić histori  spotkania 
Laury i Filona 
– scharakteryzować bohaterów 
sielanki Karpi skiego oraz kreacje 
podmiotu lirycznego i adresata w 
wierszu 
– wskazać cechy gatunkowe 
sielanki 
– stre cić dzieje Fausta 
– scharakteryzować stan 
psychiczny Fausta, wskazuj c 
na jego stosunek do 
wiedzy i poznania 
– nazwać warto ci i normy, 
przeciw którym buntuje si  
Faust 
– przedstawić pakt zawarty 
mi dzy Faustem a Mefistofelesem 
(prawa i obowi zki 
obu stron) 
 

wykreowan  w utworach Krasickiego 
-scharakteryzować Sarmat  i 
o wieconego obywatela 
przedstawionych w satyrze Krasickiego 
-nazwać postawy o mieszane w 
utworach I.Krasickiego 
-okre lić, na czym polegaj  ró ne 
rodzaje stylizacji 
-wskazać genez  omawianych utworów 
-wymienić nawi zania do historii 
Polski w Pie ni Legionów Polskich we 
Włoszech oraz okre lić ich funkcj  
-zaprezentować model patriotyzmu 
ukazany w  Pie ni Legionów Polskich 
we Włoszech i Hymnie I.Krasickiego 
-opisać sytuacj  trójk ta miłosnego 
przedstawion  w utworze 
-omówić sposób prze ywania miło ci 
przez Wertera 
-wymienić i omówić najwa niejsze 
motywy i toposy literatury 
o wieceniowej i preromantycznej 
-odczytać symbolik  
ogrodu i budowli, w której 
znajduje si  Ksi ga (powie ć Olgi 
Tokarczuk) 
– porównać rozumienie 
prawdy i wiedzy przez 
dwóch bohaterów powie ci Tokarczuk 
(mistrza i Burlinga) 
– zinterpretować zako czenie 
powie ci Tokarczuk 
– porównać pogl dy na 
temat Boga, natury wiata 
i narz dzi poznania prezentowane 
przez Burlinga i Markiza (powie ć 
Tokarczuk) 
– obja nić znaczenie toposu 
podró y w powie ci Olgi Tokarczuk i 
omówić relacje Markiza z Weronik  
– zinterpretować symbol, 
do którego odwołuje si  
w swojej wypowiedzi 
Markiz w Podró y ludzi Księgi 
– odszukać i zinterpretować w 
wierszach Staffa i Miłosza 
i wypowiedzi aforystyczne 
– rozpoznać rodki stylistyczne 
wyst puj ce 
w utworach oraz wskazać ich funkcje 
– opisać sceneri  sielanki Laura i Filon 
oraz jej 
znaczenie w budowaniu 
nastroju utworu 
– przedstawić koncepcj  
miło ci sentymentalnej, odwołuj c si  
do utworu Karpi skiego 
– porównać racjonalistyczne 
i spirytualistyczne postrzeganie 
wiata, odwołuj c 

si  do pogl dów Wagnera i Fausta 
– obja nić symboliczny sens 
miejsc, które odwiedzaj  
bohaterowie Fausta 
– Odczytać znaczenie symboliki 
wiatła w przedstawieniu malarskim 

(R.van Rijn Faust) 

-wskazać w tek cie rodki 
stylistyczne charakterystyczne dla 
stylu retorycznego    -obja nić 
istot  komizmu j zykowego w 
Monachomachii -rozpoznać rodzaj 
stylizacji na podstawie fragmentu 
tekstu         - rozpoznać rodki 
stylistyczne wyst puj ce w 
utworach -obja nić zwi zek 
mi dzy czasem powstania Pie ni 
Legionów Polskich we Włoszech i 
Hymnu I.Krasickiego a 
przedstawionym w nich modelem 
patriotyzmu     -wskazać 
symptomy i przyczyny cierpie  
Wertera           --obja nić, na czym 
polega i w czym si  przejawia 
indywidualizm Wertera                - 
obja nić, jaki wpływ na powstanie 
Cierpień młodego Wertera miały 
do wiadczenia pisarza                      
- wyja nić w kontek cie utworu, 
na czym polega postawa 
werteryczna                     -wskazać 
realizacj  motywów i toposów 
literatury o wieceniowej i 
preromantycznej   w konkretnych 
tekstach literackich                        
-odszukać i nazwać idee wyra one 
w o wieceniowych i 
preromantycznych dziełach 
literackich i ikonograficznych 

– przyporz dkować przekonaniom 
mistrza i Burlinga (powie ć 
Tokarczuk) prawdy o wiecie 
głoszone przez filozofów w XVII 
i XVIII wieku 
– odczytać dzieła malarskie, 
odwołuj c si  do symbolicznych 
sensów toposu Ksi gi (powie ć 
Tokarczuk) 
– porównać programy poetyckie 
Staffa i Miłosza 
– omówić zwi zki mi dzy 
refleksj  metapoetyck  
nawi zuj c  do idei o wiecenia 
a klasycystycznym 
sposobem jej wyra ania 
– omówić sposoby wyra ania 
emocji oraz kreowania 
natury w liryce sentymentalnej, 
wskazuj c rodki stylistyczne 
typowe dla 
tego nurtu 
– rozpoznać elementy 
charakterystyczne dla 
konwencji sentymentalnej 
w przedstawieniu malarskim 
– wskazać genez  dramatu Faust 
– wymienić dzieła z ró nych 
dziedzin sztuki odwołuj ce 
si  do motywów faustycznych 
 

funkcje wypowiedzi ironicznej 
-wskazać ró nice mi dzy parodi , 
pastiszem a trawestacj  
-opisać relacje mi dzy ró nymi 
warstwami utworu (stylistyczn , 
narracyjn , tematyczn ) 
-samodzielnie napisać stylizowany 
tekst  
-rozpoznać rodki stylistyczne 
wyst puj ce w utworach oraz 
wskazać ich funkcje 
-porównać poetyk  i program 
ideowy Pie ni Legionów Polskich we 
Włoszech i Hymnu I.Krasickiego  
-zastosować kategori  niedojrzało ci 
do opisu postawy werterycznej 
-scharakteryzować styl listów 
Wertera, wskazuj c na 
emocjonalno ć jego wypowiedzi 
-zabrać głos w dyskusji na temat 
postawy werterycznej i romantycznej 
koncepcji miło ci 
-wyszukać literatur  przydatn  w 
opracowaniu zadanego tematu i 
funkcjonalnie wykorzystać j  przy 
przygotowaniu własnej wypowiedzi 
argumentacyjnej 
– zaj ć własne stanowisko 
w dyskusji na temat koncepcji 
wiata i sposobów jego poznania, 

uwzgl dniaj c przekaz powie ci 
Podró  ludzi Księgi 
– porównać konwencj  
klasycystyczn  i sentymentaln , 
odwołuj c si  
do poznanych utworów 
literackich 
– wykorzystać Księgę Hioba 
jako kontekst do interpretacji 
dramatu Goethego 
– ocenić postaw  Fausta 
– porównać sens i warunki 
zakładu Pascala z paktem 
Fausta z Mefistofelesem 
– porównać sposób przedstawienia i 
postać indywidualizmu w postawach 
Fausta i Wertera 

Na ocenę celującą ucze  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 

 


