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Wymagania edukacyjne – jCzyk polski – klasa III –poziom rozszerzony 
zgodne z Podstaw> programow> i Programem nauczania jCzyka polskiego dla IV etapu edukacyjnego-Zrozumieć tekst. 

Zrozumieć człowieka 
 
Na niebiesko zaznaczono treWci dla zakresu rozszerzonego 
 
Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne Ocena dopuszczaj>ca 
uczeM: 

Ocena dostateczna 
uczeM: 

Ocena dobra 
uczeM: 

Ocena bardzo dobra 
uczeM: 

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 
Wrodki jCzykowe słuc>ce ich 
realizacji; 
- odbiega od stosowania 
kryteriów poprawnoWci 
jCzykowejś 

- rozumie teksty o niezbyt 
skomplikowanej budowie; 
- stara siC dostrzegać sensy 
zawarte w strukturze głCbokiej 
tekstu; 
- stara siC rozpoznać funkcje 
tekstu i Wrodki jCzykowe słuc>ce 
ich realizacji; 
- zwraca uwagC na kryteria 
poprawnoWci jCzykowejś 

- na ogół rozumie teksty o 
skomplikowanej budowie; 
- na ogół dostrzega sensy 
zawarte w strukturze głCbokiej 
tekstu; 
- na ogół rozpoznaje funkcje 
tekstu i Wrodki jCzykowe słuc>ce 
ich realizacji; 
- na ogół ma WwiadomoWć 
kryteriów poprawnoWci 
jCzykowejś 

- rozumie teksty o 
skomplikowanej budowie; 
- dostrzega sensy zawarte w 
strukturze głCbokiej tekstuś 
- rozpoznaje funkcje tekstu i 
Wrodki jCzykowe słuc>ce ich 
realizacji; 
- ma WwiadomoWć kryteriów 
poprawnoWci jCzykowejś 

II. Analiza i interpretacja 
tekstów kultury 

- nie zawsze poprawnie stosuje 
w analizie podstawowe pojCcia 
z zakresu poetyki; 
- w interpretacji tekstu próbuje 
wykorzystać wiedzC o 
kontekstach, w jakich moce być 
on odczytywany; 
- próbuje poznać niezbCdne dla 
literatury fakty z historii 
literatury i innych dziedzin 
humanistyki; 
- próbuje odczytać rozmaite 
sensy dzieła; 
- próbuje dokonać interpretacji 
porównawczejś 

- stara siC stosować w analizie 
podstawowe pojCcia z zakresu 
poetyki; 
- w interpretacji tekstu stara siC 
wykorzystywać wiedzC o 
kontekstach, w jakich moce być 
on odczytywany; 
- stara siC poznać niezbCdne dla 
literatury fakty z historii 
literatury i innych dziedzin 
humanistyki; 
- stara siC odczytać rozmaite 
sensy dziełaś 
- stara siC dokonać interpretacji 
porównawczejś 

- na ogół stosuje w analizie 
podstawowe pojCcia z zakresu 
poetyki; 
- w interpretacji tekstu na ogół 
wykorzystuje wiedzC o 
kontekstach, w jakich moce być 
on odczytywany; 
- na ogół poznaje niezbCdne 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 
pojCcia z zakresu poetykiś 
- w interpretacji tekstu 
wykorzystuje wiedzC o 
kontekstach, w jakich moce być 
on odczytywany; 
- poznaje niezbCdne 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 złoconoWciś 
- nie zawsze stosuje w nich 
podstawowe zasady logiki i 
retoryki; 
- próbuje zwiCkszać własn> 
kompetencjC jCzykow>. 

- stara siC budować wypowiedzi 
o wycszym stopniu złoconoWciś 
- stara siC stosować w nich 
podstawowe zasady logiki i 
retoryki; 
- zwraca uwagC na własn> 
kompetencjC jCzykow>. 

- na ogół buduje wypowiedzi o 
wycszym stopniu złoconoWciś 
- na ogół stosuje w nich 
podstawowe zasady logiki i 
retoryki; 
- na ogół ma WwiadomoWć 
własnej kompetencji jCzykowej. 

- buduje wypowiedzi o 
wycszym stopniu złoconoWciś 
- stosuje w nich podstawowe 
zasady logiki i retoryki; 
- ma WwiadomoWć własnej 
kompetencji jCzykowej. 

 
Na ocenC celuj>c> uczeM opanował doskonale wiadomoWci i umiejCtnoWci przewidziane na ocenC bardzo dobr> a ponadto wykorzystuje materiał 
wykraczaj>cy poza podstawC programow> i realizowany program nauczania. 

 
 
              DWUDZIźSTOLźCIź MIBDZYWOJENNE – NURT AWANGARDOWY 
 

TreWci nauczania 
PojCcie awangardowoWci w sztuce. 
Poszukiwanie tocsamoWci w Wwiecie zniewolonym przez ŻormC. 
Zapowiedzi nadchodz>cej katastrofy w liryce póanego miCdzywojnia. 
Przemiany formy narracyjnej w literaturze miCdzywojennej. 
Człowiek wobec władzy totalitarnej w literaturze dwudziestolecia miCdzywojennego. 
*Modernizm i awangarda – przemiany jCzyka poetyckiego w liryce przełomu wieków XIX i XX. 
*Katastroficzna wizja historii w dramacie Witkacego. 
*Eksploracja niepoznanych obszarów ludzkiej psychiki (podWwiadomoWci i nieWwiadomoWci) w literaturze dwudziestolecia 
miCdzywojennego. 
Teksty literackie 
Józef Czechowicz, wiersze (wybór) 
Tadeusz Peiper Noga 
Witold Gombrowicz Ferdydurke  
Bruno Schulz Sklepy cynamonowe (wybór) 
Franz Kafka Proces (fragmenty) 
*Julian PrzyboW, wiersze (wybór) 
*Witkacy Szewcy (fragmenty) 
*James Joyce Ulisses (fragmenty) 
Inne teksty kultury 
Zygmunt Freud Kultura jako aródło cierpieM (fragmenty) 
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Witkacy Kuszenie WwiCtego Antoniego II 
Pablo Picasso Guernica  
Wolfgang Kayser Próba okreWlenia istoty groteskowoWci (fragmenty) 
 
Dialog z przeszłoWci> 
Halina PoWwiatowska Manekiny maj> Wlepe piersi 
*Kazimierz Przerwa-Tetmajer Widok ze Vwinicy do Doliny Wierchcichej  
PojCcia kluczowe  
− Vwiat ideiŚ awangardowoWć, antybohater, absurd, Żorma, parodia, podWwiadomoWć, antyurbanizm, *everyman, *Awangarda 

Krakowska, *przecycie metafizyczne, *Tajemnica Istnienia;  
− Organizacja dzieła literackiegoŚ formizm, kubizm, surrealizm, wiersz wolny, antypowieWć, oniryzm, kreacjonizm, proza 

poetycka, *nowa metafora, *Czysta Żorma, *strumieM WwiadomoWci, *porz>dek asocjacyjny.  
 

DOPUSZCZAJ=CY DOSTATECZNY 
to, co na ocenC dopuszczaj>c> , 
a takceŚ 

DOBRY 
to, co na ocenC dostateczn> , 
a takceŚ 

BARDZO DOBRY 
to, co na ocenC dobr> , 
a takce 

– wyjaWnić znaczenie słowa 
„awangarda”ś 
– podać daty wi>c>ce siC z 
funkcjonowaniem awangardy w Polsce; 
– wymienić polskie ruchy awangardy 
poetyckiej i ich przedstawicieli; 
– wskazać zdania (równowacniki zdaM) 
w wierszu Przybosia i okreWlić liczbC 
wersów im przynalecn>ś 
– wskazać Wrodki artystyczne 
wymienione przez innych uczniówś 
– wskazać fragmenty wiersza 
Harasymowicza mówi>ce o wiCzi 
człowieka z górsk> przyrod>ś 
– wyszukać w dowolnych aródłach 
ilustracje do omawianych wierszy; 
– okreWlić swoje wracenia zwi>zane z 
malarstwem awangardowym; 
– przedstawić informacje o Witkacym i 
Picassie; 
– nazwać postaci i zwierzCta wystCpuj>ce 
na obrazie Witkacego; 
– wskazać postacie konia i byka na 
obrazie Picassa; 
– znać genezC omawianych obrazówś 
– znać podstawowe pojCcia zwi>zane z 
psychoanaliz>ś 
– okreWlić, do czego, zdaniem Żreuda, 
d>cy człowiek w cyciuś 
– przedstawić genezC Procesu Kafki; 
– wskazać opis scenerii wykonywania 
wyroku na Józefie K. 
– znać pojCcia kluczowe zwi>zane z 
powieWci> Kafki 
– podać przykłady bohaterów literackich 
przecywaj>cych konflikty z prawemś 
– znaleać okreWlenia charakteryzuj>ce 
ulicC Krokodyliś 
– wskazać metafory florystyczneś 
– znaleać omawiane fragmenty tekstuś 
– podać genezC utworu omawianych 
utworów  
– podać tłumaczenie tytułu  omawianych 
powieWci (Ferdydurke, Proces, Sklepy 
cynamonowe) 
– wymienić cechy Pimkiś 
– wskazać cytaty charakteryzuj>ce 
nauczycieli  w Ferdydurke 
– podać symbolikC koloru zielonegoś 
– wypowiedzieć siC na temat utworu 
Gombrowicza 
– przedstawić pojCcia „gCby”, „łydki”, 
„pupy”; 
– podać przykłady nowoczesnych kobiet 
ukazanych w literaturze; 
– wskazać przykłady stylizacji 
jCzykowejś 
– powiedzieć, jak> rolC w jCzyku 

– podać cechy ruchów artystycznych 
zwanych awangard>ś 
– wymienić przemiany kulturowe, które 
zaszły w miCdzywojniuś 
– wskazać epitety w utworze Przybosia i 
podać ich funkcjCś 
– wskazać w utworze Przybosia metafory, 
kontrasty i powtórzeniaś 
– okreWlić, na czym polega wiCa 
człowieka z górsk> przyrod>ś 
– powiedzieć, czym siC rócni> ilustracje 
do omawianych wierszy;  
– przedstawić teoriC Czystej Żormyś 
– omówić kolorystykC obrazu Witkacegoś 
– okreWlić, kim jest lec>cy człowiek na 
obrazie Picassa; 
– znać pojCcia kluczowe zwi>zane z 
omawianymi obrazami i ich twórcamiś 
– wymienić trzy przyczyny ludzkich 
cierpieMś 
– powiedzieć, przed czym kultura chroni 
człowiekaś 
– zabrać głos w dyskusjiś 
– okreWlić, czym w powieWci Kafki jest 
s>d, a czym procesś 
– opisać sceneriC wykonywania wyrokuś 
– wypełnić tabelC dotycz>c> 
przedstawienia Józefa K. jako 
everymana; 
– charakteryzować wybranego bohatera 
przecywaj>cego konflikty z prawemś 
– scharakteryzować przestrzeM ukazan> 
we fragmentach powieWci Kafki 
– opisać budynek s>duś 
– przedstawić Wrodki i metody nadzoru w 
Wwiecie powieWciowymś 
– scharakteryzować urzCdników 
s>dowychś 
– porównać stosunek narratora i 
mieszkaMców starej czCWci miasta do 
ulicy Krokodyli i powiedzieć, z czego 
wynika rócnica; 
– wskazać w tekWcie elementy 
obrazowania onirycznego; 
– scharakteryzować ojca do momentu 
jego przemiany w ptaka; 
– wskazać elementy fantastyki w 
omawianych fragmentach; 
– znaleać sensy symboliczne 
przypisywane ptakom; 
– okreWlić czas, w jakim rozgrywaj> siC 
powieWciowe wydarzenia Ferdydurke; 
– scharakteryzować jCzyk i gestykulacjC 
Pimki; 
– przedstawić portret nauczycieli w 
powieWciś 
– wskazać nawi>zanie do Boskiej 
Komedii; 

– przedstawić sferC ideow> epokiś 
– przedstawić zmiany w sferze sztukiś 
– okreWlić rolC rozczłonkowania zdaM 
przez konstrukcjC wersow> wierszaś 
– wskazać w wierszu cechy poezji 
awangardowej; 
– wyjaWnić sens wskazanych fragmentów 
wiersza; 
– wyrazić swoj> opiniC na temat 
wyraconego w wierszu Harasymowicza 
stosunku poety do górś 
– omówić sposób przedstawienia 
WwiCtego i kobiety na obrazie Witkacegoś 
– powi>zać obraz Witkacego z teori> 
Czystej Formy; 
– zinterpretować postacie konia i byka, 
odwołuj>c siC do wskazówek Picassaś 
– wyjaWnić zwi>zek postaci z obrazu z 
jego tytułem i genez>ś 
– powiedzieć, czemu słucy kolorystyka 
na obrazie Picassa; 
– omówić Wrodki artystyczne 
wykorzystane przez obu malarzy; 
– okreWlić, czym siC wyrócniaj> 
społeczne aródła ludzkiego cierpieniaś 
– wyjaWnić, dlaczego kultura jest aródłem 
ludzkich cierpieMś 
– zabrać głos w dyskusji, uzasadniaj>c 
swe zdanie; 
– ustalić domniemane przyczyny 
aresztowania Józefa K.ś 
– sporz>dzić bilans cycia Józefa K.ś 
– okreWlić funkcjC scenerii wykonywania 
wyroku; 
– scharakteryzować Józefa K. jako 
everymana; 
– zredagować tekst porównuj>cy 
bohaterów literackich przecywaj>cych 
konflikty z prawem; 
 literackie obrazy wiCzieniaś 
– zredagować opowiadanie o Józefie K.ś 
– rozwacyć problem odebrania 
człowiekowi prawa do prywatnoWciś 
– rozpoznać w tekWcie elementy 
fantastyki, absurdu i humoru; 
– scharakteryzować kobiety z ulicy 
Krokodyli; 
– powiedzieć, w jaki sposób w utworach 
literackich bywa kreowana przestrzeM 
miejska; 
– rozstrzygn>ć, czy Schulz kreuje nowe 
Wwiaty, czy ukazuje Wwiat na nowo; 
– okreWlić, jak> rolC u Schulza odgrywaj> 
ptaki; 
– wyjaWnić symbolikC postaci ojca i 
Adeli, odwołuj>c siC do teorii 
archetypówś 
– porównać sposób prowadzenia narracji 

– porównać dwudziestolecie 
miCdzywojenne z epokami je 
poprzedzaj>cymi i wyjaWnić podstawowe 
pojCciaś 
– czytać i objaWniać obrazy awangardoweś 
– wyjaWnić rolC poszczególnych Wrodków 
artystycznych, w tym animizacji i 
antropomorfizacji (z wyjaWnieniem tych 
pojCć)ś 
– okreWlić uczucia zawarte w zakoMczeniu 
wiersza i wyjaWnić sposób ich wyracaniaś 
– postawić tezC interpretacyjn> wiersza 
Przybosia; 
– wyjaWnić symbolikC góry Synajś 
– zinterpretować puentC wiersza 
Harasymowicza; 
– uzasadnić swoj> opiniCś 
– porównać utwory opisuj>ce przyrodC 
górsk>ś 
– dokonać interpretacji omawianych 
wierszy; 
– zredagować interpretacjC porównawcz> 
omawianych wierszy; 
– postawić tezC lub hipotezC 
interpretacyjn> i uzasadnić j>ś 
– sformułować wnioski płyn>ce z 
interpretacji; 
– wyjaWnić, kto kogo kusi, i okreWlić, na 
czym polega dyskusja Witkacego z 
tradycj>ś 
– wyjaWnić, na czym polega zwi>zek 
obrazu Witkacego z estetyk> 
ekspresjonizmu; 
– odnieWć siC do słów I. Jakimowicz, 
wykorzystuj>c wiedzC o teorii Czystej 
Formy; 
– wyjaWnić funkcjC deformacji na 
przykładzie obrazu Picassaś 
– wyjaWnić, na czym polega technika 
kubizmu; 
– sformułować główn> tezC tekstuś 
– zinterpretować wskazane słowa o 
sublimacji; 
– wyjaWnić, w jaki sposób popCd agresji 
wpływa na istnienie społeczeMstwaś 
– wyci>gn>ć w nioski z klasowej 
dyskusji; 
– wyjaWnić, jaki sens ma aresztowanie 
bohatera Procesu i uzasadnić swe zdanieś 
– wyjaWnić symboliczny sens procesu 
bohatera; 
– zinterpretować przedWmiertn> refleksjC 
Józefa K.ś 
– uzasadnić, dlaczego Proces jest 
współczesnym moralitetemś 
– wyjaWnić zwi>zki utworu z 
surrealizmem; 
– zredagować tekst porównuj>cy 
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uczniów odgrywaj> wulgaryzmyś 
– przypomnieć, co siC stało we dworześ 
– wypowiedzieć siC na temat sprzeciwu 
jednostki wobec Wrodowiskowej normy 
obyczajowej; 
– okreWlić temat kacdej strofy wiersza 
Legenda; 
– nazwać osobC mówi>c> w wierszu bal; 
– wskazać w utworze anaforyś 
– dokonać podsumowania doWć 
powierzchownie (zna podstawowe 
problemy, zagadnienia); 
– poł>czyć twórców epoki z ich 
utworami; 
– opisać Wwiat przedstawiony w 
powieWci Kafkiś 
– przedstawić pojCcie 
przypowieWci, paraboliś 
– opowiedzieć przypowieWć 
o synu marnotrawnym 
– okreWlić, w jakim czasie 
rozgrywa siC opowiadanie 
Schulza Noc wielkiego sezonu; 
– powiedzieć, z kim 
(czym) walczy ojciec; 
– wypowiedzieć siC na 
temat potrzeby „walcz>cego 
proroka”ś 
– podać przykłady 
współczesnych autorytetówś 
-podać trzy cechy 
zwierz>t uwacanych za 
groteskowe w tekWcie Kayseraś 
– wypowiedzieć siC na 
temat groteski i uczuć 
wywoływanych przez 
ni> u odbiorcyś 
– wyjaWnić pojCcie oksymoronu; 

– wyjaWnić pojCcie konceptu 
– wskazać w wierszu 
Peipera metafory; 
– wyjaWnić pojCcie metonimiiś 
– wskazać w wierszu 
Tomaszewskiej zestawienia 
ciała i Wwiataś 
– podać przykłady literackich 
przedstawieM 
piCkna kobiecego ciałaś 
– przedstawić genezC 
Szewców Witkacego; 
– wyjaWnić, czym jest 
teatr absurdu; 
– wskazać cechy upodabniaj>ce 
rewolucjC prokuratora 
do przewrotu faszystowskiego; 
– powiedzieć, w jaki sposób 
szewcy dochodz> do władzyś 
– powiedzieć, kto i w jaki 
sposób obejmuje władzC 
po szewcach; 
– okreWlić, czym szewcy 
rócni> siC od proletariatuś 
– przypomnieć, jakie idee 
głosił Nietzscheś 
– powiedzieć, czym charakteryzuje siC 
polski 
mesjanizm; 
– powiedzieć, czym jest 
katastrofizm; 
– przedstawić wygl>d 
Iriny i jej miejsce na 
scenie; 
– powiedzieć, czym jest 
karykatura literacka; 
– scharakteryzować chochołaś 
– przedstawić genezC 
utworu Jamesa Joyce’aś 
– nazwać emocje, jakie 
budzi atmosfera miasta u Joyce’aś 

– przedstawić opisane przez 
Gombrowicza relacje nauczyciel–uczeMś 
– powiedzieć, jak> gCbC przyprawiaj> 
Józiowi krewniś 
– zabrać głos w dyskusji na temat szkołyś 
– scharakteryzować wizerunki 
nowoczesnych kobiet ukazanych w 
literaturze; 
– rozpoznać rodzaj stylizacjiś 
– wyjaWnić tytuł wiersza Legenda; 
– oddzielić symbole od elementów 
realistycznych w wierszu cal; 
– dokonać podsumowania epokiś 
– wskazać doWć ogólnie jej najwacniejsze 
przesłanki ideowe i osi>gniCcia 
artystyczne; 
– wypowiedzieć siC na 
tematŚ czy prawo moce 
być oszustwemś 
– próbować opisać Wwiat 
przedstawiony w powieWci Kafki jako 
parabolCś 
– okreWlić funkcjC wskazanych 
metafor florystycznych w opowiadaniach 
Schulza; 
– przekształcić artystyczny 
styl narracji na styl 
dziennikarsko-informacyjny; 
– wskazać najwacniejsz> 
cechC ojcaś 
– wskazać wspólne sensy 
miCdzy wskazanymi 
akapitami tekstu Kaysera; 
– przypomnieć omawiane 
satyry oWwieceniowe 
i utwory romantyczne, w których 
wystCpuje ironiaś 
– wskazać w utworze 
Peipera oksymoron, 
rozbudowany koncept, 
metonimiCś 
– powiedzieć, czemu 
słuc> odwołania do 
Wwiata natury w wierszu 
Tomaszewskiej; 
– wskazać aluzje malarskie 
w tekWcieś 
– wyjaWnić, przeciwko 
komu jest skierowana 
rewolucja prokuratora 
Scurvy’ego z Szewców Witkacego; 
– przedstawić, jak realizowane 
s> cele rewolucji 
przez prokuratora; 
– powiedzieć, jakie idee 
przyWwiecaj> szewcomś 
– wyjaWnić, dlaczego 
czeladnicy zabijaj> 
Sajetana; 
– podać konsekwencje 
wynikaj>ce z rócnicy 
miCdzy szewcami 
a proletariatem; 
– powiedzieć, jak> rolC 
Hiper-Robociarz wyznacza 
czeladnikom 
i Sajetanowi; 
– okreWlić, jakie jest 
znaczenie kostiumu 
Iriny i jej usytuowania 
w przestrzeni; 
– wyjaWnić sens przemowy 
KsiCcnejś 
– przedstawić postać 
Iriny jako karykaturC 
femme fatale; 
– wskazać elementy 
turpistyczne w opisie 
restauracji i okreWlić ich 

i kreacje narratora w prozie S. 
beromskiego i B. Schulzaś 
– przedstawić rolC pamiCci w 
kształtowaniu psychiki człowiekaś 
– okreWlić cel groteskowej deformacji 
rzeczywistoWci w Ferdydurke; 
– porównać formułC utworu 
żombrowicza z modelem powieWci 
realistycznej; 
– zinterpretować zakoMczenie 
Ferdydurke; 
– okreWlić funkcje stylizacji w utworze; 
– odnieWć siC do „upupienia” uczniów w 
kontekWcie przemocy symbolicznejś 
– omówić relacje Bóg–człowiek 
przedstawione w wierszu Legenda; 
– zinterpretować symbolikC katastrofyś 
– wskazać nawi>zania do Apokalipsy Ww. 
Jana w utworze bal; 
– postawić tezC interpretacyjn> w 
stosunku do obu omawianych wierszy; 
– poprawnie dokonać podsumowania 
epoki; 
– przedstawić wyczerpuj>co jej 
najwacniejsze przesłanki ideowe i 
osi>gniCcia artystyczneś 
– zinterpretować fakt, 
ce w pustym koWciele ksi>dz zwraca siC 
do Józefa K.; 
– wyjaWnić, jaki zwi>zek ma przypowieWć 
zawarta w kazaniu ksiCdza 
z przypadkiem Józefa K.ś 
– zredagować tekst na 
temat wolnoWci indywidualnejś 
– omówić rolC narracji w tekWcie 
Schulza; 
– scharakteryzować 
stosunek ojca do handlowania 
i klientów, okreWlić nastawienie tłumu 
oraz postawC narratoraś 
– okreWlić rolC tytułowych 
ptaków w opowiadaniuś 
– właWciwie dobierać 
argumenty w dyskusji; 
– podać elementy tocsame 
i odrCbne dla Wwiata groteski i baWniś 
– wymienić i scharakteryzować 
podstawowe odmiany groteski; 
– okreWlić, jaki problem 
podejmuje Kayser; 
– zinterpretować wskazane 
wyracenie oksymoroniczneś 
– wyjaWnić sens wskazanych metaforś 
– okreWlić funkcjC metonimiiś 
– okreWlić funkcjC pytaM 
w wierszu Peipera; 
– wskazać nawi>zania do 
topiki religijnej i wyjaWnić 
ich funkcjCś 
– wyjaWnić, czemu słuc> 
aluzje malarskie w tekWcie 
Tomaszewskiej; 
– omówić zagadnienie 
literackiego przedstawiania 
piCkna kobiecego ciałaś 
– omówić program 
pozytywny rewolucji 
Scurvy’egoś 
– scharakteryzować 
zachowanie szewców 
po przewrocie; 
– przedstawić idee, do 
których odwołuje siC 
Sajetan; 
– przedstawić przemyWlenia 
Sajetana; 
– wyjaWnić, w jaki sposób 
poetyka absurdu 
słucy Witkacemu do 

bohaterów literackich przecywaj>cych 
konflikty z prawem z przytoczeniem 
cytatów i podaniem wnioskówś 
– zredagować tekst na temat wolnoWci 
współczesnego człowieka w paMstwieś 
– zinterpretować stwierdzenie malarza 
Titorellego; 
– przedstawić rócne literackie obrazy 
wiCzienia i podać wnioski w atrakcyjnej 
formie;  
– rozwacyć problem odebrania 
człowiekowi prawa do prywatnoWci, z 
odwołaniem do rócnych tekstów kulturyś 
– wyjaWnić, na czym polega i czemu słucy 
groteskowoWć przedstawienia kobiet w 
utworze Schulza 
– wyjaWnić i uzasadnić metaforyczny sens 
tytułu Ulica Krokodyli; 
– omawiaj>c rócne sposoby kreowania 
przestrzeni miejskiej, odwołać siC do 
poznanych tekstów literackich i 
wyci>gn>ć wnioski na temat przemian 
kulturowych i zmian w przestrzeni 
miasta; 
– zredagować tekst na temat poczucia 
samotnoWci w mieWcie, odwołuj>c siC do 
rócnych tekstów kulturyś 
– zinterpretować relacje miCdzy ojcem a 
Adel>, odwołuj>c siC do wiedzy o 
psychoanalizie; 
– wyjaWnić, o jakie sensy pisarz wzbogaca 
symbolikC ptakaś 
– wyjaWnić, na czym polega mityzacja 
postaci Adeli; 
– opisać konflikt miCdzy kobietami na 
mCcczyznami, odwołuj>c siC do 
poznanych tekstów literackichś 
– przeanalizować przytoczony fragment  
Ferdydurke, odwołuj>c siC do pojCcia 
groteski; 
– wyjaWnić znaczenie nawi>zania do 
Boskiej Komedii; 
– wyjaWnić, jak> rolC w wyobraceniach 
MiCtusa odgrywa parobekś 
– wyjaWnić sens porwania Zosi, z 
odwołaniem do tradycji literackiejś 
– porównać bohaterów literackich 
poddanych presji społecznej i postawić 
tezC interpretacyjn> dotycz>c> 
porównywanych utworówś 
– zinterpretować wiersz Legenda; 
– okreWlić sens nawi>zaM do Apokalipsy 
Ww. Jana w utworze bal; 
– wyjaWnić wizjC dziejów ukazan> w 
wierszu; 
– uzasadnić tezC interpretacyjn> 
dotycz>c> obu wierszyś 
– samodzielnie dokonać podsumowania 
epoki; 
– interesuj>co przedstawić jej 
najwacniejsze przesłanki ideowe i 
osi>gniCcia artystyczneś 
– odnieWć siC do rócnych tekstów kultury, 
własnych lektur, doWwiadczeM i 
przemyWleMś  
– zredagować tekst na temat „treWci” i 
„formy” w dziele malarskim; 
– wyjaWnić sens paraboli z kazania 
ksiCdzaś 
– wyjaWnić, czym w Wwietle 
cytowanej przypowieWci 
jest wolnoWć człowiekaś 
– wyjaWnić znaczenie ostatnich słów 
kapelana; 
– wyjaWnić sensy przenoWne 
powieWci Kafkiś  
– porównać pojCcie sprawiedliwoWci 
w omawianym utworze i w przypowieWci 
o synu marnotrawnym; 
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– powiedzieć, czym s>Ś 
strumieM WwiadomoWci, 
paronomazja, kontaminacja, 
onomatopeja; 

funkcjCś 
– wskazać w tekWcie 
paronomazje i kontaminacje; 

przedstawienia „historii 
nieci>głej” w Szewcach; 
– wskazać analogiC wypowiedzi 
ŻierdusieMki 
do pogl>dów wyraconych 
przez czeladnikówś 
– okreWlić rócnice miCdzy 
wysławianiem siC 
postaci dramatu i zinterpretować 
znaczenie tych rócnic dla wymowy 
dramatu; 
– poprawnie powi>zać 
bohaterów z pojCciamiś 
– wyjaWnić, jak Sajetan 
widzi miejsce chłopów 
w systemie komunistycznym; 
– wskazać wypowiedzi 
nawi>zuj>ce do Wesela  
i okreWlić ich funkcjeś 
– wskazać elementy groteski 
w przedstawieniu 
chłopów i chochołaś 
– przedstawić refleksje 
Blooma inspirowane 
jedzeniem; 
– zrekonstruować obraz 
ulicy na podstawie 
wraceM bohatera, odwołuj>c 
siC do pojCcia onomatopeiś 
– powiedzieć, na czym 
polega rewolucja literacka 
Jamesa Joyce’aś 
– wyjaWnić funkcjC strumienia 
WwiadomoWci 
w przedstawianiu 
doznaM współczesnego 
człowiekaś 

– zredagować tekst na temat wolnoWci 
indywidualnej, z odwołaniem do rócnych 
tekstów kulturyś 
– porównać sposób przedstawienia Wwiata 
i jego funkcje semantyczne i estetyczne 
we wskazanych utworach Schulza; 
– omówić funkcje fantastyki 
w kreowaniu onirycznego Wwiataś 
– wyjaWnić, jak jest postrzegany ojciec 
przez rócne postaci w opowiadaniach 
Schulza, z uwzglCdnieniem stylizacji 
biblijnej i pojCcia „ImiC Ojca”ś 
– wyjaWnić symboliczny sens obrazu 
pobojowiska ptaków u Schulzaś 
– przedstawić archetyp ojca w 
analizowanym opowiadaniu; 
– dyskutować, uzasadniaj>c sw> opiniCś 
– porównać literackie kreacje ojców, 
odwołuj>c siC do pojCcia „ImiC Ojca” i 
archetypu Starego MCdrcaś 
– zredagować tekst na temat 
współczesnych autorytetów, z 
odwołaniem do rócnych tekstów kulturyś 
– zdefiniować kategoriC groteski oraz 
wyjaWnić pojCcia obcoWci i zaniku 
orientacji w Wwiecieś 
– poprawnie uzupełnić podany w 
podrCczniku  wykresś 
– rozpoznać i nazwać funkcjC 
omawianego tekstu; 
– omówić funkcjC Wmiechu w satyrze 
oWwieceniowej, ironii romantycznej 
i XX-wiecznej grotesce, odwołuj>c siC do 
rócnych tekstów kulturyś 
– wyrazić własn> opiniC na temat 
poruszony przez autora; 
– sformułować tezC interpretacyjn> 
dotycz>c> refleksji o przeszłoWci 
w powieWciach Gombrowicza i Prousta; 
– wyjaWnić, na czym polega rozbudowany 
koncept w wierszu 
Peipera Noga; 
– wyjaWnić zakoMczenie wiersza; 
– zinterpretować obraz nogi w wierszu, 
uzasadniaj>c swe zdanie; 
– wyjaWnić, dlaczego autor 
z atrybutów piCkna kobiecego ciała 
wybrał nogC, i uzasadnić swe zdanie; 
– wyjaWnić sens metaforycznego 
okreWlenia „kontynent”, nazywaj>cego 
kobiece ciałoś 
– wykazać odmiennoWć 
doWwiadczania ciała przez mCcczyznC i 
kobietCś 
– wyjaWnić ostatnie zdanie wiersza, 
odwołuj>c siC do teorii „białego 
atramentu”ś 
– wyjaWnić, czy i w jaki sposób kobiecoWć 
narzuca okreWlony sposób mówienia o 
własnym ciele; 
– zinterpretować wybrany wiersz i 
sformułować wnioski; 
– wybrać utwory poetyckie 
pokazuj>ce ludzkie ciało i dokonać 
interpretacji porównawczejś 
– omówić funkcjC awangardowych 
zabiegów Czechowicza w przedstawieniu 
Wwiata i nadchodz>cej katastrofy; 
– dokonać interpretacji porównawczej 
Legendy Czechowicza i fragmentu Dies 
irae Kasprowicza; 
– poprawnie uzupełnić schemat dotycz>cy 
faz rozwoju historii przedstawionych w 
dramacie Witkacego; 
– powiedzieć, jak w Szewcach 
realizowane s> załocenia teatru absurdu; 
– wyjaWnić „prawo nieci>głoWci” historii; 
– wskazać elementy groteski w utworze i 
okreWlić ich funkcjCś 
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– okreWlić stopieM realizacji Czystej 
Formy w Szewcach; 
– przedstawić obraz rewolucji w 
literaturze, sformułować tezC 
interpretacyjn> i wnioskiś 
– zredagować tekst o powtarzalnoWci 
historii, z uzasadnieniem własnego zdania 
i odwołaniami do rócnych tekstów 
kultury; 
– wyjaWnić słowa lokaja o nadczłowieku i 
ocenić trafnoWć tych słów w odwołaniu do 
pogl>dów Nietzschego; 
– wyjaWnić sens kolejnych przebraM 
Puczymordy w powi>zaniu z historiozofi> 
polskiego mesjanizmu i estetyk> groteski; 
– sformułować idee wyracane 
przez przywódców trzeciej rewolucji; 
– zredagować tekst na temat 
katastrofizmu,n z odwołaniem do rócnych 
tekstów kulturyś 
– objaWnić znaczenie symboli 
zaczerpniCtych z Wesela; 
– wyjaWnić, czemu słucy groteskowe 
przedstawienie chłopów i chochołaś 
– przedstawić swoj> opiniC na temat 
„przebrzmiałych symboli”ś 
– omówić grC Witkacego z konwencj> 
dramatu symbolicznego ,z 
uwzglCdnieniem Czystej Formy; 
– porównać przedstawienia 
SpołeczeMstwa konsumpcyjnego we 
wskazanych utworach,, sformułować tezC 
interpretacyjn> i przedstawić 
argumentacjCś 
– zredagować tekst na temat patosu i 
parodii wykorzystanych do  
przedstawiania wizerunku Polski i sprawy 
narodowej; 
– powiedzieć, jak> rolC w postrzeganiu 
Wwiata odgrywa kulturowa erudycja 
bohatera utworu Joyce’aś 
– okreWlić sens brzmieniowy 
i semantyczny paronomazji i 
kontaminacji; 
– przeanalizować strumieM 
WwiadomoWci Mollyś 
– wykazać zwi>zki eksperymentów 
JCzykowych Joyce’a z koncepcjami 
futurystów i awangardyś 
– zredagować tekst na temat człowieka 
zagubionego w labiryncie miasta, z 
odwołaniem do rócnych tekstów kultury i 
sformułowaniem wnioskówś 

Na ocenC celuj>c> uczeM opanował doskonale wiadomoWci i umiejCtnoWci przewidziane na ocenC bardzo dobr> a ponadto wykorzystuje materiał 
wykraczaj>cy poza podstawC programow> i realizowany program nauczania. 
 

LITERATURA WOJNY I OKUPACJI 

TreWci nauczania 
Literatura jako Wwiadectwo „czasów pogardy”. 
„CzłowieczeMstwo kalekie”? – obraz człowieka w literaturze lagrowej i łagrowej. 
Literackie wizje zagłady – poszukiwanie sposobów opisu doWwiadczenia wojennego. 
Heroizacja i deheroizacja doWwiadczenia wojennego w literaturze współczesnej. 
Wojenny i powojenny dramat pokolenia Kolumbów. 
Czy poezja moce być ocaleniem? 
Holocaust w polskiej literaturze i publicystyce. 
*Oblicza katastrofizmu w dwudziestowiecznej literaturze polskiej i obcej. 
 
Teksty literackie 
Krzysztof Kamil BaczyMski, wiersze (wybór) 
Krystyna Krahelska [Hej, chłopcy, bagnet na broM!…] 
Czesław Miłosz, wiersze (wybór) 
Tadeusz Rócewicz, wiersze (wybór) 
Tadeusz Borowski, opowiadania (wybór) 
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żustaw Herling żrudziMski Inny Wwiat  (wybrane opowiadania) 
Hanna Krall Zd>cyć przed Panem Bogiem  
Jan Józef SzczepaMski W słucbie Wielkiego Armatora 
*Tadeusz Gajcy Wczorajszemu 
 
Inne teksty kultury 
Erich Fromm Ucieczka od wolnoWci (fragmenty) 
Roman PolaMski Pianista 
Adam Michnik Szok Jedwabnego (fragmenty) 
 
Dialog z przeszłoWci> 
Jan Paweł II Tryptyk Rzymski 
Joseph Conrad Lord Jim (fragmenty) 
 
PojCcia kluczowe  
− Vwiat ideiŚ pokolenie Kolumbów, apokalipsa spełniona, tragizm generacyjny, lagier (łagier), zlagrowanie, (złagrowanie), 

moralnoWć odwróconego dekalogu, totalitaryzm, nazizm, faszyzm, dehumanizacja, reifikacja, Holokaust, autobiografizm, etyka 
Conradowska. 

− Organizacja dzieła literackiegoŚ behawioryzm, poezja cołnierska, literatura faktu, autentyzm, reportac, wywiad, „poezja 
WciWniCtego gardła”, deheroizacja. 

DOPUSZCZAJ=CY DOSTATECZNY 
to, co na ocenC dopuszczaj>c> , 
a takceŚ 

DOBRY 
to, co na ocenC dostateczn> , 
a takceŚ 

BARDZO DOBRY 
to, co na ocenC dobr> , 
a takce 

– podać daty wi>c>ce siC z II wojn> 
Wwiatow> i okupacj> w Polsceś 
– przedstawić pogl>dy Jana Pawła II na 
temat nazizmu; 
– powiedzieć, jak Żromm okreWla 
charakter psychiczny Hitlera; 
– podać genezC OpowiadaM 
T.Borowskiego; 
– przedstawić lager jako system 
niewolniczej pracy; 
– wyjaWnić pojCcie totalitaryzmuś 
– przedstawić najwacniejsze potrzeby 
wiCaniów lagrów i sposoby ich 
zaspokajania; 
– opisać zachowania wiCaniówś 
– podać fakty dotycz>ce powstania w 
getcie warszawskim na podstawie tekstu 
H.Krall 
– okreWlić, na czym polega 
dehumanizacja starego byda w reportazu 
H.Krall 
– powiedzieć, dlaczego powstaMcy 
cydowscy czuli siC osamotnieniś 
– podać genezC wierszy Cz.Miłosza 
mówi>cych o getcie 
– wyodrCbnić dwie perspektywy 
czasowe i przestrzenne w wierszu 
Campo di Fiori; 
– przedstawić zachowanie mieszkaMców 
Rzymu; 
– w wierszu Biedny chrzeWcijanin patrzy 
na getto wskazać wyliczeniaś 
– podać na podstawie Pianisty  funkcje 
Umschlagplatzu; 
– podać informacje zwi>zane z 
powstaniem filmu i jego twórcamiś 
wypowiedzieć siC na temat filmuś 
– odnotować wydarzenia historyczne 
przywołane w filmieś 
– wynotować sceny z muzyk> Chopinaś 
– wskazać rócnicC w doWwiadczaniu 
wojny przez Polaków i bydówś  
– podać przykłady bezmyWlnego 
okrucieMstwa okupantów i wyrazić swoj> 
opiniC na temat jego przyczyn 
– podzielić wiersz BaczyMskiego na trzy 
czCWci kompozycyjneś 
– wskazać anaforyś 
– okreWlić nastrój wiersza Krahelskiejś 

– wymienić przemiany, które zaszły w 
Polsce w zwi>zku z wybuchem wojnyś 
– powiedzieć, dlaczego, według Jana 
Pawła II, hitleryzm trwał dwanaWcie latś 
– wyjaWnić, jaki jest, według Żromma, 
zwi>zek miCdzy charakterem Hitlera a 
jego działaniami politycznymiś 
– wypowiedzieć siC na temat organizacji 
lagru, z przedstawieniem własnej opiniiś 
– przytoczyć zdanie Tadka o pogl>dach 
Platona; 
– powiedzieć, w jaki sposób zachowania 
wiCaniów lagrów łami> zasady 
moralnoWciś 
– przedstawić mechanizm adaptacyjny w 
zachowaniach wiCaniów Auschwitz 
– wyjaWnić słowaŚ „nie dać siC wepchn>ć 
na beczkC”ś 
-wyjaWnić tytuł Zd>cyć przed panem 
Bogiem, odnosz>c siC do konkretnego 
fragmentu tekstu 
-przedstawić postać Marka źdelmana 
– przedstawić elementy codziennoWci 
opisywane w wierszu Campo di Fiori; 
– scharakteryzować postawC 
mieszkaMców Warszawyś 
– okreWlić sens wyliczeM w utworze 
Biedny chrzeWcijanin patrzy na getto; 
– wskazać miejsca, w których toczy siC 
akcja Pianisty, i okreWlić ich 
autentycznoWćś 
– zwrócić uwagC na szczegóły 
scenograficzne decyduj>ce o 
wiarygodnoWci przedstawienia czasu i 
przestrzeni; 
– porównać obrazy Warszawy „aryjskiej” 
i Warszawy getta; 
– podać filmowe przykłady postaw 
heroicznych; 
– podać przykłady samodzielnie 
myWl>cych Niemcówś 
– opisać relacje miCdzy członkami 
rodziny Szpilmanówś 
– ustalić, jaka jest tematyka 
poszczególnych czCWci wiersza 
BaczyMskiegoś 
– okreWlić rolC anafor w wierszuś 
– wypowiadać siC na temat postaw 
Kolumbów wobec wojny i złaś 

– przedstawić sytuacjC polityczn> i tło 
historyczne zwi>zane z wybuchem wojny 
i okupacj> ziem polskichś 
– powiedzieć, kto i dlaczego, według 
Jana Pawła II wymierza dziejow> 
sprawiedliwoWć na Wwiecieś 
– przedstawić mechanizm „ucieczki od 
wolnoWci” i jego historyczne przyczyny; 
– dyskutować na temat wolnoWci i 
bezpieczeMstwaś 
– odnieWć siC do słów Jana Pawła II na 
temat upadku nazizmu; 
– omówić historiozofiC zawart> w 
cytowanych fragmentach utworu; 
– dyskutować na temat pogl>dów 
historiozoficznych Borowskiego; 
– uzasadnić, ce pojCcie godnoWci zostało 
w obozach Wwiadomie zdewaluowaneś 
– przedstawić dyskusjC wiCaniów i 
wskazać w niej paradoksyś 
     – wyjaWnić zachowania   wiCaniów w 
kontekWcie determinizmu biologiczno-
Wrodowiskowegoś 
– wyjaWnić, dlaczego bydzi zdecydowali 
siC na powstanieś 
– wypowiedzieć siC na temat rócnicy 
miCdzy Wmierci> w powstaniu 
warszawskim od Wmierci w powstaniu w 
getcie; 
– wskazać trzy propozycje interpretacji 
wydarzeM w wierszu Campo di Fiori; 
– powiedzieć, o którym momencie 
historii getta mówi utwórś 
– okreWlić miejsce, jakie zajmuje 
obserwator zagłady getta w utworze 
Biedny chrzeWcijanin patrzy na getto; 
– okreWlić, na czym polega podobieMstwo 
ujCcia Holokaustu w wierszu Miłosza i 
na obrazie Celnikiera;  
– przedstawić refleksje Szpilmana 
dotycz>ce cycia po Zagładzieś 
– przygotować listC typów zachowaM 
wobec codziennej grozy w getcie na 
podstawie Pianisty; 
– omówić przykłady kolaboracji Polaków 
i bydów z okupantem i wyjaWnić jej 
przyczyny; 
– wyjaWnić, dlaczego z rodziny 
Szpilmanów ocalał tylko Władysławś 

– porównać now> epokC z poprzedzaj>c> i 
wyjaWnić podstawowe pojCciaś 
– przedstawić zmiany i ograniczenia 
zaistniałe w sferze kultury, sztuki, 
literatury w czasie wojny; 
– wyjaWnić, jak papiec rozumie zło 
moralne; 
– wyjaWnić popularnoWć nazizmu w 
hitlerowskich Niemczech w Wwietle 
pogl>dów Żrommaś 
– wyrazić i uzasadnić swoj> opiniC na 
temat podanych przyczyn zła II wojny 
Wwiatowejś 
– na podstawie utworu T.Borowskiego 
udowodnić, ce obóz koncentracyjny jest 
kwintesencj> totalitaryzmuś 
– stworzyć definicjC pojCcia „człowiek 
zlagrowany”ś 
– wypowiedzieć siC na temat moralnoWci 
w odniesieniu do tekstu Borowskiego i 
myWli Z. Nałkowskiejś 
– zinterpretować symboliczny sens sceny 
z bydem na beczceś 
-omówić dwie perspektywy czasowe 
ukazane w Zd>cyć przed Panem Bogiem i 
wyjaWnić celować takiego zabiegu 
– wskazać wspólny element 
przedstawienia w utworze H. Krall i 
wierszu C. Miłosza Campo di Fiori; 
– wyjaWnić sens zestawienia pojedynczej 
Wmierci ze Wmierci> masow>ś 
– powiedzieć, kto i dlaczego podlega w 
wierszu heroizacji; 
– wyjaWnić symbolikC mrówek i pszczół 
w utworze Biedny chrzeWcijanin patrzy na 
getto;  
– wyjaWnić symbolikC kreta, popiołu i 
„ksiCgi gatunku”ś 
– wskazać paradoksy dotycz>ce pozycji 
kata i ofiary; 
 – skonfrontować obraz bydów 
przedstawionych w tekWcie Szpilmana z 
wypowiedziami M. Edelmana w Zd>cyć 
przed Panem Bogiem; 
– podać imiona postaci odbiegaj>cych od 
stereotypów Niemców, Polaków i bydów 
na podstawie Pianisty 
– zinterpretować sceny filmu, w których 
muzyka odgrywa zasadnicz> rolCś 
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– wskazać w utworze zdrobnienia i 
okreWlić ich funkcjCś 
– w wierszu Biała magia wskazać 
przenoWnie ukazuj>ce barwy ciała 
kobiety; 
– w wierszu Niebo złote ci otworzC… 
wskazać elementy Wwiadcz>ce o 
obietnicy miłosnejś 
– powiedzieć, o co mówi>cy prosi 
ukochan>ś 
– przedstawić genezC PamiCtnika... 
– powiedzieć, co wskazuje na autentyzm 
przedstawienia w PamiCtniku… 
Białoszewskiegoś 
– przedstawić relacje miCdzy cywilami a 
powstaMcamiś 
– wymienić uci>cliwoWci cycia w mieWcie 
podczas powstania; 
– wskazać we fragmencie pamiCtnika 
Białoszewskiego przykłady Wrodków 
charakterystycznych dla stylu 
potocznego; 
– wskazać cechy stylu potocznego w 
SMS-ie; 
– podać genezC Innego Wwiataś 
– opisać metody przesłuchaM stosowane 
przez NKWD; 
– zrekonstruować historiC Kostylewaś 
– przedstawić genezC utworu Lament; 
– wskazać w wierszu wyliczenia 
przedstawicieli rócnych zawodówś 
– wypisać informacje o osobie 
wypowiadaj>cej siC w wierszu Ocalony; 
– powiedzieć, co skłania poetC do 
mówienia o człowieku jak o zwierzCciuś 
– dokonać podsumowania doWć 
powierzchownie (zna podstawowe 
problemy, zagadnienia); 
– poł>czyć twórców z ich utworamiś 
– okreWlić sytuacjC ludzi 
przywiezionych transportem 
na Wmierć w opowiadaniu Borowskiegoś 
– powiedzieć, jaki wpływ 
na hitlerowców mogła 
mieć nazistowska 
ideologia; 
– wskazać w opowiadaniu ProszC 
paMstwa do gazu 
postaci ludobójcówś 
– okreWlić, kto i do kogo 
mówi w wierszu BaczyMskiego Ten czas; 
– powiedzieć, jakie piCtno 
na psychice odciska 
czas wojny; 
– opisać i porównać 
obrazy Wwiatów ukazane 
w wierszu Gajcego: 
przeszły i teraaniejszy; 
– powiedzieć, co w morskiej 
przygodzie moce 
być poci>gaj>ce dla 
młodego człowieka (Lord Jim); 
– wyjaWnić, co pozwoliło 
przypuszczać, ce „Patny” 
nie da siC ocalićś 
– powiedzieć, na czym 
polegała wspomniana 
przez SzczepaMskiego 
zmiana w sposobie 
czytania ksi>cekś 
– okreWlić, jak> nadziejC 
mógł dawać Conrad 
pokoleniu wojennemu; 

– powiedzieć, dziCki czemu tworzony jest 
nastrój wiersza Krahelskiejś 
– okreWlić funkcjC obrazów przyrody w 
wierszu; 
– wskazać zapis wraceM słuchowych w 
wierszu Biała magia; 
– powiedzieć, jaki jest nastrój pierwszych 
trzech strof wiersza Niebo złote ci 
otworzC…, a jaki ostatniej; 
– podać powody, dla których arkadia jest 
niemocliwaś 
– scharakteryzować na podstawie utworu 
Biłoszewskiego warszawsk> kamienicC 
jako miejsce schronienia ludzi; 
– powiedzieć, jak ludnoWć cywilna 
traktowała powstanie warszawskieś 
– wymienić cele jCzyka potocznegoś 
 – zanalizować narracjC   Innego Wwiataś 
– wyjaWnić tytuł  Inny Wwiatś 
– przedstawić cel sowieckich 
przesłuchaMś 
– opisać rócne postawy wobec 
rzeczywistoWci łagrowejś 
– okreWlić sens wyliczeM przedstawicieli 
rócnych zawodów w wierszu Lament; 
– wyjaWnić sformułowanie „ocalałem / 
prowadzony na rzea”ś 
– powiedzieć, czego osoba mówi>ca 
oczekuje od „nauczyciela i mistrza”ś 
– dokonać podsumowania epoki; 
– wskazać doWć ogólnie jej najwacniejsze 
przesłanki ideowe i osi>gniCcia 
artystyczne; 
– powiedzieć, jak dokonywała 
siC dehumanizacja 
i reifikacja bydów w opowiadaniach 
Borowskiego; 
– przedstawić systemowoWć 
Holokaustu; 
– powiedzieć, jak BaczyMski 
modyfikuje tradycyjn> 
sytuacjC prorokowaniaś 
– powiedzieć, jaki wpływ 
na historiC ma człowiek 
w Wwietle utworu 
BaczyMskiegoś 
– przedstawić dwie 
koncepcje poezji, 
o których jest mowa 
w wierszu Gajcego Wczorajszemu; 
– opisać stan wewnCtrzny 
bohatera J. Conrada; 
– przedstawić okolicznoWci 
skoku Jima z „Patny”ś 
– przedstawić w>tpliwoWć 
SzczepaMskiego 
w odniesieniu do historii Jima; 
– powiedzieć, z czego 
wynika nieufnoWć 
pokolenia wojennego 
do haseł i programów 
politycznych; 
– ocenić patriotyzm Kolumbów 
i jego skutki; 

– opisać WarszawC jako bohatera wojnyś 
– objaWnić na podstawie wiersza 
BaczyMskiego znaczenie „nauki” 
pobieranej przez młodych ludzi w czasie 
wojny;– powiedzieć, dlaczego poeta 
obawia siC werdyktu potomnychś 
– wskazać w wierszu Krahelskiej 
elementy wspólnotowoWciś 
– wskazać okreWlenia oddaj>ce wracenia 
dotykowe w wierszu Biała magia i 
skomentować ich rolCś  
– wyjaWnić sens przemiany Wwiata, jakiej 
chce dokonać bohater wiersza Niebo 
złote ci otworzC…; 
– wyjaWnić powód zgorszenia niektórych 
kobiet i przyczyny rozluanienia 
obyczajów wWród powstaMców 
warszawskich; 
– omówić cele i rolC jCzyka potocznegoś 
– sformułować wypowieda kolokwialn>, 
któr> mocna by umieWcić w tekWcie 
literackim; 
– dokonać „przekładu” fragmentu 
PamiCtnika z powstania warszawskiego 
na styl publicystyczny; 
– wyjaWnić, czemu słucy stylistyczna 
surowoWć jCzyka  Innego Wwiataś 
– wytłumaczyć rolC „ksi>cek zbójeckich” 
w cyciu Kostylewaś 
– porównać postawy człowieka wobec 
rzeczywistoWci obozowej w 
opowiadaniach T. Borowskiego i w 
Innym Wwiecie G. Herlinga-
żrudziMskiego, wypełnić tabelCś 
– wyjaWnić słowa „nie jestem młody” w 
wierszu Lament; 
– powiedzieć, w czym wyraca siC trauma 
osoby mówi>cej w wierszu Lament; 
– wyjaWnić, jaki znak stawia poeta 
miCdzy parami pojCć przytoczonych w 
wierszu Ocalony; 
– wyjaWnić znaczenie epitetu „nazwy 
puste”ś 
– wypowiedzieć siC na temat wiersza 
Rócewicza w kontekWcie gatunku, jakim 
jest lament; 
– poprawnie dokonać podsumowania 
epoki; 
– przedstawić wyczerpuj>co jej 
najwacniejsze przesłanki ideowe i 
osi>gniCcia artystyczneś 
– przedstawić cztery 
rócne postawy wobec 
zagrocenia Wmierci>ś 
– scharakteryzować zachowanie 
esesmanów w opowiadaniu 
Borowskiego; 
– wskazać w utworze Ten 
czas elementy obrazowania 
apokaliptycznego 
i wyjaWnić ich sensś 
– wyjaWnić, jakiej poezji 
domaga siC żajcyś 
– rozwacyć, czy wiersz 
żajcego mocna uznać 
za polemiczny wzglCdem 
utworu BaczyMskiegoś 
– wyjaWnić, przed jakim 
wyborem moralnym 
stan>ł bohater Conradaś 
– zreferować rozwacania 
kapitana na temat 
honoru; 
– ocenić czyn Jimaś 
– wyjaWnić, z czego wynikały 
rozterki pokolenia 
Kolumbówś 
– wyjaWnić tytuł eseju 
SzczepaMskiego i jego 

– wypowiedzieć siC na temat roli sztuki w 
czasie wojny;  
– porównać jCzyk wspomnieM Szpilmana 
z jCzykiem filmu PolaMskiegoś 
– zinterpretować obraz przyrody w 
pierwszych trzech strofach utworu 
BaczyMskiegoś 
– porównać II wojnC Wwiatow> z innymi 
w kontekWcie etosu rycerskiegoś 
– podać argumenty na to, ce wiersz [Hej, 
chłopcy, bagnet na broM!...] jest 
przykładem poezji tyrtejskiejś 
– rozstrzygn>ć, czy utwór prezentuje 
naiwny optymizm, czy radoWć, z 
odzyskanej godnoWci, i uzasadnić swe 
zdanie; 
– porównać doWwiadczenie Kolumbów z 
dylematami bohaterów romantycznychś 
– okreWlić nastrój wiersza Biała magia i 
uzasadnić swe zdanieś 
– wyjaWnić rolC metafor synestezyjnychś 
– rozwacyć, czym jest ciało kobiety w 
Wwietle poetyckiej epifanii BaczyMskiegoś 
– nazwać wartoWci, w imiC których ma siC 
dokonać przemiana Wwiata w wierszu 
Niebo złote ci otworzC…, i wyjaWnić 
znaczenie odpowiednich metafor; 
– przedstawić obraz miłoWci w wierszach 
BaczyMskiegoś 
– wyjaWnić, na czym polega deheroizacja 
przedstawienia w PamiCtniku… 
Białoszewskiegoś 
– omówić heroizuj>ce i deheroizuj>ce 
przedstawienie wojny w rócnych tekstach 
kultury; 
– wyjaWnić, w jaki sposób jCzyk słucy 
przedstawieniu prawdy o wojennej 
rzeczywistoWciś 
– wskazać podobieMstwa i rócnice miCdzy 
sowieckimi obozami pracy a niemieckimi 
obozami koncentracyjnymi; 
– uzasadnić tezC, ce Inny Wwiat jest 
„rodzajem traktatu moralnego”ś 
– porównać przedstawienia Rosji 
sowieckiej we wskazanych utworach; 
– wyjaWnić aródła odpornoWci Kostylewa 
na ból fizycznyś 
– przedstawić własn> interpretacjC losów 
Kostylewa; 
– ocenić Kostylewa i uzasadnić swe 
zdanie; 
– wyjaWnić samooskarcenia osoby 
mówi>cej w wierszu Lament; 
– zinterpretować okreWlenie 
„okaleczony”ś 
– wyjaWnić, czy wiersz Ocalony wyraca 
nihilizm moralny, czy cierpienie 
psychiczne, postawić tezC interpretacyjn> 
i j> uzasadnićś 
– wskazać charakterystyczne dla 
Rócewicza Wrodki  
– samodzielnie dokonać podsumowania 
epoki; 
– interesuj>co przedstawić jej 
najwacniejsze przesłanki ideowe i 
osi>gniCcia artystyczneś 
– odnieWć siC do rócnych tekstów kultury, 
własnych lektur, doWwiadczeM i 
przemyWleMś 
– przedstawić pogl>dy 
historiozoficzne Ww. 
Augustyna, Z. KrasiMskiego 
i Jana Pawła II, ze 
zwróceniem uwagi na 
rolC OpatrznoWci Bocejś 
– zredagować tekst 
bCd>cy interpretacj> 
porównawcz> tekstów 
wskazanych autorówś 
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nawi>zanie do dzieła 
Conrada; 
– nakreWlić portret ludzi 
morza na podstawie 
poznanych utworów 
marynistycznych; 

– uzasadnić, ce nazizm 
był ludobójstwemś 
- rozwin>ć tezC  
Z. Nałkowskiej; 
– sformułować akt oskarcenia 
wobec esesmanów przedstawionych 
w opowiadaniu (lub odwołuj>c siC do 
rócnych tekstów, np. zaproponowanych w 
Miniprzewodniku. 
Literatura o HolokauWcie)ś 
– wyjaWnić rolC obrazowania 
Apokaliptycznego w wierszu 
BaczyMskiego Pokolenie; 
– dokonać interpretacji 
porównawczej wskazanych 
utworów BaczyMskiego i Krahelskiejś 
– wyjaWnić mityzacjC zdarzeM 
i postaci w wierszu BaczyMskiego Ten 
czas; 
– wyjaWnić, jakie miejsce poeta wyznacza 
Bogu; 
– zinterpretować utwór, postawić tezC 
interpretacyjn> i uzasadnić j>ś 
– wskazać topikC religijn> 
w wierszu Gajcego Wczorajszemu 
i wyjaWnić jej znaczenieś 
– przygotować i przedstawić 
pracC na temat dwu wizji Wwiata i dwu 
koncepcji jCzyka artystycznego poetów 
spełnionej apokalipsyś 
dokonać interpretacji porównawczej 
wskazanych wierszy BaczyMskiegoś 
– rozwacyć uwarunkowania 
czynu Jima, uzupełnić schemat; 
– wyjaWnić, na czym polega tragizm 
bohatera; 
– wyjaWnić rozumienie 
„sytuacji Conradowskiej” przez pokolenie 
wojenne i jej uniwersalny 
charakter; 
– zreferować, jak SzczepaMski tłumaczy 
patriotyzm swojego pokolenia; 
– zinterpretować zdanie 
SzczepaMskiego na temat pojCcia Boga w 
prozie Conrada; 
– porównać postawC Jima i Konrada 
Wallenroda; 
– zredagować tekst na temat patriotyzmu 
pokolenia Kolumbów, z odwołaniem do 
rócnych tekstów kulturyś 
– zredagować tekst nam temat sytuacji 
egzystencjalnych 
stawiaj>cych na szali honor i inne 
wartoWci, z odwołaniem 
do rócnych tekstów kulturyś 
– wskazać elementy obrazowania 
turpistycznego i wyjaWnić ich funkcjC w 
PamiCtniku z powstania warszawskiego; 
– porównać technikC opowiadania T. 
Borowskiego 
i G. Herlinga- żrudziMskiegoś 
– wykazać, ce wiersze 
Rócewicza Ocalony i Lament nalec> do 
„poezji WciWniCtego gardła”ś 

Na ocenC celuj>c> uczeM opanował doskonale wiadomoWci i umiejCtnoWci przewidziane na ocenC bardzo dobr> a ponadto 
wykorzystuje materiał wykraczaj>cy poza podstawC programow> i realizowany program nauczania. 
 
WSPÓŁCZźSNOVĆ I PONOWOCZźSNOVĆ  

TreWci nauczania 
Człowiek w sytuacjach granicznych – postawy i wybory moralne bohaterów współczesnej literatury i filmu. 
Poszukiwanie heroizmu w Wwiecie grozy i absurdu. 
Literatura i film o zagroceniach dla wolnoWci w Wwiecie współczesnym. 
Vwiadectwa degradacji rzeczywistoWci w sztuce XX wieku. 
Sacrum, kultura, wartoWci uniwersalne… – poszukiwanie ocalenia w literaturze współczesnej. 
Zwi>zki sztuki i polityki – postawy polskich intelektualistów wobec Nowej Wiary. 
Opisywanie rzeczywistoWci PRL-u i jej kontestacja w polskiej literaturze współczesnej. 
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Dramat absurdu jako wyzwanie wobec tradycji – groteskowa twarz współczesnoWci w teatrze i literaturze. 
RócnorodnoWć zjawisk w polskiej poezji powojennej. 
Blaski i cienie kultury masowej. 
*MiCdzy prawd> a zmyWleniem – esej i dziennik jako gatunki pograniczne. 
*Postmodernizm i dekonstrukcja – przemiany w najnowszej prozie i poezji. 
Teksty literackie 
Czesław Miłosz, wiersze (wybór);* Zniewolony umysł (fragmenty) 
Tadeusz Rócewicz, wiersze (wybór) 
Zbigniew Herbert, wiersze (wybór) 
Andrzej Bursa, wiersze (wybór) 
Miron Białoszewski, wiersze (wybór) 
Wisława Szymborska, wiersze (wybór) 
Stanisław BaraMczak, wiersze (wybór) 
Julia Hartwig Jasne niejasne 
Sławomir Mrocek Tango 
Dorota Masłowska Wojna polsko-ruska pod flag> biało-czerwon> (fragmenty) 
Ryszard KapuWciMski Cesarz  
Jan Paweł II, homilia na Placu ZwyciCstwa, 2 czerwca ń979 
Albert Camus Dcuma, Mit Syzyfa (fragmenty) 
*Witold Gombrowicz Dziennik (fragmenty) 
*Gustaw Herling-żrudziMski Dziennik pisany noc> (fragmenty) 
*Antoni Libera Madame  
*Jan Twardowski, wiersze (wybór) 
*Rafał Wojaczek, wiersze (wybór) 
*Adam Zagajewski Sobie do pamiCtnika 
Inne teksty kultury 
Jean-Paul Sartre Egzystencjalizm jest humanizmem (fragmenty) 
Andy Warhol Marilyn  
Maciej Englert Tango  
 
Dialog z przeszłoWci> 
Cyprian Norwid Tyrtej 
*Cyprian Norwid Moja ojczyzna 
PojCcia kluczowe  
− Vwiat ideiŚ egzystencjalizm, humanizm laicki, socrealizm, pokolenie „WspółczesnoWci”, 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, *„kaskaderzy literatury”, *„człowiek 
zbuntowany”, *postmodernizm, *dekonstrukcja, *sylwicznoWć; Organizacja dzieła literackiegoŚ powieWć parabola, teatr absurdu, 
poezja lingwistyczna, liryka narracyjna,  traktat, *esej, *dziennik, *stylizacja biografii. 

 

DOPUSZCZAJ=CY DOSTATECZNY 
to, co na ocenC dopuszczaj>c> , 
a takceŚ 

DOBRY 
to, co na ocenC dostateczn> , 
a takceŚ 

BARDZO DOBRY 
to, co na ocenC dobr> , 
a takce 

       – wyjaWnić znaczenie słów:              
„ponowoczesnoWć / postmodernizm”, 
„dekonstrukcja”ś 
– podać daty wi>c>ce siC z przemianami 
politycznymi, społecznymi i 
kulturalnymi w Polsce; 
– podać znaczenie terminów 
wystCpuj>cych przy omawianych 
zagadnieniach; 
– powiedzieć, kim jest asceta, czym jest 
asceza; 
– wyjaWnić tytuł utworuś 
– wymienić postacie lekarzy poznanych 
podczas omawiania utworówŚ Ludzie 
bezdomni, Dcuma, Zd>cyć przed Panem 
Bogiem; 
– podać znaczenie terminów „fanatyzm” 
i „ortodoksja”ś 
– okreWlić funkcjC zastosowania formy 
wierszowej w traktacie Miłoszaś 
– powiedzieć, dlaczego wiersz ZaklCcie 
jest pochwał> rozumuś 
– wskazać w wierszu Zagajewskiego 

     – podać cechy nurtu zwanego 
ponowoczesnoWci> /  
postmodernizmem; 
– wymienić przemiany, które zaszły po 
zakoMczeniu II wojny Wwiatowejś 
– wyjaWnić twierdzenie Sartre’a, ze 
egzystencja wyprzedza esencjCś 
– przedstawić zmiany w postawie 
Ramberta wobec epidemii; 
– powiedzieć, czym jest dcuma i bycie 
człowiekiem zadcumionym według 
Tarrou; 
– wypełnić tabelC dotycz>c> postaw 
reprezentowanych przez bohaterów 
powieWciś 
– wyjaWnić, jak ojciec Paneloux tłumaczy 
cierpienie i Wmierć człowiekaś 
– przeWledzić ewolucjC pogl>dów ojca 
Paneloux; 
– wskazać w wierszu ZaklCcie odwołania 
do tradycji biblijnej i starogreckiej; 
– okreWlić funkcjC paralelizmu 
znaczeniowego w wierszu 

– przedstawić sferC ideow> przemianś 
– przedstawić zmiany w sferze sztukiś 
– wyjaWnić, czym jest „fundament 
egzystencjalizmu” według Sartre’aś 
– okreWlić, na czym według filozofa 
polega najgłCbsze osamotnienie 
człowiekaś  
– wyjaWnić, jak Rambert rozumie ideC 
miłoWciś 
– wyjaWnić przyczyny decyzji Ramberta o 
pozostaniu w mieWcieś 
– wskazać motywacje i konsekwencje 
postawy ateistycznej Rieux i Tarrou; 
– wyjaWnić zdanie o ustach cierpi>cego 
dziecka; 
– wskazać nawi>zania do teodyceiś 
– ocenić postawC ojca Panelouxś 
     – wskazać w tekWcie Traktatu 
moralnego nawi>zania do toposu 
theatrum mundi; 
– wyjaWnić, na czym polega dialog z 
tradycj> biblijn> i starogreck> w wierszu 
ZaklCcie; 

– porównać now> epokC z epokami 
poprzedzaj>cymi i wyjaWnić podstawowe 
pojCciaś 
– czytać i objaWniać obrazy współczesneś 
– wyjaWnić, co według Sartre’a wynika 
dla ludzkiej moralnoWci z faktu 
nieistnienia Boga; 
– uzasadnić tezC, ce egzystencjalizm jest 
humanizmem; 
– uzasadnić, ce doktor Rieux kierował siC 
zasadami ascezy; 
– uzasadnić, ce postawC Ramberta mocna 
okreWlić jako „WwiCtoWć bez Boga”ś 
– przedstawić filozofiC egzystencji 
Cottarda; 
– porównać postacie lekarzy poznanych 
podczas omawiania wskazanych 
utworówś 
– omówić przekonania ojca Paneloux na 
pocz>tku epidemiiś 
– porównać postawy Wwiatopogl>dowe 
ojca Paneloux i doktora Rieux; 
– rozstrzygn>ć, czy w drugim kazaniu 
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paralelizm znaczeniowy; 
– omówić sytuacjC egzystencjaln> 
przedstawion> przez Wojaczkaś 
– powiedzieć, kim jest Pan Cogitoś 
– okreWlić, czym jest nonkonformizmś 
     – wyjaWnić, jak rozumie   tytułowe 
pojCcie smakuś 
      – wskazać kontrasty w utworze 
PotCga smaku; 
       – wskazać w wierszu fragmenty 
mówi>ce o komunistycznej propagandzie 
i starocytnej retoryceś 
 
– przedstawić genezC Tanga 
– opisać scenografiC na podstawie 
didaskaliówś 
– podzielić bohaterów na grupy 
pokoleniowe; 
– powiedzieć, jak> władzC chce 
sprawować Arturś 
– podać informacje o twórcach 
przedstawienia; 
– odnotować cechy stroju bohaterów – 
tabela; 
– porównać scenografiC spektaklu z 
opisem w didaskaliach i ocenić ten 
zabieg; 
– opisać podstawowe kategorie poznania 
wyzyskane w utworze Do N.N.***; 
– wskazać podane Wrodki stylistyczne w 
wierszu żłowienie; 
– wskazać w utworze zaskakuj>ce 
zestawienia słowneś 
– powiedzieć, w jakiej pozycji znajduje 
siC osoba „zwierzaj>ca siC” krzesłuś 
– powiedzieć, jakie uczucia wobec 
rzeczywistoWci wyraca wiersz Romans z 
konkretem; 
 
– powiedzieć, jakie treWci kryje w sobie 
neologizm Mironczarnia , rozpoznać 
wyrazy, które go tworz>ś 
– powiedzieć, czym jest „małcowina” – 
„pomnik” osoby na łóckuś 
– wskazać neologizmy w wierszachś 
– podać regułC dotycz>c> pisowni 
partykuły nie- z imiesłowami 
przymiotnikowymi; 
– odmienić poprawnie wyraz cudzysłów 
we wszystkich przypadkach; 
– okreWlić, czemu słucy ucycie formy 
„doktór” w wierszuś 
– znaleać w utworze bł>d ortograficznyś 
– powiedzieć, czym zajmuje siC 
frazeologia; 
– wypisać frazeologizmy z wierszaś 
– przedstawić okolicznoWci zwi>zane z 
wygłoszeniem omawianej homiliiś 
– powiedzieć, jaki sens papiec nadaje 
słowom „pielgrzym” i 
„pielgrzymowanie”ś 
 
– wskazać w wierszu Oeconomia Divina 
okreWlenia Bogaś 
– przedstawić pejzac opisany w wierszuś 
– wskazać czasowniki w ń. osobie liczby 
pojedynczej i ich dopełnieniaś 
 
 
– wskazać w wierszu Szymborskiej 
wszystkie okreWlenia dotycz>ce 
przypadkowoWciś 
– wskazać frazeologizmyś 
– wskazać wyliczenia i antytezC w 
wierszu Jasne niejasne; 
 
– wskazać zaimki w utworze Terrorysta, 
on patrzy; 
– powiedzieć, czy jCzyk wiersza żłos w 

Zagajewskiego; 
– wyjaWnić sens tytułu  
– powiedzieć, kim s> „tamci” w wierszu 
Przesłanie Pana Cogito; 
– zinterpretować „postawC 
wyprostowan>”, wykorzystuj>c pojCcie 
nonkonformizmu; 
– objaWnić sens scenografii Tanga jako 
alegorii sytuacji społecznej, wskazać 
elementy tradycji i nowoczesnoWciś 
– podzielić bohaterów na przedstawicieli 
konserwatyzmu i progresywizmu 
– powiedzieć, jak wygl>da próba 
przejCcia władzy przez Arturaś 
– powiedzieć, które elementy wiersza Do 
N.N.*** s> zapisem tego, co 
doWwiadczone naocznieś 
– okreWlić funkcjC Wrodków stylistycznych 
w wierszu żłowienie; 
– nazwać wskazane zestawienia słowneś  
– powiedzieć, co wywołuje przypływ 
uczuć do krzesłaś 
– okreWlić, w czym wyraca siC humor 
tekstu Romans z konkretem; 
– powiedzieć, z czym kojarzy siC 
zakoMczenie wiersza Mironczarnia; 
– wskazać elementy warsztatu 
rzeabiarskiego w utworze Mój testament 
Wpi>cego; 
– podać skojarzenia wywołane 
poetyckimi opisami kr>cenia w wierszu 
bycia sam zapach; 
– zastosować w zdaniach imiesłowy 
przymiotnikowe z partykuł> nie-; 
– zastosować w zdaniach poprawn> 
formC 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 Wwietle utworu 
polegało zakłamanie komunistycznej 
rzeczywistoWci społecznejś 
– wskazać elementy mowy ezopowej w 
tekWcieś 
– wskazać elementy perswazyjne w 
zakoMczeniu homiliiś 
– powiedzieć, z jakiej tradycji wywodz> 
siC okreWlenia Boga w wierszu 
Oeconomia Divina i do jakiego 
wizerunku siC odwołuj>ś 
– wyjaWnić 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 niedokoMczoneś 
– wyjaWnić myWl poetki zawart> we 
wskazanej strofie wiersza Jasne niejasne; 
 – wytłumaczyć „nadfrekwencjC” 
zaimków w wierszu Terrorysta, on 
patrzy; 
– podać alegoryczne znaczenia okreWleM 
zwi>zanych z erotyzmem w utworze żłos 
w sprawie pornografii; 
– podać ukryte znaczenie wypowiedzeM 
ironicznych; 
– powiedzieć, na czym polega 
subiektywnoWć przedstawienia przestrzeni 
ukazanej w wierszu Wczesna godzina; 

– okreWlić kondycjC egzystencjaln> 
człowieka w wierszu Zagajewskiegoś 
– porównać czynnoWci „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 
okreWlić ich rolCś 
– poprawnie wypełnić tabelC dotycz>c> 
sporu pokoleniowego w Tangu 
– przygotować i przedstawić opracowany 
przez Artura program zmiany 
rzeczywistoWci społecznejś 
– okreWlić, czego poszukuje Arturś 
– powiedzieć, która idea ulega 
oWmieszeniu w cytowanym fragmencie 
dramatu;  
– scharakteryzować Artura jako 
człowieka ideiś 
– przedstawić symboliczne znaczenie 
Wmierci Artura; 
– opisać sytuacjC inteligencji w 
momencie przewrotu i po nim; 
– powiedzieć, kto i o co siC spieraś 
– okreWlić sojuszników i oponentów 
Artura; 
– powiedzieć, jakie zmiany w rodzinnym 
porz>dku sygnalizuj> zmiany stroju i 
sposobu zwracania siC postaci do siebie; 
– okreWlić funkcjC niemal całkowitego 
braku muzyki w spektaklu; 
– okreWlić, czemu ma słucyć powacna 
tonacja przedstawienia; 
– sformułować samodzielnie ogóln> 
prawdC o spotkaniu z drugim 
człowiekiem wyracon> w wierszu Do 
N.N.***; 
– wyjaWnić sens zaskakuj>cych zestawieM 
słownych w utworze żłowienie; 
– powiedzieć, co jest obiektem uczuć 
opisanych w wierszu Romans z 
konkretem; 
– wyjaWnić filozoficzny sens transpozycji 
formy osobowej w wierszu 
Mironczarnia; 
– powiedzieć, jakie symboliczne 
znaczenie nios> przedmioty wymienione 
w wierszu Mój testament Wpi>cego;  
– odczytać jako zdanie wskazane wersy 
utworu bycia sam zapach; 
– podać przykłady błCdnego ucycia słówś 
– okreWlić funkcjC błCdu składniowego 
ucytego w wierszuś 
– wyjaWnić, na czym polega 
niepoprawnoWć wskazanych zwi>zków 
frazeologicznych i okreWlić ich funkcjCś 
– podać przykłady idiomów o 
wskazanym znaczeniu oraz z ucyciem 
czasownika iWć; 
– wskazać przekształcenie idiomu 
dokonane w wierszu i okreWlić jego sensś 
– znaleać w wybranym tekWcie prasowym 
idiomy i wyjaWnić ich znaczenieś 
– powiedzieć, jakie sensy symboliczne 
przywołuj> wymienione w tekWcie 
gatunki muzyczne; 
– powiedzieć, czemu słuc> wskazane 
aliteracje; 
– powiedzieć, do czego przekonuje Jan 
Paweł IIś 
– okreWlić, na czym polega katastrofa 
Wwiata przedstawionego w wierszu 
Oeconomia Divina; 
– wyjaWnić, czym spowodowane jest 
uczucie szczCWcia poety wyracone w  
– wyjaWnić znaczenia i funkcje 
frazeologizmów zastosowanych w 
wierszu Wszelki wypadek; 
– powiedzieć, w czym wyraca siC 

kaznodzieja odrzuca wiarC i teodyceCś 
     – wyjaWnić, na czym polega 
modyfikacja toposu theatrum mundi w 
utworze Miłoszaś 
       – zinterpretować zakoMczenie wiersza 
ZaklCcie, zastosowane symbole i tytułś 
      – rozwacyć, czy ZaklCcie ma 
charakter ironiczny; 
      – rozstrzygn>ć, czy Miłosz jest poet> 
politycznym, czy uniwersalnym, i 
uzasadnić opiniCś 
– zinterpretować relacjC przyroda–
człowiek w wierszu Zagajewskiegoś 
– wskazać w wierszu Wojaczka elementy 
dezintegracji pozytywnej; 
– rozwacyć sens puenty wierszaś 
– rozwacyć, czy Wojaczka mocna uznać 
za romantyka; 
– zinterpretować wiersz Zagajewskiegoś 
 – wyjaWnić, czym jest „dawanie 
Wwiadectwa” dla Pana Cogitoś 
– rozwacyć konsekwencje cycia według 
wskazaM Pana Cogitoś 
– objaWnić sens przesłania Pana Cogitoś 
– zinterpretować wiersz PotCga smaku w 
odniesieniu do kultury masowej; 
– wskazać przejawy humoru w Tangu; 
– przedstawić swoje stanowisko i 
argumenty w sporze 
miCdzypokoleniowymś 
– porównać obraz społeczeMstwa 
nowoczesnego w Ferdydurke i 
ponowoczesnego w dramacie Mrockaś 
– wyjaWnić symboliczny sens poszukiwaM 
po pijanemu; 
– okreWlić postawC Arturaś 
– ocenić wybory i czyny Arturaś 
– porównać Artura z wybranym 
bohaterem dramatu romantycznego; 
– odnieWć siC do pojCcia formy w 
Ferdydurke i w dramacie Mrockaś 
– zredagować tekst na temat tradycyjnych 
idei we współczesnym Wwiecie, z 
odniesieniem do rócnych tekstów kulturyś 
– wyjaWnić alegoryczny sens przejCcia 
władzy po Arturze przez źdkaś 
– wyjaWnić, czy władzC źdka mocna 
okreWlić jako dyktaturC proletariatuś 
– zinterpretować znaczenie finałowego 
taMca źdka z źugeniuszem; 
– odnotować momenty przełomowe w 
działaniach Artura i podać ich 
okolicznoWciś 
– przedstawić obszary dyskusji ideowej w 
spektaklu;– omówić ewolucjC programu 
Artura; 
– okreWlić przyczyny poracki Arturaś 
– wyjaWnić w Wwietle wiersza Do N.N.***, 
czy mocna poznać kogoW „od pierwszego 
wejrzenia”ś 
– nazwać skrzycowane obrazy we 
wskazanym fragmencie utworu żłowienie 
i zaklasyfikować do kacdego z nich 
odpowiednie elementy przedstawienia; 
– uzupełnić niedopowiedziane 
zakoMczenie wierszaś 
– zinterpretować tytuł utworu Romans z 
konkretem; 
– przedstawić poetyck> „niezwykłoWć 
zwykłoWci” na podstawie utworów M. 
Białoszewskiegoś 
– zinterpretować przyczyny mCczenia siC 
osoby mówi>cej w wierszu Mironczarnia; 
– zinterpretować opis pokoju w wierszu 
Mój testament Wpi>cego, podać sensy 
symboliczne i dosłowne ucytych 
wyraceMś  
– zdefiniować samodzielnie słowo „jawa” 
i wyjaWnić sens jego ucycia w wierszu 
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sprawie pornografii jest współczesny, 
czy przestarzałyś 
– okreWlić osobC mówi>c> w wierszuś 
– wypisać okreWlenia zwi>zane z 
erotyzmem; 
– wskazać przykłady wypowiedzeM 
ironicznych i podać ich dosłowne 
znaczenie; 
– opisać przestrzeM ukazan> w wierszu 
Wczesna godzina; 
 
– powiedzieć, dlaczego w tytułowym 
słowie s@motnoWć wystCpuje znak @ś 
– powiedzieć, dlaczego ICQ zyskał na 
Wwiecie popularnoWćś 
– powiedzieć, jakie korzyWci i 
niebezpieczeMstwa zwi>zane z Chatem 
dostrzega autor; 
 
– rozwacyć, czemu słucy 
zwielokrotnienie obrazu aktorki w dziele 
Warhola; 
– wskazać w tekWcie elementy 
współczesnego jCzyka młodziecowegoś 
– opisać „szaleMstwo” wybranej modyś 
– opisać wygl>d chorej matki poety na 
podstawie utworu Ale kto zobaczy…; 
– na podstawie przytoczonych sloganów 
rozpoznać reklamowane produktyś 
– rozpoznać adresatów reklam; 
– powiedzieć, z czego wynikaj> rócnice 
w liczbie okreWleM podobnych zjawisk w 
jCzykach polskim i angielskiś 
– podać przykłady frazeologizmów, w 
których wystCpuj> nazwy zwierz>t 
hodowlanych; 
– dokoMczyć podane przysłowiaś 
– dokonać podsumowania doWć 
powierzchownie (zna podstawowe 
problemy, zagadnienia); 
– poł>czyć twórców z ich utworamiś 
– powiedzieć, co oznacza 
zestawienie dcumy i wojnyś 
– opisać reakcjC ludzi na 
wybuch epidemii; 
– opisać cycie człowieka 
w stanie ci>głego zagroceniaś 
– przedstawić i nazwać 
rócne reakcje ludzi na 
wyzwolenie; 
– przypomnieć mit o Syzyfieś 
– powiedzieć, który 
moment kary Syzyfa 
interesuje Camusa 
najbardziej; 
– znaleać w tekWcie Mit Syzyfa tezCś 
– podać genezC utworu Zniewolony 
umysł; 
– powiedzieć, czego 
według Miłosza brakuje 
ludziom, gdy wydaje siC, 
ce maj> juc wszystkoś 
– wymienić podobieMstwa 
miCdzy nazizmem 
a komunizmem; 
– wskazać elementy kolokwializacji 
w utworze Pedagogika; 
– okreWlić stosunek dorosłych 
do dzieci i rozwacyć 
jego przyczyny; 
– wykazać zwi>zek tytułu 
wiersza Sobota z opisan> 
sytuacj> egzystencjaln>ś 
– okreWlić cechy młodoWci 
i sposoby jej „ucywania” 
przez poetCŚ 
– podać genezC utworu Cesarz 
KapuWciMskiegoś 
– powiedzieć, z jakich 

– wskazać elementy topiki religijnej; 
– porównać list bohaterki z tradycyjn> 
formuł> epistolograficzn> i wymienić 
rócniceś 
– powiedzieć, z jakich powodów internet 
został zestawiony ze spowiedzi>ś 
– zaprezentować ciekawy blogś 
– powiedzieć, jak> funkcjC pełni> ostre 
kolory na obrazie Warhola 
– omówić wybrany film lub serial jako 
dzieło kultury masowejś 
– okreWlić sens zestawienia drobiu i 
dziewczynek w poemacie Rócewicza 
– powiedzieć, w jaki sposób, w Wwietle 
poematu Rócewicza, kultura popularna 
kształtuje gust i potrzeby współczesnego 
społeczeMstwaś 
 – powiedzieć, czemu słucy 
niedokoMczone wyracenie „kto 
zobaczy…”, i dokoMczyć jeś 
– wskazać paradoks w drugiej strofie 
wiersza Ojciec; 
– powiedzieć na podstawie poznanych 
wierszy, w czym wyraca siC miłoWć poety 
do rodzicówś 
– rozpoznać intencje zawarte w 
zaprezentowanych sloganach 
reklamowych;  
– porównać rodzaj gramatyczny 
podanych form jCzykowychś 
– okreWlić na podstawie frazeologii, jak w 
polskiej kulturze postrzegane s> kura, 
krowa, koM, Wwiniaś 
– powiedzieć, jaka wiedza o porz>dku 
Wwiata i jakie wskazania moralne s> 
zawarte w zrekonstruowanych 
przysłowiachś 
– dokonać podsumowania epokiś 
– wskazać doWć ogólnie jej najwacniejsze 
przesłanki ideowe i osi>gniCcia 
artystyczne; 
- wyjaWnić reakcjC ludzi 
na wybuch epidemii w Oranie; 
– przedstawić psychiczne 

i społeczne skutki zarazyś 
– wymienić wystCpki Syzyfaś 
– powiedzieć, dlaczego 
ten moment kary 
interesuje Camusa 
najbardziej; 
– ustosunkować siC do 
tezy eseju Camusa; 
– podać przyczyny 
rozpowszechniania siC 
„Nowej Wiary” po II 
wojnie Wwiatowej; 
– powiedzieć, jakie fakty 
z historii społeczeMstw 
poddanych XX-wiecznym 
totalitaryzmom 
przedstawia Miłosz w Zniewolonym 
umyWle; 
– wskazać cechy jCzyka 
artystycznego 
w utworze; 
– okreWlić, w jak> rolC 
wchodzi osoba mówi>ca 
w wierszu Pedagogika; 
– wyjaWnić rolC kolokwializacji 
w utworze; 
– wyjaWnić ironiC zawart> 
w okreWleniu z wiersza 
Sobota „ten raj”ś 
– powiedzieć, czemu słucy 
ucycie wulgaryzmuś 
– powiedzieć, dlaczego 
sposób mówienia 
cesarza był rodzajem 
manipulacji; 

emocjonalnoWć wypowiedzi; 
– wyjaWnić zmianC tonacji i fakt 
pojawienia siC adresata we wskazanej 
strofie wiersza Jasne niejasne; 
– wyjaWnić, co i jak oceniaj> wyracenia 
ironiczne w utworze żłos w sprawie 
pornografii; 
– omówić odwołania do kategorii barwy, 
Wwiatła i kształtu w opisie poranka w 
utworze Wczesna godzina; 
– omówić wybrane wiersze W. 
Szymborskiej i M. Białoszewskiego jako 
wyraz uwznioWlenia codziennoWciś 
– wyjaWnić, jak> rolC w konwersacji 
internetowej bohaterów odgrywa ironiaś 
– nakreWlić portrety bohaterów na 
podstawie przytoczonych fragmentów 
powieWciś 
– przedstawić korzyWci i zagrocenia, jakie 
wi>c> siC z przebywaniem w 
rzeczywistoWci wirtualnejś 
– zinterpretować kolorystykC dyptyku w 
kontekWcie biografii aktorki i techniki 
Warhola; 
– przeanalizować wybrane dzieło kultury 
masowej; 
– powiedzieć, jakie prawdy o człowieku 
przywołuje fragment  poematu 
Rócewicza 
– wyjaWnić, w jaki sposób podkultura 
wypiera lub łagodzi problematykC 
Wmierciś 
 – wyjaWnić sens obrazu zw>tpienia matki 
w wierszu Ale kto zobaczy…; 
– powiedzieć, jaka ocena ojca zawarta 
jest w utworze; 
– scharakteryzować tytułowego bohatera 
utworu; 
– rozpoznać funkcje jCzyka w 
zaprezentowanych hasłach reklamowychś 
 – sformułować wnioski wynikaj>ce z 
rozpoznanego rodzaju gramatycznego 
podanych form jCzykowychś 
– znaleać w polszczyanie przykłady na 
rozpowszechnienie oceny, ce to, co 
wacne, szybko przemijaś 
– poprawnie dokonać podsumowania 
epoki; 
– przedstawić wyczerpuj>co jej 
najwacniejsze przesłanki ideowe i 
osi>gniCcia artystyczneś 
– wskazać paraboliczne 
sensy dotycz>ce czasu 
zdarzeM w Dcumie; 
– wyjaWnić, dlaczego 
dcuma (wojna) doprowadza 
do dewaluacji jCzykaś 
– powiedzieć, na czym 
polega psychologiczny 
wymiar kary Syzyfa; 
– powiedzieć, na czym 
polega podobieMstwo 
losu Syzyfa i współczesnego 
robotnika; 
– opisać postawC Syzyfa 
jako przykład „etyki 
egzystencjalnej”ś 
– wyjaWnić alegoryczny 
sens pigułek Murti-Binga; 
– powiedzieć, jaki rodzaj 
sztuki symbolizuj> 
„marsze i ody”ś 
– powiedzieć, czemu 
słucy przywołanie 
faktów historycznych 
w omawianym tekWcie Miłoszaś 
– wskazać cechy eseju 
w utworze Miłosza Zniewolony umysł; 
– scharakteryzować Wwiat 

bycia sam zapach; 
– podać przykłady błCdów jCzykowych z 
głównej strony wybranego portalu 
internetowego i okreWlić typ tych błCdówś 
– zinterpretować znaczenie słowa 
„wyzarzuciła”ś 
– znaleać przejawy humoru słownego w 
wierszu, okreWlić sposób jego tworzenia i 
funkcjCś 
– zinterpretować błCdne ucycie 
wskazanych słów z wiersza żłowienie; 
– dokonać analizy błCdów jCzykowych i 
stylistycznych w wybranym tekWcie z 
prasy popularnej; 
– znaleać w tekWcie wiersza 
frazeologizmy stworzone za pomoc> 
liczebników porz>dkowych, wyjaWnić ich 
sens i okreWlić, w jaki sposób odnosz> siC 
do jakoWci cycia w PRL-u; 
– okreWlić mechanizm i efekt dokonanych 
modyfikacji znaczeM frazeologizmówś 
– wyjaWnić właWciwy sens frazeologizmu 
w tytule wiersza; 
– wyjaWnić sens defrazeologizacji 
wskazanego idiomu i jego zwi>zek z 
właWciwym znaczeniem tego 
frazeologizmu;  
– wyjaWnić sens wskazanych wersówś 
– wyjaWnić, jak papiec rozumie relacje 
jednostka–naródś 
– wskazać w nagraniu homilii pozasłowne 
formy ekspresji i okreWlić ich rolCś 
– rozwacyć, jakim przemówieniem jest 
wypowieda papieca – religijnym czy 
politycznym; 
– wskazać przejawy relatywizmu w 
Wwiecie ukazanym w wierszu Oeconomia 
Divina; 
– omówić wiersz Dar jako poetyck> 
epifaniCś 
– rozstrzygn>ć, czy Dar mocna uznać za 
wyraz współczesnego stoicyzmuś 
– zanalizować puentC utworu Wszelki 
wypadek, wskazać paradoks i wyjaWnić 
jego sens; 
– zinterpretować wiersz jako utwór o roli 
przypadku w ludzkim cyciuś 
– objaWnić sens topiki religijnej, do której 
odwołuje siC J. Hartwigś 
– przedstawić sensy antytez we wskazanej 
strofie wiersza Jasne niejasne; 
– objaWnić sens puenty utworuś 
– zinterpretować wiersz J. Hartwigś 
 – stworzyć portret psychologiczny 
terrorysty na podstawie wiersza  
Terrorysta, on patrzy; 
– wyjaWnić, w jaki sposób budowane jest 
napiCcie w utworze Terrorysta, on patrzy; 
– rozwacyć, czy wiersz jest przestrog> 
przed terroryzmem, czy refleksj> nad 
przypadkowoWci> losuś 
– wyjaWnić, jaki jest sens ucycia pojCcia 
pornografia jako alegorii myWleniaś 
– powiedzieć, jakie postulaty etyczne 
zawiera wiersz; 
– wyjaWnić, na czym polega epifania w 
wierszu Wczesna godzina; 
– omówić charakterystyczne błCdy 
jCzykowe wystCpuj>ce w tekWcieś 
– wskazać elementy wspólne Wojny 
polsko-ruskiej… i obrazu A. Warhola; 
– zinterpretować historiC przedstawion> w 
zakoMczeniu pierwszej czCWci poematu 
Rócewicza 
– wyjaWnić sens zakoMczenia wiersza Ale 
kto zobaczy…; 
– przedstawić na podstawie wiersza 
Wwiatopogl>d ojcaś 
– wypowiedzieć siC na temat 
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powodów cesarz wolał 
słuchać podwładnych, 
nic czytać ich sprawozdaniaś 
– przedstawić motywy 
postCpowania władcyś 
– powiedzieć, jakie stanowisko wobec 
głodu 
i akcji humanitarnej 
zajmuje cesarz; 
– wymienić i podać aródła 
nieprawidłowoWci 
wykrytych przez zagranicznych 
dziennikarzy; 
– podać znaczenie 
terminów ucywanych 
podczas omawiania Dziennika 
Gombrowicza i Dziennika pisanego noc> 
żrudziMskiegoś 
– powiedzieć, w czym 

przejawia siC egocentryzm 
autorów obu tekstówś 
– wskazać w tekstach 
cechy charakterystyczne 
dla dziennika; 
– podać znaczenie wykorzystywanych 
pojCć w poezji J. Twardowskiego; 
– wyodrCbnić elementy 
kompozycyjne wiersza 
Vwiat; 
– wskazać elementy obrazowania 
poetyckiego w wierszach J. 
Twardowskiego; 
– wymienić elementy 
natury w wierszu Drzewa 
niewierz>ce; 
– wskazać epitety i powiedzieć, jak> 
prawdC 
o Wwiecie one przekazuj>ś 
– opisać miasto młodoWci wykreowane 
przez Miłoszaś 
– wskazać kluczowe 
porównanieś 
– wskazać elementy 
wspólne dla Wilna 
i cywilizacji Zachodu; 
– okreWlić, na czym polega 
stylizacja w eseju 
Miłosza Piesek przydrocny. KrzyWś 
– wskazać nawi>zania do 
oryginałuś 

– powiedzieć, jak opowiadaj>cy 
rozumie pojCcie cywilizacja; 
– przedstawić mentalnoWć 
autorytarnej władzyś 
– powiedzieć, jakie s> 
szanse powodzenia 
rewolucji zdaniem ojca 
Hailu; 
– powiedzieć, na czym 
polega, zdaniem 
żombrowicza, rócnica 
miCdzy polsk> pras> 
krajow> a pras> emigracyjn> 
po II wojnie 
Wwiatowejś 
– wskazać podobieMstwa 
i rócnice miCdzy komunizmem 
a nazizmem; 
– sformułować tezC 
utworu Vwiat; 
– wyjaWnić zasadnoWć 
wyboru Wrodków obrazowania 
– wskazać, jakie cechy 
autor przypisał elementom 
przyrody w kacdej czCWci wiersza Drzewa 
niewierz>ce; 
– powiedzieć, na czym 
polega, zdaniem Miłosza, 
unifikacyjna rola kina na podstawie 
Miasta młodoWciś 
– wyjaWnić okreWlenie 
„fabryka snów”ś 
– wyjaWnić, kim jest 
KubuW w eseju Miłosza Piesek 
przydrocny; 

dorosłych w utworze 
Pedagogika; 
– przedstawić wiersz jako 
wyraz „martwej perspektywy 
młodoWci”ś 
– przedstawić sposób 
wartoWciowania Wwiata 
przez poetC w utworze 
Sobota; 
– zredagować tekst na 
temat wierszy A. Bursy; 
– omówić stosunek relacjonuj>cego 
dworzanina 
do ministra pióra w tekWcie 
KapuWciMskiegoś 
– scharakteryzować wypowiadaj>cego 
siC we wskazanym akapicieś 
– omówić przedstawiony 
w tekWcie mechanizm 
władzy; 
– scharakteryzować mentalnoWć 
wypowiadaj>cego 
siC we wskazanym 
akapicie utworu KapuWciMskiegoś 
– podać powody rewolucjiś 
– omówić rzeczywistoWć 
porewolucyjn> w tekWcie 
KapuWciMskiegoś 
– powiedzieć, co, zdaniem 
Gombrowicza, 
tłumi siłC wyrazu 
polskiej prasy i z czego 
wynika słaboWć kultury 
emigracyjnej; 
– wskazać w tekWcie 
Herlinga-żrudziMskiego 
metafory bCd>ce ł>cznikiem 
kompozycyjnym 
i refleksj> pisarzaś 
– zabrać głos w dyskusji 
na temat omawianych 
systemów totalitarnychś 
– samodzielnie sformułować 
argumentacjC wykorzystan> 
w wierszu Vwiat; 
– wskazać ocenC człowieka 
współczesnego ukryt> 
w opisie przyrody z wiersza 
Drzewa niewierz>ce; 
– przygotować i przedstawić 
prezentacjC multimedialn> na 
temat Wwiata poezji 
J. Twardowskiego; 
wymienić oznaki pocz>tków 
globalizacji 
wskazane przez Miłosza w MieWcie 
młodoWci; 
– powiedzieć, w czym 
przejawia siC wieloetnicznoWć 
Wilna; 
– wymienić cechy „typowego 
wschodniego źuropejczyka”ś 
– wyjaWnić sensy konstrukcji 
Wwiata przedstawionego 
eseju Miłosza Piesek przydrocny; 
– rozwacyć ostatnie 
zdania Krzysia jako refleksje 
egzystencjalne; 

franciszkanizmu wyraconego w 
omawianych wierszach; 
– przeanalizować wskazane reklamyś 
– powiedzieć, jaki element Wwiata 
zawartego w polskiej leksyce ujawnia siC 
w zaprezentowanym zdaniu; 
– wyjaWnić, co o postrzeganiu ludzkiej 
podmiotowoWci mówi> zaproponowane 
wyraceniaś 
– powiedzieć, jak w jCzyku polskim 
wartoWciowana jest miłoWć, i podać 
odpowiednie przykładyś 
– wyjaWnić stereotyp Niemca utrwalony w 
polszczyanie, bior>c pod uwagC 
etymologiC nazwy Niemiec; 
– samodzielnie dokonać podsumowania 
epoki; 
– interesuj>co przedstawić jej 
najwacniejsze przesłanki ideowe i 
osi>gniCcia artystyczneś 
– odnieWć siC do rócnych tekstów kultury, 
własnych lektur, doWwiadczeM i 
przemyWleMś 
– wyjaWnić znaczenie 
motta utworu Camusa; 
– zinterpretować symbolikC 
przestrzeni, w jakiej rozgrywa siC akcjaś 
– wyjaWnić, kim s> „humaniWci” 
wspomniani we wskazanym fragmencie, i 
uzasadnić sw> wypowiedaś 
– wyjaWnić znaczenie 
paraboli zawartej w powieWciś 
– porównać parabole 
powieWciowe Kafki i Camusa; 
– zredagować tekst 
dotycz>cy przytoczonych 
słów doktora Rieux, z odwołaniem do 
rócnych tekstów kultury; 
– wyjaWnić, dlaczego Camus zrównuje 
„m>droWć i przezornoWć” 
Syzyfa z jego „skłonnoWciami 
zbójeckimi”ś 
– wyjaWnić nazwC „bohater 
absurdalny” i to, w czym tragizm Syzyfa 
jest absurdalny; 
– przedstawić los bohatera 
jako „równanie kulturowe” losu 
współczesnego człowiekaś 
– porównać bohaterów wskazanych 
opowieWci parabolicznych i przygotować 
na ten temat pracCś 
– zredagować tekst na temat szczCWcia 
Syzyfa, z odwołaniem do rócnych 
tekstów kulturyś 
– podać przyczyny zaangacowania T. 
Borowskiego w komunizm; 
– wyjaWnić, czemu słucy opis powieWci 
Witkacego 
w przywołanych fragmentach eseju; 
– porównać historiozofiC 
Witkacego z myWl> O. Spengleraś 
– wykazać, czy Zniewolony umysł jest 
parabol>, i uzasadnić swe zdanieś 
– dokonać interpretacji porównawczej 
wskazanych utworów Miłoszaś 
– wyjaWnić, jak> diagnozC społeczn> 
stawia poeta w wierszu Pedagogika; 
– zinterpretować tytuł utworuś 
– wyjaWnić, z czego wynika 
postawa osoby mówi>cej w wierszu 
Sobota, uwzglCdniaj>c realia polityczne i 
biograficzne; 
– zinterpretować wiersz jako wyraz 
buntu; 
– porównać postawC buntu we 
wskazanych utworach Mickiewicza i 
Bursy; 
– zinterpretować wiersz Bursy jako 
polemikC z kultem małych miasteczek; 
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– dokonać interpretacji 
porównawczej omówionych wierszy; 
– omówić intertekstualnoWć Tanga; 
– dokonać interpretacji porównawczej 
wskazanych wierszy M. Białoszewskiego 
i J.Słowackiegoś 
– dokonać interpretacji porównawczej 
omówionych wierszy S. BaraMczakaś 
– wyjaWnić sens wskazanego 
zdania Jana Pawła IIś 
– rozstrzygn>ć, które fragmenty homilii 
mogły być inspiracj> dla narodzin 
„SolidarnoWci”ś 
– wskazać w tekWcie KapuWciMskiego 
kluczowe symbole i zinterpretować ich 
znaczenie; 
– zrekonstruować mechanizmy 
władzy autorytarnej przedstawione w 
tekWcie KapuWciMskiegoś 
– porównać postCpowanie cesarza z 
postCpowaniem Zenona Ziembiewicza i 
okreWlić uniwersalne mechanizmy 
władzyś 
– wyjaWnić, dlaczego Cesarz w Polsce w 
latach 7Ń. i 8Ń. XX w. był traktowany 
jako aluzja polityczna; 
– podać przyczyny pogl>dów 
ojca Hailu na rewolucjCś 
– przedstawić genezC rewolucji na 
podstawie wskazanych utworówś 
– wyjaWnić paraboliczne sensy zawarte w 
tekWcie i ukazać ich wartoWć uniwersaln>ś 
– zredagować tekst na temat rewolucji lub 
wyboru „trzeciej drogi”, z 
uwzglCdnieniem rócnych 
tekstów kulturyś 
– wyjaWnić, z jakim pogl>dem 
J. Lechonia polemizuje 
żombrowicz, i podać argumentyś 
– sformułować tezC 
K. Kersten, z któr> nie zgadza siC 
Herling-żrudziMski, 
i zreferować argumentacjC pisarzaś 
– wykazać egotyzm autorów dziennikówś 
– wskazać podobieMstwa i rócnice miCdzy 
dziennikiem i esejem, odwołuj>c siC do 
wskazanych tekstówś 
– zredagować tekst na temat łagodnoWci i 
słaboWci, z odwołaniem do rócnych 
tekstów kultury; 
– dokonać interpretacji  porównawczej 
wskazanych wierszy K.K. BaczyMskiego 
i C. Miłosza, ze zwróceniem uwagi na 
obrazy katastrofy cywilizacji i podaniem 
wniosków historiozoficznych obu 
poetówś 
– dokonać interpretacji porównawczej 
wskazanych 
wierszy C. Miłosza i A. Mickiewicza; 
– zinterpretować tytuł utworu Vwiat i sens 
puenty; 
– wykazać, ce utwór Vwiat mocna uznać 
za wyraz franciszkanizmu; 
– odszukać idee franciszkanizmu 
w wierszu Drzewa niewierz>ce; 
– zredagować tekst zawieraj>cy 
interpretacjC wybranego wiersza 
Twardowskiego; 
– dokonać interpretacji 
porównawczej wskazanych wierszy J. 
Twardowskiego i C. Miłoszaś 
– dokonać interpretacji porównawczej 
omówionych wierszy; 
– dokonać interpretacji porównawczej 
wskazanych wierszy W. Szymborskiej i 
Z. Herberta; 
– podać argumenty uzasadniaj>ce 
wybór króla Zygmunta Augusta na 
patrona wileMskiego gimnazjum; 
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– omówić problem tocsamoWci kulturowej 
Polaka, w nawi>zaniu 
do tekstów C. Miłosza i W.Gombrowicza; 
– zredagować tekst na temat 
prowincjonalnoWci i globalizmu, w 
odniesieniu do rócnych tekstów kulturyś 
– zinterpretować zamianC 
Stumilowego Lasu na ogród na podstawie 
eseju Piesek przydrocny. KrzyW; 
– zanalizować symbol studni; 
– przedstawić refleksje o Wmierci i 
nieWmiertelnoWci zawarte w tekWcieś 
– rozwacyć sens ostatniego 
zdania Krzysia, zestawiaj>c je z 
przypowieWci> ewangeliczn>ś 
– zredagować tekst na temat 
indywidualizmu wobec kultury masowej; 
– dokonać interpretacji 
porównawczej wskazanych 
wierszy T. Rócewicza i J. Iwaszkiewicza; 

Na ocenC celuj>c> uczeM opanował doskonale wiadomoWci i umiejCtnoWci przewidziane na ocenC bardzo dobr> a ponadto wykorzystuje materiał 
wykraczaj>cy poza podstawC programow> i realizowany program nauczania. 

 
 

KSZTAŁCźNIź JBZYKOWź 

JBZYK W INTERAKCJI 

JCzyk jako narzCdzie zniewolenia w politycznych wypowiedziach propagandowych. 
Perswazyjne wykorzystanie jCzyka przez współczesn> kulturC masow>. 
 
PojCcia kluczowe 
nowomowa, reklama. 
 
JBZYK W SPOŁźCZźLSTWIź 

Pokoleniowe zrócnicowanie jCzyka – jCzyk młodziecowy na tle polszczyzny literackiej. 
Pisana i mówiona odmiana jCzyka – odmiennoWć kształtu jCzykowego determinowana sytuacj> komunikacyjn>. 
Specyfika współczesnej komunikacji medialnej. 
Rozwój nowych mediów – szanse i zagrocenia dla polszczyzny. 
*JCzyk jako narzCdzie wartoWciowania, kategoryzowania i interpretacji Wwiata. 
 
PojCcia kluczowe 
kolokwializm, wulgaryzm, elipsa, anakolut, zdanie, równowacnik zdania, massmedia, hipertekst, mediatyzacja (tabloidyzacja) 
rzeczywistoWci, blog, forum internetowe, czat, *jCzykowy obraz Wwiata, *funkcja poznawcza, komunikacyjna, społeczna jCzyka 
KSZTAŁT WYPOWIźDZI JBZYKOWźJ 

Bogactwo frazeologiczne polszczyzny. 
Frazeologizmy jako tworzywo wypowiedzi poetyckiej i wypowiedzi potocznej. 
PojCcie kultury jCzyka. 
Kryteria poprawnoWci jCzykowej. 
Podstawowe typy błCdów jCzykowych. 
Bł>d jCzykowy a innowacja jCzykowa – rozrócnienie pojCć. 
Zasady redagowania i adiustacji tekstu. 
Zasady sporz>dzania opisu bibliograficznego (ksi>cki, artykułu z pracy zbiorowej i czasopisma, materiałów internetowych i 
audiowizualnych). 
Podstawowe gatunki wypowiedzi jCzykowychŚ esej. 
*Styl potoczny jako centrum systemu stylowego jCzyka. 
*Charakterystyczne cechy jCzyka i stylu tekstów awangardowych i współczesnych. 
 
PojCcia kluczowe 
ł>czliwoWć wyrazów, idiom, defrazeologizacja, norma jCzykowa, poprawnoWć jCzykowa, bł>d jCzykowy (fonetyczny, fleksyjny, 
leksykalny, frazeologiczny, składniowy), bł>d stylistyczny, innowacja jCzykowa, bibliografia podmiotu, bibliografia przedmiotu, 
*fraza, *wyracenie, *zwrot, *puryzm jCzykowy. 
 
 


