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A
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lejnik

Rozkład materiału z planem wynikowym
KLASA 1, CZĘŚĆ 1

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

1. Lekcja 
organizacyjna

 • Przedstawić zasady or-
ganizacji zajęć i kryteria 
oceniania na lekcjach 
języka polskiego w zakre-
sie podstawowym

1

2.

R

Lekcja 
organizacyjna

 • Przedstawić zasady or-
ganizacji zajęć i kryteria 
oceniania na lekcjach 
języka polskiego w zakre-
sie rozszerzonym

1

3. Zrozumieć 
kulturę – 
zrozumieć 
człowieka

Wykład w podręcz-
niku, s. 10–13; My
śliciel z Cernovoda 
(s. 10); przykłady 
różnych tekstów 
kultury (s. 13)

Zdefiniowanie 
kultury jako cało-
kształtu material-
nego i duchowego 
dorobku ludzkości

 • Wymienić różne dziedziny 
sztuki

 • Wskazać podobieństwa  
i różnice między sztuką  
a kulturą

 • Objaśnić różnicę między 
kulturą popularną i wysoką

 • Wskazać przykłady tek-
stów kultury w polskim 
dziedzictwie kulturowym

 • Zdefiniować pojęcia „kul-
turowy” i „kulturalny”

kultura 
natura 
sztuka (wysoka 
i popularna) 
funkcja este-
tyczna 
tekst kultury

ZP III 2. 1) 2

4. W świecie 
znaków

Wykład w podręcz-
niku, s. 15–19;
symbole religii  
(s. 15); symbole 
chrześcijańskie 
(s. 18)

Poznanie klasyfika-
cji znaków

 • Zdefiniować pojęcie 
znaku 

 • Objaśnić istotę znaku 
językowego

 • Wskazać znak ikonogra-
ficzny i symbol  
w analizowanym materia-
le ikonograficznym

 • Odróżnić znak umowny 
od symptomu oraz znak 
symboliczny od ikonicz-
nego

 • Podać własne przykłady 
różnych typów znaków

semiotyka 
semantyka
znak 
znak umowny 
symptom 
znak symbo-
liczny 
znak ikoniczny 

ZP I 3. 2) 3
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U
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lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

 • Zaklasyfikować podany 
znak do odpowiedniego 
typu

znak językowy 
mowa ciała

5. Literatura i jej 
klasyfikacje

Wykład w podręcz-
niku, s. 20–23;
Homer Odyseja 
(s. 24);
Safona [Wierz mi, 
że chciałabym 
umrzeć…] (s. 25); 
J.-L. David Safona  
i Faon (s. 26)

Powtórzenie  
i usystematyzowa-
nie wiadomości  
o rodzajach  
i gatunkach lite-
rackich

 • Wymienić cechy swoiste 
literatury

 • Odróżnić rodzaj od ga-
tunku literackiego

 • Scharakteryzować każdy 
z trzech rodzajów lite-
rackich

 • Nazwać podmiot mówią-
cy charakterystyczny dla 
każdego z trzech rodza-
jów literackich

 • Wyjaśnić istotę opozycji 
literatura–retoryka oraz 
poezja–proza

 • Wskazać cechy rodzajo-
we w wybranym tekście 
literackim

 • Posługiwać się biegle 
terminologią teoretycz-
noliteracką dotyczącą 
klasyfikacji rodzajowej  
i gatunkowej

literatura 
fikcyjność 
obrazowość
epika 
liryka 
dramat 
narrator
podmiot li-
ryczny
osoby dramatu
rodzaj literacki
gatunek literacki
synkretyzm 
poezja
proza

4–5

6. Wiesz i nie 
powiesz? 
Mowa zamiast 
milczenia – 
wypowiedź 
językowa jako 
akt komuni-
kacji

Wykład w podręcz-
niku, s. 27–28;
A. Fredro Zemsta 
(s. 29)

Wyjaśnienie,  
na czym polega 
specyfika komuni-
kacji językowej

 • Objaśnić różnicę między 
komunikacją werbalną  
a pozawerbalną

 • Wskazać sześć najważ-
niejszych elementów 
aktu komunikacji języko-
wej w dowolnym komu-
nikacie

 • Rozpoznać funkcję infor-
matywną, ekspresywną  
i impresywną w omawia-
nym tekście

 • Scharakteryzować sześć 
najważniejszych funkcji 
komunikatów języko-
wych

 • Wskazać środki języko-
we, za pomocą których 
jest realizowana w dia-
logu Papkina i Cześnika 
funkcja impresywna  
i ekspresywna

akt komunikacji 
nadawca 
odbiorca 
kontekst 
komunikat 
kod 
kontakt funkcja 
ekspresywna 
funkcja impre-
sywna 
funkcja infor-
matywna 

ZP I 1. 4); 3. 3), 4) 6
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nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
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dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

 • Określić zamiary komuni-
kacyjne Cześnika  
i Papkina w analizowanym 
dialogu

funkcja po-
etycka 
funkcja metaję-
zykowa
funkcja fatyczna
komunikacja 
werbalna 
komunikacja 
pozawerbalna

7. Umiem więcej. 
Wypowiedzi 
pisemne

Wykład w podręcz-
niku, s. 32–40

Poznanie zasad 
pracy nad wypra-
cowaniem typu 
maturalnego 
(przygotowanie 
do części pisemnej 
egzaminu matural-
nego na poziomie 
podstawowym 
i rozszerzonym) 
Ćwiczenie umie-
jętności tworzenia 
rozprawki oraz 
interpretacji utwo-
ru lirycznego.

 • Tworzyć dłuższy tekst 
pisany zgodnie z podsta-
wowymi zasadami jego 
organizacji

 • Tworzyć samodzielną wy-
powiedź argumentacyjną 
według podstawowych 
zasad logiki i retoryki 
(stawianie tezy lub hi-
potezy, dobieranie argu-
mentów, porządkowanie 
ich, hierarchizowanie, 
dokonywanie ich selekcji 
pod względem użytecz-
ności, podsumowanie, 
wnioskowanie)

 • Tworzyć dłuższy tekst 
pisany zgodnie z podsta-
wowymi zasadami jego 
organizacji, przestrze-
gając zasad spójności 
znaczeniowej i logicznej

 • Opracowywać redakcyj-
nie własny tekst  
(dokonywanie uzupeł-
nień, przekształceń, 
skrótów, eliminowanie 
niejednoznaczności 
wypowiedzi)

rozprawka
interpretacja 
wstęp
teza
hipoteza
rozwinięcie 
argument
podsumowanie
koncepcja 
interpretacyjna

ZP III 1. 1), 2), 3), 
6), 7)

7 2–3

R
Ćwiczenie umie-
jętności pisania 
wypowiedzi 
argumentacyjnej 
oraz interpretacji 
porównawczej.

 • Przeprowadzać inter-
pretację porównawczą 
utworów literackich

 • Konfrontować tekst 
literacki z innymi teksta-
mi kultury.

interpretacja 
porównawcza
wypowiedź ar-
gumentacyjna

ZR III 1. 2)
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Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

Biblia w literaturze i kulturze

8. U źródeł 
kultury: Biblia

Tablica chronolo-
giczna, s. 30–31;
wykład w podręcz-
niku, s. 42–44

Poznanie budowy, 
tematyki i okolicz-
ności powstania 
Biblii 

 • Objaśnić znaczenie słów 
„biblia” i „testament”

 • Określić czas powstawa-
nia Biblii

 • Objaśnić istotę podziału 
Biblii na Stary i Nowy 
Testament

 • Podać lokalizację wybra-
nego fragmentu Biblii, 
posługując się skrótem 
biblijnym

 • Wymienić typy ksiąg 
biblijnych (historyczne, 
dydaktyczne, prorocze)

 • Opisać zawartość tema-
tyczną wybranych ksiąg 
biblijnych

kultura 
śródziemno-
morska
sacrum
profanum
skróty biblijne 
werset

8

9. Oto jestem. 
Człowiek  
i Bóg w Biblii 
– historia 
Abrahama 

Wykład w podręcz-
niku, s. 45;
Księga Rodzaju  
(s. 46);
M.M. da Caravaggio 
Ofiarowanie Iza
aka (s. 47); 
M. Chagall Ofiaro
wanie Izaaka (s. 48);

Opisanie relacji 
między człowie-
kiem a Bogiem 
w Starym Testa-
mencie

 • Objaśnić tytuł Księgi 
Rodzaju oraz wskazać jej 
genezę i czas powstania

 • Opowiedzieć historię 
Abrahama

 • Scharakteryzować bohate-
ra, zwracając uwagę na mo-
tywy jego postępowania

 • Zaprezentować starote-
stamentową wizję Boga

 • Ocenić postępowanie 
bohatera

 • Odszukać w analizowa-
nym fragmencie cechy 
stylu biblijnego

 • Porównać sposób uka-
zania biblijnego motywu 
w dwóch analizowanych 
działach plastycznych

Pięcioksiąg
monoteizm 
inwersja 
Holokaust
przymierze

ZP II 1. 1); 2. 1), 
4); 3. 1)
ZR II 3. 4)

9

10. Strach, 
niepowstrzy
many strach. 
Świat ludzkich 
uczuć wobec 
próby wiary

G. Herling-Grudziń-
ski Ofiarowanie  
(s. 49–52);
M.M. da Caravaggio 
Ofiarowanie Iza
aka (s. 50)

Porównanie biblij-
nej historii Abraha-
ma z jej współcze-
sną interpretacją

 • Wskazać podobieństwa 
i różnice w kreacji świata 
przedstawionego w 
tekście biblijnym i współ-
czesnym

 • Określić kompetencje 
narratora w obu tekstach

 • Zinterpretować wymowę 
opowiadania G. Herlinga-
-Grudzińskiego, wykorzy-
stując w funkcji argumen-
tacyjnej cytaty z książki au-
tora Rozmowy w Neapolu

 • Porównać sposób uka-
zania biblijnego motywu 
w dwóch dziełach Cara-
vaggia

parafraza 
pastisz
apokryf 
narrator 
bohater

ZP II 2. 4), 5)
ZR II 2. 3), 4); 
3. 4)

10
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11. W boleści mej 
duszy… Obraz 
ludzkiego 
cierpienia  
w Biblii

Wykład w podręcz-
niku, s. 54;
Księga Hioba  
(s. 55–56);
P. Bruegel Kaleki 
(s. 56)

Scharakteryzowa-
nie biblijnej kon-
cepcji niezawinio-
nego cierpienia 

 • Opowiedzieć historię 
Hioba

 • Opisać relacje między 
Bogiem a człowiekiem 
przedstawione w księdze 
biblijnej

 • Odszukać w tekście  
i zinterpretować uniwer-
salne wypowiedzi doty-
czące ludzkiego losu

 • Wskazać genezę i czas 
powstania Księgi Hioba

 • Scharakteryzować języ-
kowy kształt wypowiedzi 
Hioba, wskazując na jej 
lamentacyjny charakter

 • Porównać historie Abra-
hama i Hioba

 • Ocenić postawę Hioba

poemat 
powtórzenie 
lamentacja 
tematyka egzy-
stencjalna

ZP II 2. 1), 4); 
4. 2)

11

12.

R

Gdyby 
przeżyła, 
miałaby 
dzisiaj siwe 
włosy… 
Opowieść  
o 
współczesnym 
Hiobie

H. Krall Czerwiec 
1996, Florencja 
(s. 59–61); zdjęcia 
ilustrujące proble-
matykę Holokaustu 
(s. 59–60)

Odczytanie współ-
czesnej literatury 
faktu w kontekście 
biblijnej opowieści 

 • Przedstawić losy Szulima  
i członków jego rodziny

 • Porównać historię Hioba  
i Szulima – bohatera 
opowiadania

 • Wyjaśnić, na czym polega 
wartość faktograficzna 
omawianego opowia-
dania

 • Wskazać w analizowa-
nym tekście nawiązania 
do stylu biblijnego

 • Zinterpretować sym-
boliczne znaczenie tafli 
lodowych upamiętniają-
cych ofiary Holokaustu

 • Sformułować własną 
opinię na temat sił rzą-
dzących ludzkim losem

opowiadanie 
biograficzne 
literatura faktu 
paralelizm 
składniowy 
paralelizm 
znaczeniowy

ZP I 1. 4); II 2. 4), 
5); 4. 3)
ZR II 2. 1), 3)

4

13.

R

Marność nad 
marnościami… 
Biblijna wizja 
losu ludzkiego

Wykład w podręcz-
niku, s. 64;
Księga Eklezjasty  
(s. 65–66);
K. Kawafis Monoto
nia (s. 69);
Rembrandt van Rijn 
Jeremiasz opła
kujący zburzenie 
Jerozolimy (s. 64);
J. de Valdes Leal 
W mgnieniu oka 
(s. 68)

Opisanie moty-
wów wanitatyw-
nych w różnych 
tekstach kultury

 • Objaśnić sens wyrazu 
„marność” w kontekście 
księgi biblijnej

 • Odszukać w tekście 
biblijnym i zinterpreto-
wać aforyzmy wyrażające 
prawdy o świecie i czło-
wieku

 • Objaśnić tytuł Księgi 
Koheleta (Eklezjasty) oraz 
wskazać jej genezę i czas 
powstania

 • Wskazać językowe środki 
stylistyczne podkreślają-
ce refleksyjny charakter 
analizowanych tekstów

 • Porównać sposób przed-
stawienia przemijalności 
świata i życia ludzkiego 
w Biblii i w dziele ma-
larskim

aforyzm
wywód filozo-
ficzny
aforyzm
vanitas 
paralelizm 
składniowy 
paralelizm 
znaczeniowy

ZP I 1. 4); II 2. 4), 
5); 4. 2)
ZR II 3. 4)

5
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dla ZP
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lacja 

godzin 
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14. Jak śmierć 
potężna 
jest miłość… 
Biblijna poezja 
miłosnego 
wyznania

Wykład w podręcz-
niku, s. 70;
Pieśń nad Pieśniami 
(s. 71, s. 75);
E. Stachura Pejzaż 
(s. 72–73); 
1 List świętego 
Pawła do Koryntian 
(s. 74–75);
D.G. Rossetti Oblu
bienica (s. 71);
M. Chagall Pieśń 
nad Pieśniami (s. 73)

Scharakteryzowa-
nie biblijnych 
koncepcji miłości  
i sposobów mó-
wienia o nich

 • Objaśnić, na czym polega 
specyfika Pieśni nad 
Pieśniami na tle innych 
ksiąg biblijnych

 • Odczytać alegoryczny 
sens Pieśni nad Pieśniami

 • Wskazać symbole  
w analizowanych tek-
stach oraz zinterpretować 
ich znaczenie

 • Porównać koncepcję 
miłości w staro- i nowo-
testamentowym tekście 
biblijnym

 • Objaśnić tytuł Pieśni 
nad Pieśniami oraz 
wskazać jej genezę i czas 
powstania

 • Porównać sposób przed-
stawienia Oblubieńca  
i Oblubienicy oraz boha-
terki wiersza Stachury

 • Porównać alegorię i sym-
bol jako dwa sposoby 
niedosłownego przed-
stawiania rzeczywistości

poemat li-
ryczny 
liryka pośred-
nia 
alegoria 
porównanie 
symbol 
metafora 
poetycka

ZP II 2. 1), 4), 5); 
3. 3), 4)
ZR II 2. 3); 3. 4)

12

15. Psalm będę 
śpiewać…  
W świecie 
poezji biblijnej

wykład w podręcz-
niku, s. 76;
Psalm 23 (s. 77);
J. Kochanowski 
Psalm 91 (s. 78);
L. Wiesiołowski 
Dawid grający  
na harfie (s. 78)

Scharakteryzowa-
nie psalmów jako 
wzorca poezji 
religijnej

 • Scharakteryzować kreację 
podmiotu lirycznego  
i adresata oraz relacje 
między nimi w omawia-
nych psalmach

 • Wskazać cechy gatunko-
we psalmu w omawia-
nych utworach

 • Określić rodzaj psalmu
 • Omówić związki psalmów 

z muzyką

 • Wskazać genezę Księgi 
Psalmów i czas jej po-
wstania

 • Rozpoznać najważniejsze 
środki stylistyczne zasto-
sowane w psalmach  
i sposób obrazowania  
w utworach oraz określić 
funkcję zastosowanych 
zabiegów artystycznych

psalm (błagal-
ny, pochwalny, 
dziękczynny, 
ufności, mą-
drościowy)
psałterz 
fantastyka

ZP I 1. 3); II 2. 
1), 4)
ZR II 2. 3), 4)

13

16. Skarb jest 
nieprzebrany… 
Parafrazy psal- 
mów w poezji  
dawnej  
i współczesnej  

M. Sęp Szarzyński 
Psalmu CXXX para
phrasis… (s. 80–81); 
Cz. Miłosz Psalm 30 
(s. 82);
zdjęcie liry (s. 81)

Dostrzeżenie 
odmienności 
stylistycznej tłu-
maczeń psalmów  
z różnych epok

 • Scharakteryzować kreację 
podmiotu lirycznego  
i adresata oraz relacje 
między nimi w omawia-
nych psalmach

 • Określić rodzaj psalmu

 • Porównać kształt języko-
wy psalmów w różnych 
tłumaczeniach

parafraza ZP I 1. 3); II 2. 1), 
4); 3. 3)

14 6
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nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

 • Rozpoznać w tekstach 
najważniejsze środki języ-
kowe (metafory, epitety, 
paralelizmy)

17.

R

Człowiek 
z gnoju – 
Hiob… Biblia 
w świecie 
poetyckim 
Tadeusza 
Nowaka

Wykład w podręcz-
niku, s. 84;
Psalm 51 (s. 85);
T. Nowak Psalm 
nad śnieg bielszy  
(s. 85), Psalm  
o chorych nogach 
(s. 86–87);
El Greco Zmar
twychwstanie (s. 84);
G. Doré Lewiatan 
(s. 87)

Omówienie spo-
sobów i funkcji 
przekształcania 
tradycji biblijnej  
w wierszach  
T. Nowaka

 • Wskazać aluzje i nawią-
zania biblijne w Psalmie 
nad śnieg bielszym

 • Objaśnić tytuł wiersza 
Nowaka (Psalm nad śnieg 
bielszy)

 • Odszukać i nazwać środki 
językowe budujące styli-
zację biblijną w Psalmie 
nad śnieg bielszym

 • Wyjaśnić, na czym polega 
reinterpretacja psalmu 
biblijnego w wierszu

 • Samodzielnie zinterpre-
tować Psalm o chorych 
nogach, odczytując 
obecne w nim prze-
kształcenia tradycji 
biblijnej

stylizacja bi-
blijna 
archaizm 
reinterpretacja 
aluzja literacka

ZP II 2. 1), 4), 5); 
3. 1), 2), 4)
ZR II 2. 3), 4)

7–8

18. Twój brat był 
umarły,  
a znów ożył… 
Parabola i jej 
funkcje  
w Ewangeliach 

Wykład w podręcz-
niku, s. 88;
Przypowieść o synu 
marnotrawnym 
(s. 89)

Określenie istoty 
paraboliczności

 • Opowiedzieć wydarzenia 
zawarte w omawianej 
przypowieści

 • Objaśnić znaczenie termi-
nu „ewangelia”

 • Wskazać genezę biblij-
nych ewangelii i czas ich 
powstania

 • Przyporządkować znacze-
nie symboliczne elemen-
tom świata przedstawio-
nego przypowieści

 • Objaśnić znaczenie 
frazeologizmu „syn mar-
notrawny”

 • Określić funkcję ewan-
gelicznego mówienia nie 
wprost o rzeczywistości 
religijnej

 • Samodzielnie zinterpre-
tować wybraną przypo-
wieść biblijną

ewangelia
przypowieść 
(parabola)

ZP II 2. 4); 3. 1), 4) 15
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lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

19. Ujrzał go  
jego ojciec  
i wzruszył się 
głęboko…
Ewangeliczne 
przesłanie mi-
łości w obrazie 
Rembrandta 

Rembrandt van Rijn 
Powrót syna mar
notrawnego (s. 91)

Porównanie lite-
rackiej (biblijnej) 
i malarskiej wizji 
historii syna mar-
notrawnego

 • Opisać sytuację przedsta-
wioną na obrazie

 • Określić nawiązania  
do przypowieści obecne 
w dziele malarskim

 • Wskazać elementy przy-
powieści zreinterpreto-
wane przez malarza

 • Scharakteryzować środki 
malarskie służące wyra-
żaniu emocji i budowa-
niu nastroju

światłocień ZP II 3. 4) 16

20. I piąty anioł 
zatrąbił… 
Biblijna wizja 
końca świata 

Wykład w podręcz-
niku, s. 93;
Apokalipsa święte-
go Jana (s. 94);
J. Lebenstein  
„A z dymu wyszła 
szarańcza na 
ziemię i dano jej 
moc taką jak moc 
skorpionów ziem
skich” (s. 95);
El Greco Otwarcie 
piątej pieczęci (s. 96)

Opisanie motywu 
apokalipsy  
w różnych tek-
stach kultury

 • Opowiedzieć wydarzenia 
opisane we fragmencie

 • Scharakteryzować kreację 
człowieka przedstawioną 
w tekście

 • Wskazać w tekście cechy 
wypowiedzi proroczej

 • Objaśnić tytuł Apo-
kalipsy św. Jana oraz 
wskazać jej genezę i czas 
powstania

 • Odszukać w tekście 
środki językowe służące 
obrazowaniu apokalip-
tycznemu

 • Wskazać sposoby kreacji 
apokaliptycznego przed-
stawienia rzeczywistości 
w dziełach malarskich

apokalipsa
wizja 
anafora 
symbol

ZP II 1. 2); 2. 1), 
4); 3. 4)
ZR II 3. 4)

17

21. Nie możesz 
mnie teraz 
opuścić… 
Współczesna 
wizja Sądu 
Ostatecznego

Wykład w podręcz-
niku (s. 97);
Z. Herbert U wrót 
doliny (s. 97–99);
G. di Arpo Zastęp 
zbrojnych aniołów 
(s. 98)

Odczytanie 
Herbertowskiej 
reinterpretacji 
biblijnego motywu 
Sądu Ostatecz-
nego

 • Scharakteryzować kreację 
podmiotu mówiącego  
w utworze

 • Opisać bohaterów 
przedstawionych w relacji 
podmiotu mówiącego, 
zwracając uwagę na prze-
żywane przez nich uczucia

 • Wskazać nawiązania do 
Biblii obecne w wierszu

 • Porównać wizję końca 
świata przedstawioną 
w Apokalipsie i wierszu 
Herberta, samodzielnie 
dobierając kryteria 
porównania

Sąd Ostateczny
relacja

ZP I 1. 3); II 2. 
1), 4)
ZR II 2. 3)

18
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Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

22. Z piekielnymi 
zmagam się 
widmami… 
Obraz 
biblijnych 
kobiet  
w wierszach 
poetek XIX i 
XX wieku

Wykład w podręcz-
niku, s. 100;
W. Szymborska 
Żona Lota (s. 101);
Ewangelia według 
świętego Marka 
(s. 103);
K. Zawistowska 
Herodiada (s. 104);
A. Frederick, A. San-
dys Maria Magda
lena (s. 100);
R. Santi Żona Lota 
zamieniona w słup 
soli (s. 102);
Tycjan Salome 
niosąca głowę Jana 
Chrzciciela (s. 103);
G. Moreau Zjawa 
(s. 105)

Zaprezentowanie 
portretów biblij-
nych bohaterek  
w różnych tek-
stach kultury

 • Streścić biblijne historie 
żony Lota i Salome

 • Wykorzystać kontekst 
biblijny do interpretacji 
utworów

 • Określić sytuację liryczną 
przedstawioną w wier-
szach oraz scharaktery-
zować kreację podmiotu 
lirycznego i adresata

 • Przedstawić uczucia prze-
żywane przez bohaterkę 
wiersza Szymborskiej

 • Zaprezentować portret 
Herodiady jako wcielenia 
modernistycznego piękna 
i scharakteryzować model 
miłości przedstawiony  
w utworze

 • Objaśnić znaczenie fraze-
ologizmu „zamienić się  
w słup soli”

 • Objaśnić relacje między 
podmiotem lirycznym  
a podmiotem mówiącym 
w wierszu Szymborskiej

 • Wskazać sposoby kreacji 
wizerunku femme fatale 
w dziełach literackich  
i malarskich

 • Porównać biblijne  
i literackie przedstawie-
nie historii żony Lota  
i Salome

podmiot  
mówiący 
podmiot li-
ryczny 
bohater li-
ryczny 
sytuacja li-
ryczna
femme fatale

ZP I 1. 3); II 1. 1); 2. 
4), 5); 3. 1), 2)
ZR II 2. 3); 3. 
2), 4)

19–20

23. Chrześcijańska 
Wenus… 
Kobieta  
w Nowym 
Testamencie

D. Trześniowski 
Maria Magdalena 
w sztuce i literatu
rze europejskiej  
(s. 107–109);
Tycjan Pokutująca 
Maria Magdalena  
(s. 106);
J.J. Lefébvre Maria 
Magdalena (s. 108)

Umiejętność czy-
tania ze zrozumie-
niem wypowiedzi 
popularnonau-
kowej
Umiejętność 
wykonywania 
różnych operacji 
na tekście nielite-
rackim.

 • Odczytać sens omawia-
nego tekstu

 • Wyróżnić w tekście argu-
menty, kluczowe pojęcia  
i twierdzenia

 • Wyjaśnić sens wyrażeń 
zastosowanych w tekście 

 • Rozpoznać środki języ-
kowe zastosowane  
w tekście oraz określić 
ich funkcje

ZP I 1. 1), 4), 5)
ZR I 1. 1)

21
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lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

24. Między mitem 
a historią. 
Wiedza  
o przeszłości  
i świecie  
w Biblii

A. Świderkówna  
Biblia między 
mitem a historią  
(s. 112–114);
Król Salomon 
miniatura średnio-
wieczna (s. 113)

Umiejętność czy-
tania ze zrozumie-
niem wypowiedzi 
popularnonau-
kowej

 • Odczytać sens zdań  
i akapitów

 • Sformułować tezę i argu-
menty na rzecz tezy

 • Zdefiniować pojęcia 
zastosowane w tekście

 • Hierarchizować i synte-
tyzować informacje

 • Rozpoznać zależności 
kompozycyjne pomiędzy 
poszczególnymi częścia-
mi tekstu

ZP I 1. 1), 4), 5)
ZR I 1. 1)

22

25. Biblia – 
wędrówka 
przez motywy 
i symbole

Wykład w podręcz-
niku (s. 115–119);
Biblia w literaturze 
i kulturze – pole
cenia na koniec 
działu (s. 120);
infografiki Miejsca 
biblijne (s. 62–63)  
i Postacie biblijne 
(s. 110–111)

Synteza wiadomo-
ści na temat Biblii

 • Wymienić i omówić 
najważniejsze motywy 
biblijne oraz wskazać ich 
realizację w konkretnych 
księgach biblijnych

 • Odczytać znaczenie 
najważniejszych symboli 
biblijnych

 • Przygotować wypowiedź 
(ustną lub pisemną)  
na temat biblijnych topo-
sów i motywów  
(lub inny, zaproponowany 
w poleceniach  na koniec 
działu)

 • Sporządzić uporządko-
waną notatkę, syntety-
zującą wiedzę na temat 
Biblii

 • Rozpoznać charaktery-
styczne cytaty biblijne  
i powiązać je z konkret-
nym motywem

 • Opracować redakcyjnie 
przygotowaną przez 
siebie wypowiedź 

 • Wyszukać literaturę 
przydatną w opracowa-
niu zadanego tematu  
i funkcjonalnie wykorzy-
stać ją przy przygotowa-
niu własnej wypowiedzi 
argumentacyjnej

motyw
topos

ZP I 2. 1, 2); 3. 1. 
1), 6), 7)
ZR I. 2. 1), 2)

23 9

26. Umiem więcej. 
Wypowiedź 
ustna

Wykład w pod-
ręczniku (s. 121–122); 
przykładowe zada-
nie wraz z realizacją 
(s. 123–125)

Poznanie specyfiki 
wypowiedzi mo-
nologowej
Poznanie zasad 
tworzenia kon-
spektów
Przygotowanie do 
części ustnej egza-
minu maturalnego

 • Wymienić etapy pracy 
nad wypowiedzią mono-
logową

 • Objaśnić zasady dotyczą-
ce planowania, kompono-
wania i wygłaszania wy-
powiedzi monologowej

 • Skonstruować  i wygłosić 
ustną wypowiedź argu-
mentacyjną na określony 
temat.

 • Ocenić poprawność 
językową, stylistyczną 
i kompozycyjną swojej 
wypowiedzi

ZP II 3. 1), 2), 3), 
4); III 1. 1), 2), 
3), 4)
ZR II 3. 4); III 1. 
1), 2)

24 10
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dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

 • Publicznie wygłosić przy-
gotowana przez siebie 
wypowiedź, dbając  
o dźwiękową wyrazi-
stość przekazu

27. Umiem więcej. 
Typy zadań 
testowych

Wykład w podręcz-
niku (s. 126–127); 
zestaw 1. (C. New-
man tajemnica 
piękna, 
zadania do tekstu, 
podręcznik,  
s. 129–130);
zestaw 2. (tekst nr 
1, tekst nr 2, zadania 
do tekstu, podręcz-
nik, s. 131–134);

Umiejętność 
czytania ze zro-
zumieniem tekstu 
nieliterackiego
Umiejętność 
wykonywania 
różnych operacji 
na tekście nielite-
rackim
Przygotowanie do 
części pisemnej 
egzaminu matural-
nego na poziomie 
podstawowym

 • Odczytać sens omawia-
nego tekstu

 • Wyróżnić w tekście argu-
menty, kluczowe pojęcia  
i twierdzenia

 • Wyjaśnić sens wyrażeń 
zastosowanych  w tekście 

 • Odróżnić opinie od in-
formacji

 • Rozpoznać środki języ-
kowe zastosowane  
w tekście oraz określić 
ich funkcje

 • Przeredagować fragmen-
ty tekstu

 • Streścić, sparafrazować 
cudzy tekst

 • Porównać teksty, wska-
zać ich cechy wspólne  
i różnice 

ZP I 1. 1), 2), 4), 5); 
3. 1), 4); III 1.7)

25 11

Literatura Greków i Rzymian

28. Literatura 
starożytnych 
Greków  
i Rzymian

Tablica chronolo-
giczna, s. 30–31;
wykład w podręcz-
niku, s. 136–138, 140;
Safona [Wydaje mi 
się samym bogom 
równy…] (s. 138);
Tyrtajos Rzecz to 
piękna (s. 141)

Poznanie ram cza-
sowych i głównych 
cech literatury 
antycznej

 • Określić czas trwania 
epoki starożytnej

 • Objaśnić, na czym pole-
gała antyczna idea naśla-
downictwa

 • Wymienić najważniejsze 
tematy literatury an-
tycznej

 • Scharakteryzować cztery 
okresy literatury staro-
żytnej

 • Wymienić nazwiska 
najważniejszych twór-
ców literatury antycznej 
oraz określić tematykę 
ich utworów

antyk grecko-
-rzymski 
sztuka naśla-
dowcza
liryzm 
erotyk 
strofa saficka 
poezja tyrtejska 
patriotyzm 
puenta

ZP II 2. 4); 4. 2)
ZR II 2. 1)

26
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Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

29.

R

Lekko trącam 
struny… 
Zabawa  
z tradycją 
antyczną

Anakreont Śniada
nie, Bój z Erosem, 
Eros w pułapce  
(s. 143–144);
K.I. Gałczyński  
O wróbelku  
(s. 144);
R. Santi fragment 
fresku Nimfa  
Galatea (s. 144);
Tycjan Adoracja 
Wenus (s. 145)

Wskazanie podo-
bieństw formal-
nych i myślowych 
między antyczny-
mi anakreontyka-
mi a współczesną 
miniaturą po-
etycką

 • Określić nastrój i tematy-
kę omawianych wierszy

 • Wyodrębnić i zinterpre-
tować puentę

 • Przedstawić i porównać 
wizerunek Erosa w dzie-
łach literackich i dziele 
malarskim

 • Wykazać podobieństwo 
leksykalne i kompozy-
cyjne między anakre-
ontykami a wierszem 
współczesnym

epigramat 
puenta 
anakreontyk

ZP II 1. 2), 3); 2. 1), 
4), 5)
ZR II 3. 4)

12

30. Wiem, że nic 
nie wiem… 
Filozofia 
grecka

Wykład w podręcz-
niku, s. 146–147;
Platon Obrona 
Sokratesa (s. 148), 
Jaskinia (s. 151–153);
J.-L. David Śmierć 
Sokratesa (s. 150)

Scharakteryzowa-
nie zadań filozofii 
jako dziedziny 
myśli ludzkiej 

 • Objaśnić, co jest istotą 
filozofii, odwołując się  
do omawianego tekstu

 • Posługiwać się w swojej 
wypowiedzi nazwami 
wartości (dobro, prawda, 
mądrość, cnota)

 • Skomentować wybrane 
myśli greckich filozofów, 
wskazując na wartości, 
które się w nich ujawniają

 • Scharakteryzować sytu-
ację nadawczo-odbiorczą 
w tekstach

 • Rozpoznać w utworze 
środki językowe służące 
perswazji

 • Objaśnić różnice mię-
dzy filozofią a religią, 
wskazując na wykorzy-
stywane  
w obu dziedzinach 
narzędzia poznania

 • Objaśnić symboliczne 
znaczenie Platońskiej 
alegorii jaskini

 • Omówić światopogląd 
Sokratesa

filozofia 
alegoria 
byt
idea 
materia 
etyka 
ontologia 
epistemologia

ZP I 1. 1), 3), 5); 
II 3. 4)

27
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Wymagania  
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(uczeń potrafi…)
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Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

31. Pieśń od Muz 
Helikońskich 
zacznijmy… 
Mitologiczna 
wizja świata

Wykład w podręcz-
niku, s. 155;
Hezjod Teogonia 
(s. 156);
N. Poussin Parnas 
(s. 157);
G. Klimt Pallas 
Atena (s. 159)

Scharakteryzowa-
nie mitologicznej 
wizji świata, bo-
gów i człowieka

 • Scharakteryzować kreację 
podmiotu mówiącego

 • Odszukać w tekście 
personifikację

 • Wskazać atrybuty bogów 
przedstawionych we 
fragmencie

 • Objaśnić tytuł dzieła 
Hezjoda i wskazać czas 
jego powstania

 • Przyporządkować Mu-
zom odpowiednią dzie-
dzinę sztuki, posługując 
się dostępnymi źródłami 
wiedzy

 • Określić relacje między 
człowiekiem a bogami 
przedstawioną w dziele

mit 
teogonia 
epos religijny 
politeizm 
personifikacja 

ZP I 1. 3); 2. 1), 2); 
II 2. 4)

28

32. Klasyczne 
piękno 
– Apollo 
Sauroktonos 
Praksytelesa

Wykład w podręcz-
niku, s. 160–161;
Poliklet Doryforos 
(s. 160);
Praksyteles Apollo 
zabijający jaszczur
kę (Sauroktonos) 
(s. 161) 
J. Pasierb Saurokto
nos (s. 163) 

Opisanie posągu 
Apolla jako wzo-
rowego przykładu 
sztuki antycznej 
Określenie relacji 
pomiędzy rzeź-
biarskim a literac-
kim przedstawie-
niem tego samego 
motywu

 • Opisać postać boga oraz 
sytuację przedstawioną 
przez rzeźbiarza

 • Określić proporcje ciała 
przedstawionej postaci

 • Wskazać, w jaki sposób 
została podkreślona 
boskość wyrzeźbionego

 • Wskazać w wierszu na-
wiązania do dzieła rzeź-
biarskiego

 • Określić funkcję motta  
i tytułu wiersza

 • Scharakteryzować sytu-
ację liryczną w wierszu

 • Objaśnić symbolikę 
jaszczurki oraz określić 
funkcje wykorzystanego 
motywu w dziele rzeź-
biarskim

 • Scharakteryzować zasto-
sowane w rzeźbie środki 
służące wyrażaniu emo-
cji i prezentacji postaci

 •  Zaproponować i uzasad-
nić własną interpretację 
tekstu poetyckiego

kanon 
proporcja 
harmonia
symetria 
kontrapost

ZP II 1. 1) 
ZP II 3. 1), 2)
ZR II 3. 4)

29

33. Apollo między 
mrokiem  
a światłem. 
Wina  
i oczyszczenie 
w kulturze 
greckiej

Z. Kubiak Apollo 
między mrokiem  
a światłem  
(s. 164–165);
Apollo belwederski 
(s. 165);
G. Moreau Apollo  
i Boreasz (s. 166)

Poznanie świata 
wartości antycznej 
Grecji

 • Opowiedzieć dzieje boga
 • Wykazać niejednoznacz-

ność mitologicznego 
wizerunku boga, odwołu-
jąc się również do dzieła 
malarskiego

 • Scharakteryzować pojmo-
wanie sprawiedliwości  
w starożytnych Atenach

 • Wskazać związki pomię-
dzy religią starożytnych  
a ich prawodawstwem

 • Określić hierarchię 
wartości społeczeństwa 
starożytnej Grecji

ZP I 1. 1), 5)
ZR I 1. 1)

30



Język polski | N
O

W
E Zrozum

ieć tekst – zrozum
ieć człow

ieka | Klasa 1 
Liceum

, technikum

©
 C

opyright by W
ydaw

nictw
a Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., W

arszaw
a 2015

14

A
U
TO
R: Katarzyna O

lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe
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(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

34. Ponad 
wytrzymałość 
boga… 
Pojedynek 
boskości  
i człowieczeń-
stwa

J. Parandowski Mar
sjasz (s. 168–169); 
Z. Herbert Apollo  
i Marsjasz  
(s. 169–171);
J. de Ribera Apollo  
i Marsjasz (s. 169)

Interpretacja po-
ezji Herberta jako 
dialogu z kulturą 
europejską 

 • Przywołać kanoniczną 
wersję mitu o Apollu  
i Marsjaszu

 • Wskazać główny temat 
poetyckiej opowieści 
Herberta

 • Opisać sytuację przedsta-
wioną w utworze

 • Scharakteryzować posta-
wy Apolla i Marsjasza

 • Objaśnić, na czym polega 
i czemu służy połączenie 
w utworze rzeczowości 
relacji i obrazowania 
naturalistycznego

 • Porównać obrazy bo-
skości i człowieczeństwa 
ukazane w wierszu

 • Ocenić postawę Apolla

poezja kultury 
liryka narra-
cyjna 
topos 
epitet (przy-
miotnikowy, 
imiesłowowy, 
rzeczowni-
kowy, złożony)

ZP I 1. 3), 4); II 1. 
1); 3. 2) 
ZR II 2. 3)

31

35.

R

Tak wielki był 
jej smutek… 
Cierpienie 
w mitologii 
greckiej.

Wykład w podręcz-
niku, s. 174–175;
Do Demeter (s. 
175–176);
D.G. Rossetti Pro
zerpina (s. 176)

Interpretacja 
archetypicznego 
sensu mitu  
o Demeter i Korze

 • Opowiedzieć historię 
Demeter i Kory

 • Scharakteryzować obie 
bohaterki przedstawione 
w hymnie, zwracając 
uwagę na przeżywane 
przez nie emocje

 • Wskazać sensy dosłowne  
i symboliczne mitu

 • Samodzielnie zinterpre-
tować dowolną historię 
mitologiczną, wskazując 
na jej archetypiczny 
charakter

 • Rozpoznać w hymnie  
i nazwać środki językowe 
służące wyrażaniu emo-
cji postaci

misterium 
archetyp 

13

36.

R

Na ścieżce 
do Hadesu… 
Miłość i śmierć  
w micie  
o Orfeuszu  
i w utworze 
Jacka Kaczmar-
skiego

Wykład w podręcz-
niku, s. 178;
J. Kaczmarski Prze
chadzka z Orfe
uszem (s. 179);
P. Bouveret Lament 
Orfeusza (s. 180)

Odczytanie mitu 
orfickiego w kon-
tekście archetypu 
poety

 • Opowiedzieć mit orficki
 • Wskazać w wierszu aluzje 

i nawiązania do historii 
mitologicznej

 • Scharakteryzować sytu-
ację nadawczo-odbiorczą 
w utworze

 • Przedstawić kreację Orfe-
usza jako wzorca poety

 • Zaprezentować obraz 
piekła przedstawiony  
w wierszu

 • Objaśnić, na czym po-
legał rytualny charakter 
mitu orfickiego

 • Porównać sposób ukaza-
nia emocji bohatera  
w dziele literackim  
i plastycznym

mit orficki
orfizm 
piosenka

ZP I 1. 3); II 2. 4); 
3. 2), 4)
ZR II 2. 3); 3. 4)

14
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Wymagania  
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Treści 
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wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

37. Swoje słowa 
układał  
przeciw  
śmierci…  
Reinterpretacja  
mitu orfickiego  
w wierszu  
Czesława 
Miłosza

C. Miłosz Orfeusz  
i Eurydyka  
(s. 181–184);
zdjęcie ze spekta-
klu Orfeusz i Eury
dyka (s. 183)

Odczytanie mitu 
orfickiego w kon-
tekście archetypu 
miłości silniejszej 
niż śmierć

 • Wykorzystać kontekst 
mitologiczny do interpre-
tacji tekstu

 • Przedstawić kreację Orfe-
usza jako nieszczęśliwego 
kochanka

 • Rozpoznać elementy 
współczesności w świecie 
przedstawionym utworu 
oraz określić funkcję 
takiej kreacji

 • Przywołać różne przy-
kłady nawiązań do mitu 
orfickiego w literaturze, 
sztukach plastycznych  
i muzyce

 • Objaśnić, na czym pole-
ga reinterpretacja mitu  
w wierszu Miłosza

reinterpretacja 
liryka narra-
cyjna

ZP I 1. 3); II 1. 1); 2. 
4); 3. 2)

32

38.

R

Zaczadzona 
pięknem 
mojego ciała… 
Współczesne 
interpretacja 
mitu  
o Narcyzie

Wykład w podręcz-
niku, s. 185; 
Z. Herbert Narcyz 
(s. 186–187);
H. Poświatowska 
Lustro (s. 187);
J. Moreelse Narcyz 
(s. 186);
H. Daumier Piękny 
Narcyz (s. 188)

Porównanie 
współczesnych 
odczytań mitu  
o Narcyzie

 • Opowiedzieć mit  
o Narcyzie

 • Rozpoznać kolokwializmy 
w eseju Herberta i okre-
ślić ich funkcję

 • Przedstawić ocenę po-
staci Narcyza w eseju 
Herberta

 • Odczytać sens metafor  
w wierszu Poświatowskiej

 • Objaśnić, na czym polega 
zmiana w rolach kobiety 
i mężczyzny w wierszu 
współczesnej poetki

 • Porównać malarskie 
przedstawienia mitu, 
wskazując na różnice  
w ich nastroju

 • Objaśnić, na czym 
polega odmienność 
wykorzystania historii 
mitologicznej w dziełach 
Herberta  
i Poświatowskiej

narcyzm 
esej 
kolokwializacja
erotyk 
introspekcja

ZP I 1. 3); II 4), 
5); 3. 3)
ZR II 3. 2), 4)

15

39.

R

Pytania 
zadawane 
mitowi… 
Naukowa 
interpretacja 
mitu 
o Narcyzie

M. Głowiński Nar
cyz i jego odbicia 
(s. 189–190)

Umiejętność wy-
korzystania tekstu 
naukowego jako 
kontekstu inter-
pretacyjnego

 • Odczytać sens omawia-
nego tekstu

 • Wyróżnić w tekście argu-
menty, kluczowe pojęcia  
i twierdzenia

 • Przedstawić dwa główne 
kierunki interpretacji mitu 
o Narcyzie

 • Wskazać podobieństwo 
w myśleniu o Narcyzie  
w eseju Herberta i roz-
prawie Głowińskiego

tematyka egzy-
stencjalna

ZP I 1. 1), 5)
ZR I 1. 1), 2)

16
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szczegółowe  
(podstawa 
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godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

 • Porównać interpretację 
mitu w poezji średnio-
wiecznej i w poezji prze-
łomu XIX i XX wieku

 • Scharakteryzować sytu-
ację nadawczo-odbiorczą 
oraz narrację w poemacie 
Owidiusza

40. W śmierć 
nie odejdę 
bez sławy… 
Wojna i walka 
w eposie 
bohaterskim

Wykład w podręcz-
niku, s. 191;
Homer Iliada  
(s. 192–193, 195);
Achilles opatruje 
ranę Patroklosa 
(s. 191);
Filoksenos Bitwa 
pod Issos (s. 194)

Poznanie cech 
gatunkowych 
eposu

 • Określić autora, czas po-
wstania i przynależność 
gatunkową tekstu

 • Objaśnić tytuł eposu
 • Scharakteryzować Achil-

lesa i Hektora jako boha-
terów heroicznych

 • Wskazać najważniejsze 
cechy gatunkowe eposu 
dotyczące tematu, kreacji 
bohaterów, typu narracji 
i stylu

 • Określić przybliżony 
czas powstania utworu 
Homera

 • Wskazać najważniejsze 
wydarzenia w eposie

 • Scharakteryzować spo-
sób prowadzenia narracji 
w eposie

 • Samodzielnie przeana-
lizować porównanie 
homeryckie, omawiając 
jego funkcję w utworze

autor 
epos rycerski 
(bohaterski)
heroizm 
heksametr 
inwokacja 
porównanie 
ho meryckie
patos

ZP II 2. 1), 4); 3. 1); 
4. 2), 3)

33

41. Uosobienie 
przewrotności 
losu. Tragedia 
grecka – 
bohater 
tragiczny  
i jego tragizm

Wykład w podręcz-
niku, s. 197–198;
J. Misiewicz Trage
dia attycka  
(s. 198–199);
teatr w Epidauros 
(s. 199);
maska tragiczna  
(s. 200)

Poznanie genezy 
i budowy tragedii 
antycznej

 • Wskazać źródło tragedii 
antycznej w obrzędach 
religijnych

 • Wskazać cechy gatunko-
we tragedii

 • Objaśnić, jakie funkcje 
pełni dialog w tragedii

 • Nazwać cel tragedii 
greckiej

 • Wymienić elementy 
kompozycyjne tragedii 
oraz określić ich funkcję

 • Przedstawić krótko 
historię rozwoju tragedii

 • Scharakteryzować budo-
wę greckiego amfiteatru

tragedia
katharsis 
akcja drama-
tyczna
epeisodion 
parodos 
stasimon 
kommos 
prologos 
exodos 

ZP I 1. 1), 5) 34
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Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji
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(uczeń potrafi…)
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(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

42. Nic się 
wasze życie 
nie liczy… 
Koncepcja 
losu ludzkiego 
w tragedii 
antycznej

Wykład w podręcz-
niku, s. 201; 
Sofokles Król Edyp 
(s. 202–203 oraz 
całość dramatu);
A. Kokular Edyp  
i Antygona (s. 203)

Scharakteryzowa-
nie antycznej 
koncepcji ludzkie-
go losu

 • Opowiedzieć dzieje 
Edypa przedstawione w 
micie tebańskim i tragedii

 • Określić czas i miejsce 
akcji dramatu

 • Określić winy Edypa
 • Wskazać wpływ przezna-

czenia na losy bohatera
 • Rozpoznać nadawcę  

i adresata pieśni chóru

 • Określić przybliżony 
czas powstania utworu 
Sofoklesa

 • Porównać koncepcję 
ludzkiego losu w tragedii 
i biblijnej Księdze Ekle-
zjasty

 • Sformułować prawdy  
o ludzkim losie wyrażo-
ne w pieśni chóru

Fatum ZP I 1. 3); II 2. 4); 
3. 4)

35

43. Nie widzisz 
swego 
marnego 
żywota… 
Fatum i wina 
w tragedii 
greckiej

Sofokles Król Edyp 
(s. 206–208 oraz 
całość dramatu); 
scena z dramatu 
satyrowego (s. 205);
G. Moreau Edyp i 
Sfinks (s. 206)

Określenie istoty 
tragizmu Edypa

 • Określić sytuację wypo-
wiedzi w omawianym 
fragmencie dramatu oraz 
relacje między rozmów-
cami

 • Scharakteryzować Edypa, 
odwołując się do frag-
mentów tragedii

 • Wskazać cechy Edypa 
jako bohatera tragicznego

 • Wskazać psychologiczne 
powody braku akceptacji 
przez Edypa zarzutów 
Tyrezjasza

 • Rozstrzygnąć, czy boha-
tera należy uznać  
za winnego, czy niewin-
nego, odwołując się do 
kategorii świadomości  
i nieświadomości

ironia tragiczna 
tragizm 
wina tragiczna 
(hamartia)
hybris 
nieświado mość 
wyparcie

ZP II 2. 4); 4. 
2), 3)

36

44. Więcej nie 
powiem… 
Porozumienie 
i nieporozu-
mienie  
w języku

Wykład w podręcz-
niku, s. 212–213;
Sofokles Król Edyp 
(s. 206–208)

Sformułowanie 
zasad sprzyjają-
cych porozumieniu 
w komunikacji 
językowej

 • Odróżnić monolog  
od dialogu oraz tezę  
od hipotezy

 • Określić intencje roz-
mówców omawianego 
dialogu

 • Wymienić i objaśnić regu-
ły skutecznej komunikacji

 • Określić powody niepo-
rozumienia w rozmowie 
Edypa i Tyrezjasza

 • Zbudować wypowiedź 
respektującą reguły 
skutecznej komunikacji

monolog 
dialog 
polilog
stychomytia
prawda 
fałsz 
sąd 
logika 
szczerość 
kłamstwo 
argumentacja 
perswazja
teza 
hipoteza 
pytanie

ZP I 1), 6), 7), 8) 37
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Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
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dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

45. Jeśli słusznie 
mówią, iż 
władasz 
wszystkim… 
Religijny 
charakter 
Króla Edypa

Sofokles Król Edyp 
(s. 216–217 oraz 
całość dramatu);
F. de Goya Saturn 
(s. 215);
wizerunek Zeusa 
(s. 216)

Opisanie związ-
ków pomiędzy 
literaturą a sferą 
sacrum w tragedii 
antycznej

 • Scharakteryzować ludzi 
i bogów na podstawie 
pieśni chóru

 • Opisać relacje między 
ludźmi a bogami przed-
stawione w pieśni chóru

 • Wskazać podobieństwa 
między starotesta-
mentowymi normami 
religijnymi a nakazami 
wyrażonymi w pieśni 
chóru

 • Wykazać sakralny  
i moralistyczny charakter 
tragedii antycznej

ZP II 2. 4); 4. 
2), 3)

38

46. Wypracowanie 
klasowe  
z omówieniem

Umiejętność kom-
ponowania, reda-
gowania i korekty 
dłuższej wypo-
wiedzi pisemnej 
na temat tekstów 
literackich

 • Zredagować logiczną  
i spójną wypowiedź 
pisemną

 • Prawidłowo skompono-
wać pracę, zachowując  
jej trójdzielność

 • Posługiwać się popraw-
nym językiem i stylem

 • Funkcjonalnie wykorzy-
stać w pracy terminolo-
gię dotyczącą analizowa-
nych tekstów

 • Dokonać korekty wła-
snego tekstu – poprawić 
błędy językowe, myślo-
we i kompozycyjne

ZP III 1. 1), 2), 6) 39–41

47.

R

I oto staje się 
puszczykiem… 
Antyk we 
współczesnym 
odczytaniu

Wykład w pod-
ręczniku, s. 218–219; 
zdjęcie z przedsta-
wienia Metamor
foz (s. 219);
Przemiana Pamfili 
w puszczyka (płyta 
CD-ROM)

Wskazanie inspira-
cji kulturą antycz-
ną w działaniach 
teatralnych akto-
rów z Gardzienic

 • Odszukać informacje  
na temat mitologicznego 
Asklepiosa

 • Wskazać środki teatralne 
służące przedstawieniu 
przemiany Pamfili  
w puszczyka

 • Opisać wzajemne relacje 
między słowem, ruchem  
a muzyką w zaprezen-
towanym fragmencie 
spektaklu

 • Zaprezentować działal-
ność Ośrodka Praktyk 
Teatralnych „Gardzieni-
ce” jako teatru ekspery-
mentalnego

 • Objaśnić, w czym wyraża 
się groteskowość wido-
wiska

didaskalia 
adaptacja 
teatralna

ZR II 3. 4) 17
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R: Katarzyna O

lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

48.

R

Furia i wrzask… 
Współczesna 
bliskość 
antyku

W. Lengauer  
Gardzienickie gesty 
(podręcznik  
s. 221–223);
Amasis, malowidło 
na wazie (s. 222)

Umiejętność czy-
tania ze zrozumie-
niem wypowiedzi 
naukowej

 • Odczytać sens omawia-
nego tekstu

 • Wyróżnić w tekście argu-
menty, kluczowe pojęcia  
i twierdzenia

 • Hierarchizować i syntety-
zować informacje

 • Rozpoznać charaktery-
styczne cechy języka  
i stylu tekstu

 • Wnioskować na podsta-
wie zebranych informacji

 • Wskazać związek póz 
przedstawionych  
na greckim malowidle 
wazowym z tańcem  
i ruchem scenicznym

ZP I 1. 1), 4), 5)
ZR I 1. 1); 3. 4)

18

49.

R

Nie stroń  
od zabawy… 
Epikureizm 
w pieśni 
Horacego

Wykład w podręcz-
niku, s. 224;
Horacy Pieśń zimo
wa (s. 225);
Duris Nauka śpie
wu i gry (s. 226)

Scharakteryzowa-
nie epikureizmu 
jako jednego 
ze składników 
filozofii życiowej 
Horacego

 • Scharakteryzować kreację 
podmiotu lirycznego  
i adresata w omawianej 
pieśni

 • Przedstawić stosunek 
podmiotu lirycznego  
do bogów

 • Określić nastrój utworu
 • Sformułować zalecenia: 

„jak żyć szczęśliwie”  
na podstawie analizowa-
nego tekstu

 • Objaśnić zasady etyczne 
epikureizmu z odwoła-
niami do analizowanego 
tekstu i wiedzy o szkole 
filozoficznej

pieśń
epikureizm 
carpe diem
liryka reflek-
syjna

ZP I 1. 3); II 2. 4); 
3. 2); 4. 2)

19

50.

R

Czemu 
wędrujemy 
wiecznie? 
Refleksje  
o życiu  
w pieśniach 
Horacego

Horacy Do Mece
nasa (s. 227–229), 
Do Pompejusza 
Grosfusa  
(s. 230–231); 
płaskorzeźba  
z Forum Trajana  
(s. 227); 
O. Vaenius, mie-
dzioryt do pieśni 
Horacego (s. 232)

Scharakteryzowa-
nie stoicyzmu jako 
jednego ze skład-
ników filozofii 
życiowej Horacego

 • Scharakteryzować kreację 
podmiotu lirycznego  
i adresata w omawianej 
pieśni

 • Sformułować zalecenia: 
jak żyć szczęśliwie  
na podstawie analizowa-
nych tekstów

 • Wskazać w pieśniach 
obecność motywów 
żeglugi, biesiady i For-
tuny oraz objaśnić ich 
funkcje

 • Objaśnić zasady etyczne 
stoicyzmu z odwołania-
mi do analizowanego 
tekstu i wiedzy o szkole 
filozoficznej

stoicyzm 
cnota 
apatia
aurea medio
critas 
homo viator

ZP I 1. 3); II 2. 4); 
3. 2); 4. 2)

20



Język polski | N
O

W
E Zrozum

ieć tekst – zrozum
ieć człow

ieka | Klasa 1 
Liceum

, technikum

©
 C

opyright by W
ydaw

nictw
a Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., W

arszaw
a 2015

20

A
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TO
R: Katarzyna O

lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

51.

R

Nie wszystek 
umrę… Horacy 
– poeta 
natchniony

Horacy Wzniosłem 
pomnik (s. 233–234);
L. Signorelli, 
fragment fresku 
przedstawiający 
Horacego (s. 233);
N. Poussin Na
tchnienie poety 
(s. 235)

Omówienie Hora-
cjańskiej koncepcji 
poety i poezji

 • Wykorzystać kontekst 
biograficzny do interpre-
tacji pieśni

 • Zinterpretować sens 
metafory otwierającej 
pieśń

 • Objaśnić, z czego wynika 
przekonanie podmiotu 
lirycznego o nieśmiertel-
ności własnych dokonań

 • Odczytać znaczenie od-
wołania mitologicznego 
zastosowanego  
w wierszu

 • Wskazać podobieństwa i 
różnice między fragmen-
tami utworów Horacego 
i J. Kochanowskiego

szał poetycki 
wieszcz 
utwór metapo-
etycki
non omnis 
moriar 

ZP I 1. 3); II 2. 4), 
5); 3. 1); 4. 2)

21

52.

R

Trzymaj 
się portu! 
Horacy – 
wychowawca

Wykład w podręcz-
niku, s. 237–238; 
Horacy Ojczyzna – 
okrętem (s. 236);
J. Brodski W stylu 
Horacego  
(s. 238–239);
C. Norwid Do Spół
czesnych (s. 240);
P. Mulier Katastro
fa morska (s. 237)

Analiza porów-
nawcza wierszy 
opartych na tym 
samym motywie

 • Scharakteryzować kreację 
podmiotu lirycznego  
w wierszach, odwołując 
się do kontekstu biogra-
ficznego

 • Wskazać i zinterpretować 
poetyckie obrazy alego-
ryczne w omawianych 
utworach

 • Nazwać cechy patrioty 
opisanego w pieśni Ho-
racego

 • Odtworzyć i ocenić 
hierarchię wartości staro-
żytnego Rzymu

 • Porównać koncepcje 
patriotyzmu ukazane  
w wierszach Horacego  
i Norwida

 • Objaśnić, na czym pole-
ga przekształcenie Hora-
cjańskiego motywu  
w utworze Brodskiego

tematyka egzy-
stencjalna
patriotyzm

ZP I 1. 3); II 2. 4), 
5); 3. 2), 3), 4); 4. 
2), 3)
ZR II 3. 2)

22–23
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A
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R: Katarzyna O

lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

53.

R

Wypracowa nie  
klasowe  
z omówieniem

Umiejętność kom-
ponowania, reda-
gowania i korekty 
dłuższej wypo-
wiedzi pisemnej 
na temat tekstów 
literackich

 • Zredagować logiczną  
i spójną wypowiedź 
pisemną

 • Prawidłowo skompono-
wać pracę, zachowując jej 
trójdzielność

 • Posługiwać się popraw-
nym językiem i stylem

 • Funkcjonalnie wykorzy-
stać w pracy terminolo-
gię dotyczącą analizowa-
nych tekstów

 • Dokonać korekty wła-
snego tekstu – poprawić 
błędy językowe, myślo-
we i kompozycyjne

ZP III 1. 1), 2), 6)
ZR III 1. 2)

24–25

54. Wielokultu
rowa natura 
świata…  
Herodot 
czytany  
przez Kapu-
ścińskiego

Wykład w podręcz-
niku, s. 241–242;
R. Kapuściński Po
dróże z Herodotem 
(s. 242–243); 
świat według Hero-
dota – mapa (s. 243)

Scharakteryzo-
wanie pluralizmu 
kulturowego jako 
idei uniwersalnej 

 • Określić zawartość tema-
tyczną dzieła Kapuściń-
skiego

 • Zaprezentować stosunek 
Herodota do opisywa-
nych przez niego Egipcjan

 • Nazwać wartości,  
za którymi opowiadają 
się Herodot i Kapuściński

 • Wskazać w analizowa-
nym utworze cechy 
eseju

 • Dostrzec funkcjonalność 
wykorzystanego gatunku 
dla prezentacji rozważań 
kulturowych Kapuściń-
skiego

esej 
Inny 
etnocentryzm 
pluralizm 
(relatywizm) 
kulturowy 
ksenofobia

ZP I 1. 1), 5); II 1. 
2); 2. 4); 3. 2)
ZR II 3. 3)

42

55. Jak korzystać  
z języka?

Wykład w podręcz-
niku, s. 245–247

Umiejętność zre-
dagowania formal-
nej wypowiedzi 
pisemnej

 • Wskazać różnice między 
oficjalną a nieoficjalną 
odmianą języka

 • Wymienić i scharakteryzo-
wać najważniejsze gatunki 
pisemne współczesnego 
języka użytkowego

 • Zredagować pismo, 
zachowując schemat 
kompozycyjny charakte-
rystyczny dla wypowiedzi 
formalnych

 • Zwięźle i spójnie sformu-
łować opis sprawy, której 
dotyczy pismo

 • Przekonująco uargumen-
tować swoje stanowisko

 • Zachować poprawność 
językową, stylistyczną  
i edytorską

oficjalna / 
nieoficjalna 
odmiana języka 
list formalny 
podanie 
wniosek 
oświadczenie 
petycja

ZP I 3. 8); III 1. 2) 43
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A
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lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

56. Wędrówka 
przez motywy 
i symbole 
antyczne

Wykład w podręcz-
niku, s. 248–250;
Literatura Greków 
i Rzymian – pole
cenia na koniec 
działu (s. 252);
infografika Postacie 
mitologii greckiej  
(s. 172–173); infogra-
fika Teatr grecki  
(s. 210–211)

Synteza wiadomo-
ści na temat litera-
tury antycznej

 • Wymienić i omówić 
najważniejsze motywy  
i toposy literatury staro-
żytnej oraz wskazać ich 
realizację w konkretnych 
tekstach literackich

 • Odczytać znaczenie 
najważniejszych symboli 
antycznych

 • Przygotować wypowiedź 
(ustną lub pisemną)  
na temat wybrany spo-
śród zaproponowanych 
w poleceniach  na koniec 
działu

 • Sporządzić uporządko-
waną notatkę, syntety-
zującą wiedzę na temat 
literatury antycznej

 • Opracować redakcyjnie 
przygotowaną przez 
siebie wypowiedź

 • Wyszukać literaturę 
przydatną w opracowa-
niu zadanego tematu  
i funkcjonalnie wykorzy-
stać ją przy przygotowa-
niu własnej wypowiedzi 
argumentacyjnej

ZP I 2. 1, 2); 3. 1. 
1), 6), 7)
ZR I 2. 1), 2)

44

57. Umiem więcej. 
Przykładowe 
zadania

Wykład w podręcz-
niku, s. 253;
Opracowujemy 
wypowiedź ustną 
– zadania  i przykła-
dowe realizacje  
(s. 253–256); 

Ćwiczenie umie-
jętności konstru-
owania i wygłasza-
nia wypowiedzi 
ustnych na okre-
ślony temat .

 • Sporządzić plan wypo-
wiedzi monologowej 
(określić problem, po-
stawić tezę, przedstawić 
argumenty i wnioski)

 • Skonstruować  ustną 
wypowiedź według przy-
gotowanego planu

 • Publicznie wygłosić przy-
gotowaną przez siebie 
wypowiedź, dbając  
o dźwiękową wyrazi-
stość przekazu

 • Ocenić poprawność 
językową, stylistyczną 
i kompozycyjną swojej 
wypowiedzi

ZP III 1. 1), 4), 6) 45

R
Piszemy interpreta-
cję porównawczą  
(s. 257–260)

Ćwiczenie umie-
jętności pisania 
interpretacji po-
równawczej

 • Przeprowadzać inter-
pretację porównawczą 
utworów literackich

 • Konfrontować tekst 
literacki z innymi teksta-
mi kultury.

 • Opracowywać redak-
cyjnie własny tekst 
interpretacji porównaw-
czej (dokonywanie uzu-
pełnień, przekształceń, 
skrótów, eliminowanie 
niejednoznaczności 
wypowiedzi)

ZR III 1.2)
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lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

średniowiecze

58. Tysiąc lat 
kultury 
średniowiecza 

Tablica chronolo-
giczna, s. 262–263;
wykład w podręcz-
niku, s. 264–267;
J. Fouquet, ilustracja 
rękopisu (s. 265);
plan idealnego 
kościoła (s. 266)

Określenie ram 
czasowych i naj-
ważniejszych cech 
epoki

 • Określić czas trwania 
epoki

 • Objaśnić nazwę epoki
 • Wskazać rolę chrześci-

jaństwa dla tworzenia się 
kultury średniowiecza

 • Omówić rolę łaciny  
i języków narodowych  
w średniowieczu

 • Objaśnić, z czego wyni-
kała i na czym polegała 
średniowieczna zasada 
uniwersalizmu

średniowiecze 
uniwersalizm 

ZP III 2. 1) 46

59. Wszystko jest 
dobre…  
Filozofia  
średniowieczna

Wykład w podręcz-
niku, s. 268–270;
św. Augustyn Wy
znania (s. 270–271);
B. Gozzoli Życie  
św. Augustyna  
(s. 269)

Przedstawienie 
średniowiecznej 
koncepcji Boga 
jako przyczyny 
dobra w świecie

 • Wyodrębnić tezę posta-
wioną przez św. Augu-
styna

 • Stwierdzić, jaka ocena 
Boga i świata wyłania się  
z tekstu filozoficznego

 • Wskazać argumenty  
św. Augustyna dowodzą-
ce nieistnienia zła  
w świecie

 • Porównać poglądy  
na temat dobra repre-
zentowane przez Sokra-
tesa i św. Augustyna

patrystyka 
scholastyka 
uniwersalia 
traktat filozo-
ficzny
teodycea

ZP I 1. 1), 5); II 
3. 2)

47

60. Gaude, Mater 
Polonia. Hymn 
pierwszego 
polskiego 
poety

Wykład w podręcz-
niku, s. 272;
Wincenty z Kielczy 
Hymn do świętego 
Stanisława  
(s. 273–274); 
Zabójstwo świę
tego Stanisława 
(s. 274)

Wskazanie  
w hymnie syntezy 
wątków religijnych 
i patriotycznych

 • Przedstawić biografię 
świętego opisaną  
w hymnie

 • Określić zasługi świętego 
dla Boga i ludzi

 • Wskazać cechy gatunko-
we hymnu w omawianym 
utworze

 • Wyróżnić części kompo-
zycyjne hymnu

 • Wskazać genezę oma-
wianego tekstu

 • Wyróżnić w tekście 
zwroty do różnych  
adresatów i określić  
ich funkcje

 • Objaśnić przyczynę  
połączenia w hymnie 
wątków religijnych  
i patriotycznych

hymn (religijny, 
akademicki, 
ambrozjański)

ZP I 1. 3); 2. 1), 4); 
4. 2)

48

.
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Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

R
Mistrz Wincenty 
zwany Kadłubkiem 
Kronika polska  
(s. 276)  

Analiza różnych 
sposobów przed-
stawienia śmierci 
św. Stanisława

 • Wskazać podstawę 
porównania hymnu oraz 
fragmentu kroniki

 • Odszukać w tekście ale-
gorię i określić jej funkcję

 • Porównać sposoby przed-
stawienia męczeństwa  
św. Stanisława, wskazując 
na różnice rodzajowe 
między tekstami

 • Ustalić samodzielnie kry-
teria porównania hymnu 
oraz fragmentu kroniki

kronika
alegoria 
antyteza

ZP II 2. 4), 5); 
3. 2)
ZR II 3. 2)

26

61. Pieśń ojczysta 
– Bogurodzica 

Wykład  
w podręczniku,  
s. 278–279;
Bogurodzica  
(s. 278);
polichromia 
przedstawiająca 
motyw deesis  
(s. 279) 

Interpretacja 
Bogurodzicy jako 
pieśni wyrażającej 
idee religijne epoki

 • Scharakteryzować kreację 
podmiotu lirycznego  
i adresatów w pieśni oraz 
określić relacje między nimi

 • Ustalić hierarchię osób 
wpisaną w utwór

 • Dostrzec różnice w po-
strzeganiu w pieśni życia 
doczesnego i wiecznego

 • Rozpoznać w tekście 
realizację światopoglądu 
epoki

 • Wskazać genezę Bogu
rodzicy i określić czas 
powstania utworu

 • Wymienić dogmaty 
wiary przedstawione  
w tekście

 • Udowodnić symetrię 
budowy obu zwrotek 
utworu

pieśń religijna 
idea pośred-
nictwa
teocentryzm 
hierarchizm
deesis

ZP I 1. 3); II 2. 1), 
2), 4); 3. 2)

49

62. Sztuka 
romańska  
i Bogurodzica 

Wykład w podręcz-
niku, s. 282–283);
Bogurodzica (s. 278);
polichromia z moty-
wem deesis (s. 279);
kościół św. Piotra  
w Kruszwicy (s. 282);
Madonna z Dzie
ciątkiem (s. 283);
Maryja z Dzieciąt
kiem (s. 283)

Omówić związki 
między Bogurodzi
cą a romańskimi 
dziełami sztuki

 • Scharakteryzować styl 
romański w malarstwie, 
rzeźbie i architekturze

 • Wskazać podstawę po-
równania Bogurodzicy  
i malarskiego przedsta-
wienia deesis

 • Omówić i porównać reali-
zację średniowiecznej idei 
wstawiennictwa w dziele 
literackim i malarskim

 • Wymienić i scharakte-
ryzować różne średnio-
wieczne przedstawienia 
Maryi

 • Wskazać średniowieczną 
symbolikę liczb w Bogu
rodzicy

styl romański 
portal 
iluminacja

ZP II 2. 2); 3. 2)
ZR II 3. 4)

50
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A
U
TO
R: Katarzyna O

lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

63. A na świecie 
zbożny 
pobyt… 
Trwałość  
i zmiana 
języka  
w dziejach

Wykład w podręcz-
niku, s. 285–287;
Bogurodzica (s. 278)

Dostrzeżenie 
różnic między 
staropolszczyzną 
a polszczyzną 
współczesną 

 • Wskazać archaizmy wy-
stępujące w Bogurodzicy

 • Umiejscowić polszczyznę 
w grupie języków sło-
wiańskich

 • Przedstawić pochodze-
nie języka polskiego

 • Określić typ archaizmu
 • Zanalizować budowę 

słowotwórczą i fleksyjną 
wybranych archaizmów

 • Podać własny przykład 
neosemantyzmu i archa-
izmu leksykalnego

archaizm 
(fonetyczny, 
leksykalny, 
słowotwórczy, 
fleksyjny, 
składniowy) 
neologizm 
neosemantyzm 

ZP II 2. 3)
ZR I 3. 3)

51

64. Język jako 
system 
znaków

Wykład w podręcz-
niku, s. 289–290;
[Ach, miłość…]  
(s. 291)

Poznanie wzajem-
nych zależności 
między poszcze-
gólnymi podsyste-
mami języka

 • Objaśnić, na czym polega 
systemowy charakter 
języka

 • Wskazać zależności 
między systemem języko-
wym a jego realizacjami  
w postaci aktów mowy

 • Podzielić wyraz na głoski 
i sylaby

 • Określić typ wypowie-
dzenia

 • Scharakteryzować pod-
systemy języka

 • Wyróżnić w formie wy-
razowej rdzeń i formant 
oraz temat i końcówkę 
fleksyjną

system znaków
podsystem 
(fonologiczny, 
gramatyczny, 
leksykalny)
morfologia
słowotwór-
stwo 
fleksja 
składnia

ZP I 3. 2) 52

65. Gotyk – 
piękno 
uduchowione 
i pełne emocji

Wykład w podręcz-
niku, s. 292–293;
J. Przyboś, Widzenie 
katedry w Chartres 
(s. 294–295); 
zamek w Malborku 
(s. 292);
Wit Stwosz, ołtarz 
główny (s. 293);
katedra w Chartres 
(s. 295)

Scharakteryzowa-
nie gotyku jako 
stylu w sztuce 
średniowiecznej 
oraz interpretacja 
wiersza Przybosia 
jako przekładu 
intersemio tycz-
nego

 • Opisać cechy architektu-
ry gotyckiej, odwołując 
się do wybranego przy-
kładu

 • Porównać styl romański  
i gotycki w architekturze, 
rzeźbie i malarstwie

 • Określić sytuację liryczną 
w wierszu Przybosia

 • Opisać katedrę przedsta-
wioną w wierszu

 • Wymienić przykłady 
dzieł gotyckich w Polsce 
i Europie

 • Zastosować w opisie 
dzieł sztuki terminologię 
charakterystyczną dla 
sztuk plastycznych

 • Wskazać w wierszu 
środki językowe służące 
wyrażaniu emocji

 • Omówić rolę koloru  
i przestrzeni w utworze

gotyk 
łuk ostry 
sklepienie krzy-
żowo-żebrowe
witraż 
rozeta 
ołtarz szafowy 
obraz tabli-
cowy

ZP II 1. 2); 2. 1), 
4); 3. 2)
ZR II 3. 1), 4)

53
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A
U
TO
R: Katarzyna O

lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

66. Symbolika 
katedry 
w filmie 
animowanym

Wykład w podręcz-
niku, s. 296;
J. Przyboś, Widzenie 
katedry w Chartres 
(s. 294–295); 
T. Bagiński Katedra 
(płyta CD-ROM)

Analiza sposobów 
przedstawienia 
symboliki gotyc-
kiej katedry  
w języku filmo-
wym

 • Zaprezentować kreację 
bohatera przedstawione-
go w filmie

 • Opisać pejzaż i budynek 
oraz wskazać ich symbo-
liczne znaczenie

 • Objaśnić sens finałowej 
sceny filmu

 • Omówić funkcjonowanie 
w filmie motywu prze-
miany

 • Porównać stosunek czło-
wieka współczesnego  
do sacrum w wierszu 
Przybosia i filmie Bagiń-
skiego

film animo-
wany 
natura–kultura 

ZP II 1. 1); 2. 4); 
3. 2)
ZR II 3. 4)

54

67. Dualizm 
wyobrażeń… 
Symbolika 
przestrzeni 
w średnio- 
wieczu

A. Guriewicz  
Kategorie kultury 
średniowiecznej  
(s. 298–299);
J. van Eyck Zaślu
biny Arnolfinich 
(s. 300)

Umiejętność czy-
tania ze zrozumie-
niem wypowiedzi 
popularnonau-
kowej

 • Odczytać sens omawia-
nego tekstu

 • Wyróżnić w tekście argu-
menty, kluczowe pojęcia  
i twierdzenia

 • Zdefiniować pojęcia 
zastosowane w tekście

 • Hierarchizować i synte-
tyzować informacje

 • Rozpoznać zależności 
kompozycyjne pomiędzy 
poszczególnymi częścia-
mi tekstu

ZP I 1. 1), 5); 3. 1)
ZR I 1. 1)

56

68. Pełna smutku 
i żałości… 
Liryzm  
i dramatyzm 
planktu 
średniowiecz-
nego 

Wykład w podręcz-
niku, s. 304;
Posłuchajcie, bra
cia miła  
(s. 304–306);
Bogurodzica  
(s. 278);
Stabat Mater dolo
rosa (s. 309–311);
R. van der Weyden 
Zdjęcie z krzyża  
(s. 306);
B. Bermejo Pieta 
(s. 308);
Pieta z Jeżewa  
(s. 310)

Przedstawienie 
wizerunku Maryi 
jako cierpiącej 
matki  
w różnych tek-
stach kultury

 • Opowiedzieć zdarzenia 
opisane w wierszu

 • Scharakteryzować kreację 
podmiotu lirycznego i ad- 
resatów w utworze oraz 
określić relacje między nimi

 • Nazwać emocje przeży-
wane przez Maryję

 • Porównać różne malar-
skie, rzeźbiarskie i literac-
kie wizerunki Maryi  
w sztuce średniowiecznej

 • Porównać kreację Maryi  
w Bogurodzicy i Lamencie 
świętokrzyskim według 
wskazanych kryteriów

 • Wskazać środki służące 
wyrażaniu emocji Maryi  
w dziełach malarskich  
i rzeźbiarskich

 • Określić czas powstania 
utworu

 • Wskazać w wierszu 
kontrasty i określić ich 
funkcję

 • Wskazać w wierszu 
środki językowe służą-
ce wyrażaniu emocji 
podmiotu mówiącego 
w stosunku do różnych 
odbiorców

 • Omówić odmienność 
punktów widzenia  
na cierpienie Chrystusa 
w omawianych plank-
tach

 • Dostrzec wspólne cechy 
gatunkowe omawianych 
planktów

lament (plankt) 
apokryf 
liryzm 
oksymoron 
kontrast 
pieta 
eschatologia

ZP I 1. 3); II 1. 1), 
3); 2. 1), 3), 4), 5); 
3. 2)
ZR II 3. 4)

56
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A
U
TO
R: Katarzyna O

lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

69. Wypracowanie 
klasowe  
z omówieniem

Umiejętność kom-
ponowania, reda-
gowania i korekty 
dłuższej wypo-
wiedzi pisemnej 
na temat tekstów 
literackich

 • Zredagować logiczną  
i spójną wypowiedź 
pisemną

 • Prawidłowo skompono-
wać pracę, zachowując jej 
trójdzielność

 • Posługiwać się popraw-
nym językiem i stylem

 • Funkcjonalnie wykorzy-
stać w pracy terminolo-
gię dotyczącą analizowa-
nych tekstów

 • Dokonać korekty wła-
snego tekstu – poprawić 
błędy językowe, myślo-
we i kompozycyjne

ZP III 1. 1), 2), 6) 57–59

70. Wszytko 
cirpiał prze 
Bog rad… 
Średnio-
wieczne idee 
– asceza

Wykład w podręcz-
niku, s. 312;
Legenda o świętym 
Aleksym (s. 313–316);
scena z Legendy  
o świętym Aleksym 
(s. 315)

Przedstawienie 
św. Aleksego jako 
wzorca osobowe-
go ascety

 • Opowiedzieć dzieje  
św. Aleksego, zwracając 
uwagę na cuda towarzy-
szące jego życiu i śmierci

 • Scharakteryzować boha-
tera, zwracając uwagę  
na jego postawę wobec 
Boga i hierarchię wartości

 • Objaśnić, na czym polegał 
dydaktyzm utworu

 • Wskazać genezę śre-
dniowiecznej legendy

 • Objaśnić znaczenie 
tytułu utworu

 • Wskazać typowe dla 
średniowiecza wartości 
wpisane w legendę

legenda 
hagiografia 
asceza 
literatura pare-
netyczna

ZP II 2. 2), 4); 
3. 2)

60

71. Czemu  
za tobą?... 
Średnio-
wieczne 
idee – 
franciszkanizm

Wykład w podręcz-
niku, s. 318;
Kwiatki świętego 
Franciszka z Asyżu 
(s. 319–321);
J. Twardowski 
Malowani święci 
(s. 322);
G. di Bondone 
Kazanie do ptaków 
(s. 320)

Porównanie  
i ocena średnio-
wiecznych modeli 
świętości

 • Scharakteryzować boha-
tera, zwracając uwagę na 
jego stosunek do Boga, 
przyrody i innych ludzi

 • Rozpoznać elementy ob-
razowania symbolicznego 
i odczytać ich sens

 • Porównać modele życia 
zaproponowane przez 
obu świętych (według 
wskazanych kryteriów)

 • Wskazać genezę utworu 
i objaśnić znaczenie jego 
tytułu

 • Rozstrzygnąć i uzasadnić, 
do którego ze średnio-
wiecznych modeli święto-
ści odwołuje się w swoim 
wierszu J. Twardowski

 • Zabrać głos w dyskusji  
na temat postawy dwóch 
średniowiecznych świę-
tych (ocenić te postawy)

antologia
franciszka nizm
epifora 
litota 
vita contem
plativa 
vita activa

ZP II 1. 1); 2. 2), 
4), 5); 3. 4)

61
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A
U
TO
R: Katarzyna O

lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

72.

R

Okrutność 
śmirci 
poznajcie!... 
Średnio-
wieczny 
motyw danse 
macabre

Wykład w podręcz-
niku, s. 325–327;
Rozmowa Mistrza 
Polikarpa ze Śmier
cią (s. 327–329);
miniatura z roczni-
ków opactwa  
w Tournai (s. 326);
P. La Rouge Taniec 
śmierci (s. 329)

Scharakteryzo-
wanie średnio-
wiecznego sposo-
bu przedstawienia 
śmierci

 • Opowiedzieć wydarzenia 
opisane w dialogu

 • Scharakteryzować wygląd 
Śmierci

 • Wymienić stany i zawody 
ludzi uczestniczących  
w tańcu śmierci

 • Wskazać elementy grozy  
i komizmu w kreacji 
Śmierci oraz określić 
funkcję ich połączenia

 • Wymienić przyczyny 
zainteresowania tematem 
śmierci w średniowieczu

 • Wskazać genezę utworu 
i objaśnić znaczenie jego 
tytułu

 • Rozpoznać w utworze 
elementy obrazowania 
naturalistycznego i 
groteski oraz określić 
funkcje takiego przed-
stawienia

 • Określić podobieństwa 
między literacką a pla-
styczną realizacją moty-
wu tańca śmierci

danse maca
bre
groteska 
naturalizm
antyteza

ZP II 2. 2), 4); 3. 
2), 4)
ZR II 3. 4)

27–28

73.

R

Już ci 
zgotowana 
deszczka… 
Satyra i humor 
w literaturze 
średniowiecza

Rozmowa Mistrza 
Polikarpa ze Śmier
cią (s. 331–333);
M. Białoszewski 
Wywiad  
(s. 334–335);
H. Holbein Zakon
nik (s. 332)

Analiza sposobów 
budowania humo-
rystycznej  
i satyrycznej kre-
acji świata

 • Scharakteryzować przed-
stawicieli zawodów  
i stanów wymienionych  
w średniowiecznym 
utworze

 • Wskazać środki językowe 
służące plastyczności 
obrazowania

 • Odszukać w tekście 
przykłady kontrastu  
i karykatury oraz wskazać 
ich funkcję

 • Określić nawiązania  
do średniowiecznego 
dialogu w wierszu  
M. Białoszewskiego

 • Porównać sposób przed-
stawienia śmierci w śre-
dniowiecznym utworze 
i wierszu współczesnym, 
samodzielnie dobierając 
kryteria porównania

satyra ZP II 3. 3)
ZR II 3. 2)

29
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A
U
TO
R: Katarzyna O

lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

74. Wiernie ci 
służę… Obraz 
miłości 
dwornej 
w poezji 
średniowiecza 

Wykład w podręcz-
niku, s. 336;
W. von der Vogel-
weide Piękność  
i wdzięk (s. 337);
H. Poświatowska 
Śpiący jednorożec 
(s. 338);
miniatura z Codex 
Manesse (s. 336);
Księga cudów  
(s. 339)

Opisanie średnio-
wiecznego modelu 
miłości

 • Przedstawić kreację 
średniowiecznej damy 
ukazaną w wierszu

 • Omówić relacje między 
kobietą a mężczyzną  
w tekście

 • Wskazać uniwersalne 
prawdy o miłości w wier-
szu niemieckiego poety

 • Odszukać fragmenty 
świadczące o związkach 
utworu ze środowiskiem 
dworskim

 • Wskazać nawiązania  
do tradycji średnio-
wiecznej w wierszu 
współczesnej poetki

miłość dworna ZP II 2. 2), 4); 
3. 2)

62

75. Widziałbym 
tylko jedną 
ciebie… 
Średnio-
wieczna  
opowieść  
o prawdziwej 
miłości

Wykład w podręcz-
niku, s. 341–342;
Dzieje Tristana  
i Izoldy (s. 344 oraz 
całość utworu);
miniatura przed-
stawiająca Tristana, 
Izoldę i króla Marka 
(s. 345)

Interpretacja 
historii Tristana  
i Izoldy jako lite-
rackiego mitu

 • Streścić dzieje miłości 
Tristana i Izoldy

 • Scharakteryzować troje 
głównych bohaterów 
utworu

 • Odszukać w tekście 
przykłady symbolicznych 
rekwizytów i scen oraz 
objaśnić ich sens

 • Wskazać cechy uczucia 
łączącego Tristana i Izoldę

 • Wskazać genezę utworu
 • Dostrzec w utworze 

cechy składające się  
na jego fabularność

 • Ocenić związek Tristana  
i Izoldy z punktu widze-
nia moralności chrześci-
jańskiej i zasad feudalnej 
lojalności

 • Porównać uczucie Trista-
na i Izoldy z modelem 
średniowiecznej miłości 
dwornej

romans
utwór fabu-
larny 
akcja (ciągła, 
jednolita) 
fabuła

ZP II 2. 2), 4); 3. 
4); 4. 2), 3)

63–64

76.

R

Ty mnie 
uleczysz… 
Współczesna 
opowieść  
o nieszczęśli-
wej miłości

Wykład w podręcz-
niku, s. 347; 
J. Iwaszkiewicz 
Kochankowie  
z Marony (s. 349–351  
oraz całość opowia-
dania);

Odczytanie 
opowiadania 
Iwaszkiewicza jako 
współczesnego 
wcielenia mitu  
o Tristanie i Izoldzie

 • Scharakteryzować narra-
cję w utworze

 • Scharakteryzować troje 
głównych bohaterów 
utworu

 • Wskazać genezę utworu 
i objaśnić znaczenie jego 
tytułu

 • Porównać schemat fabu-
larny wątku miłosnego  
w Dziejach Tristana 

opowiadanie
behawioryzm
utwór narra-
cyjny
narracja

ZP II 2. 4), 5); 
3. 3)
ZR II 3. 2)

30
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A
U
TO
R: Katarzyna O

lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

kadr z filmu Kochan
kowie z Marony  
(s. 350);
A. Hughes, ilu-
stracja do jednej 
z arturiańskich 
legend (s. 352)

 • Omówić uczucia i wza-
jemne oczekiwania boha-
terów wobec siebie

 • Porównać związek miło-
sny Tristana i Izoldy ze 
związkiem Oli i Janka

i Izoldy oraz w opowia-
daniu Iwaszkiewicza

 • Zinterpretować uniwer-
salne prawdy o ludzkim 
losie wpisane w opowia-
danie Iwaszkiewicza

narrator 
(pierwszooso-
bowy, trzecio-
osobowy)

77. Raczej umrzeć 
niż popaść 
w osławę… 
Roland jako 
wzór rycerza

Wykład w podręcz-
niku, s. 354–355); 
Pieśń o Rolandzie 
(s. 356);
kadr z filmu Pieśń o 
Rolandzie (s. 355)

Przedstawienie 
kreacji Rolanda 
jako wzoru śre-
dniowiecznego 
rycerza

 • Opowiedzieć scenę 
śmierci Rolanda

 • Scharakteryzować Ro-
landa, zwracając uwagę 
na przyczyny odrzucenia 
przez niego pomocy 
podczas walki

 • Rozpoznać symboliczne 
elementy w scenie śmier-
ci Rolanda (miejsce, gesty  
i zachowania rycerza) 
oraz odczytać ich sens

 • Wskazać genezę utworu 
oraz określić czas jego 
powstania

 • Ocenić zachowanie 
Rolanda

 • Porównać postawy śre-
dniowiecznego rycerza  
i mitologicznych herosów

chanson  
de geste
literatura pare-
netyczna 
etos rycerski 
heroizm 
honor 

ZP II 2. 2), 4), 5); 
3. 3); 4. 2), 3)
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78. Wydam mu 
bitwę… Etos 
rycerski  
w średniowie-
czu

Dzieje Tristana  
i Izoldy (s. 358–360);
ilustracja do Dzie
jów Tristana  
i Izoldy (s. 359)

Odtworzenie 
hierarchii wartości 
średniowiecznego 
rycerza

 • Opowiedzieć scenę 
przedstawioną we frag-
mencie

 • Scharakteryzować Trista-
na jako średniowiecznego 
rycerza, wskazując na war-
tości, jakimi się kierował

 • Opisać obyczaj rycerski 
przedstawiony we frag-
mencie utworu

 • Porównać postawę 
Tristana z postawami 
Achillesa i Hektora

 • Wskazać podobieństwa 
zachowań Rolanda  
i Tristana oraz różnice 
w motywach podjęcia 
przez nich walki

heroizm
patos

ZP II 2. 2), 4), 5); 
3. 3); 4. 2), 3)
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A
U
TO
R: Katarzyna O

lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

79. Idę na wojnę… 
Współczesna 
dekonstrukcja 
mitu rycerza

Wykład w podręcz-
niku, s. 362;
J. Hašek Przygody 
dobrego wojaka 
Szwejka  
(s. 363–364); 
plakat z filmu Dziel
ny wojak Szwejk 
(s. 364)

Interpretacja 
dzieła Haška jako 
polemiki z etosem 
rycerskim

 • Wymienić elementy etosu 
rycerskiego w postawie 
Szwejka

 • Odczytać prawdy na temat 
wojny zawarte w pieśniach 
Szwejka

 • Wskazać sposoby dehero-
izacji bohatera w omawia-
nym fragmencie

 • Wskazać genezę utworu 
i objaśnić znaczenie jego 
tytułu

 • Porównać rycerską ini-
cjację Tristana i Szwejka

 • Omówić zabiegi służące 
trawestacji w omawia-
nym fragmencie

deheroizacja
trawestacja

ZP II 1. 2); 2. 4), 
5); 3. 2), 3); 4. 
2), 3)
ZR II 2. 4)
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80.

R

W głębi 
ciemnego 
lasu… 
Poetycka 
summa 
średniowiecza

Wykład w podręcz-
niku, s. 366–368;
Dante Alighieri 
Boska Komedia  
(s. 368);
D. di Michelino 
Dante i trzy króle
stwa (s. 367);
G. Doré Piekło  
(s. 369)

Poznanie tematu  
i struktury i poety-
ki dzieła Dantego

 • Objaśnić znaczenie tytułu 
dzieła i określić czas jego 
powstania

 • Opisać kompozycję utwo-
ru, wskazując na rządzącą 
nią symbolikę liczb

 • Określić sytuację egzysten-
cjalną bohatera na podsta-
wie analizy fragmentu

 • Wskazać w tekście i zin-
terpretować alegorię

 • Scharakteryzować świat 
przedstawiony dzieła

 • Wskazać i scharaktery-
zować przewodników 
Dantego

poemat narra-
cyjny 
tercyna 
realizm 
wizyjność 
alegoryczność 

ZP II 1. 2); 2. 1), 2), 
4); 3. 4)
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81.

R

Porzućcie 
wszelką  
nadzieję… 
Średniowiecz-
na i współ-
czesna wizja 
piekła

Dante Alighieri 
Boska Komedia  
(s. 370–371; 372);
T. Różewicz Brama 
(s. 374–3753);
S. Botticelli, ilu-
stracja do Boskiej 
Komedii (s. 371);
Anioł zamyka 
piekło (s. 373);
zdjęcie z Kambodży 
(s. 376)

Porównanie 
dwóch wizji piekła 
i dwóch sposobów 
jego kreowania

 • Objaśnić znaczenie fraze-
ologizmu „sceny dantej-
skie”, odwołując się  
do fragmentu utworu

 • Objaśnić genezę powsta-
nia piekła w utworze 
Dantego oraz omówić 
jego strukturę

 • Określić nawiązania i alu-
zje do utworu Dantego  
w wierszu współczesnym

 • Scharakteryzować współ-
czesną rzeczywistość 
przedstawioną w wierszu 
Różewicza

 • Wskazać charaktery-
styczne cechy Dantej-
skiej kreacji piekła

 • Dostrzec i nazwać swo-
iste cechy języka i stylu 
Różewicza

 • Objaśnić puentę wiersza

sceny dantej-
skie
materializm 

ZP II 2. 1), 4), 5); 
3. 2), 3); 4. 2)
ZR II 3. 2)
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A
U
TO
R: Katarzyna O

lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

82.

R

Oto się  
w gwiazdach 
lepsza dola 
święci… 
Świat i jego 
przyszłość

Dante Alighieri 
Boska Komedia  
(s. 377–379); Matka 
Boska Szkaplerzna 
(s. 379)

Opisanie treści wi-
zji Beatrycze oraz 
sposobów kreowa-
nia wypowiedzi 
profetycznej

 • Scharakteryzować Beatry-
cze, zwracając uwagę  
na uczucia przeżywane 
przez bohaterkę

 • Wskazać środki językowe 
służące kreacji postaci

 • Przedstawić historię 
Kościoła w interpretacji 
Beatrycze

 • Objaśnić symbole zasto-
sowane we fragmencie

 • Udowodnić wizyjny  
i symboliczny charakter 
wypowiedzi Beatrycze

 • Rozpoznać w tekście 
aluzje literackie

erudycja 
profetyzm

ZP II 2. 4); 3. 
2), 4)
ZR II 2. 3); 3. 1)
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83.

R

Wypracowa-
nie klasowe  
z omówie-
niem

Umiejętność kom-
ponowania, reda-
gowania i korekty 
dłuższej wypo-
wiedzi pisemnej 
na temat tekstów 
literackich 

 • Zredagować logiczną  
i spójną wypowiedź 
pisemną

 • Prawidłowo skompono-
wać pracę, zachowując  
jej trójdzielność

 • Posługiwać się popraw-
nym językiem i stylem

 • Funkcjonalnie wykorzy-
stać w pracy terminolo-
gię dotyczącą analizowa-
nych tekstów

 • Dokonać korekty wła-
snego tekstu – poprawić 
błędy językowe, myślo-
we i kompozycyjne

ZP III 1. 1), 2), 6)
ZR III 1. 2)

34–35

84. W świecie idei 
i motywów 
literatury 
średniowiecza

Wykład w podręcz-
niku, s. 381–384;
H. Memling Sąd 
Ostateczny (s. 383);
Średniowiecze – 
polecenia na ko
niec działu (s. 389);
infografika Idee 
średniowiecza  
(s. 302–303)

Synteza wiado-
mości na temat 
literatury średnio-
wiecznej

 • Wymienić i omówić naj-
ważniejsze motywy  
i toposy literatury średnio-
wiecznej oraz wskazać ich 
realizację w konkretnych 
tekstach literackich

 • Nazwać idee wyrażone  
w średniowiecznych 
dziełach literackich  
i ikonograficznych

 • Przygotować wypowiedź 
(ustną lub pisemną) na 
temat wybrany spośród 
zaproponowanych w pole-
ceniach  na koniec działu

 • Sporządzić uporządko-
waną notatkę, syntety-
zującą wiedzę na temat 
literatury średniowiecza

 • Opracować redakcyjnie 
przygotowaną przez 
siebie wypowiedź

 • Wyszukać literaturę 
przydatną w opracowa-
niu zadanego tematu  
i funkcjonalnie wykorzy-
stać ją przy przygotowa-
niu własnej wypowiedzi 
argumentacyjnej

ZP I 2. 1, 2); 3. 1. 
1), 6), 7)
ZR I 2. 1), 2)
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A
U
TO
R: Katarzyna O

lejnik

Lp. Temat Materiał  
nauczania Cel lekcji

Wymagania  
podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania  
ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…)
Pojęcia

Treści 
nauczania – 
wymagania 
szczegółowe  
(podstawa 

programowa)

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZP

Kalku-
lacja 

godzin 
dla ZR

85.

R

Projekcja 
filmu Siódma 
pieczęć  
w reż. Ingmara 
Bergmana 

Ingmar Bergman 
Siódma pieczęć

36–37

86.

R

Dlaczego 
nie mogę 
się pozbyć 
Boga? Siódma 
pieczęć 
Ingmara 
Bergmana

Wykład w podręcz-
niku, s. 385;
Apokalipsa św. Jana 
(s. 386);
Ingmar Bergman 
Siódma pieczęć;
fotos z filmu Siód
ma pieczęć (s. 387)

Interpretacja 
średniowiecznego 
kostiumu filmowe-
go jako sposobu 
mówienia o lękach 
i dylematach 
współczesności

 • Streścić fabułę filmu
 • Objaśnić tytuł dzieła
 • Opisać realia epoki przed-

stawione w filmie
 • Objaśnić symboliczny sens 

gry w szachy ze Śmiercią
 • Opisać emocje przeżywa-

ne przez bohaterów oraz 
relacje między nimi

 • Zinterpretować sens 
ostatniej sceny filmu

 • Wskazać aluzje biblijne  
w dziele Bergmana

 • Zinterpretować wymo-
wę filmu, wykorzystując 
jako kontekst Apokalipsę  
św. Jana

film fabularny ZP II 1. 1), 2); 2. 
4); 3. 1), 2), 4)
ZR II 2. 3); 3. 4)

38

87. Umiem więcej. 
Przykładowe 
zadania

Piszemy interpre-
tację (s. 390–391); 
Piszemy rozprawkę 
(s. 392–395); 

Ćwiczenie umie-
jętności tworzenia 
rozprawki oraz 
interpretacji 
utworu lirycznego 
(przygotowanie 
do części pisemnej 
egzaminu matural-
nego na poziomie 
podstawowym)

 • Tworzyć dłuższy tekst 
pisany zgodnie z podsta-
wowymi zasadami jego 
organizacji

 • Tworzyć samodzielną wy-
powiedź argumentacyjną 
według podstawowych 
zasad logiki i retoryki (sta-
wianie tezy lub hipotezy, 

 • Opracowywać redakcyj-
nie własny tekst  
(dokonywanie uzupeł-
nień, przekształceń, 
skrótów, eliminowanie 
niejednoznaczności 
wypowiedzi)

ZP II. 1. 1), 2), 3); 
2. 1), 2), 4), 5); III 
1. 1), 2), 3), 6)
ZR II 3. 2), 4); III 
1. 1), 2)

69 39

R
Piszemy wypo-
wiedź argumenta-
cyjną (s. 395–399)

Ćwiczenie umie-
jętności pisania 
wypowiedzi 
argumentacyjnych 
(przygotowanie 
do części pisemnej 
egzaminu matural-
nego na poziomie 
rozszerzonym)

dobieranie argumentów, 
porządkowanie ich, hierar-
chizowanie, dokonywanie 
ich selekcji pod względem 
użyteczności, podsumo-
wanie, wnioskowanie)


