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ROZKŁAD MATERIAŁU Z PLANEM WYNIKOWYM – KLASA 1, CZĘŚĆ 2 
 

Lp. 

Temat 
Materiał 

nauczania 
Cel lekcji 

Wymagania 

podstawowe 

(uczeń potrafi…) 

Wymagania 

ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…) 

Pojęcia 

Treści 

nauczania – 

wymagania 

szczegółowe 

(podstawa 

programowa) 

Kalkulacja 

godzin dla 

ZP 

Kalkulacja 

godzin dla 

ZR 

RENESANS 

1.  Niezwykłym i 

nie leda piórem 

opatrzony… 

Renesansowy 

klasycyzm 

 

Wykład w 

podręczniku, s. 

47; 

J. Kochanowski 

[Patrzaj, jako 

śnieg po górach 

się bieli…] (s. 

44–45), 

[Niezwykłym i 

nie leda piórem 

opatrzony…] (s. 

48–49); 

L. Staff 

Przedśpiew (s. 

51); 

R. Santi Trzy 

Gracje (s. 48); 

Horacy Pieśń 

zimowa (kl. 1, 

cz. 1, s. 207); 

infografika 

Mistrzowie i 

przyjaciele 

Kochanowskiego 

(s. 52–53) 

Analiza sposobów 

i funkcji 

wykorzystania 

horacjańskich 

wątków i 

motywów w 

poezji 

Kochanowskiego 

− Scharakteryzować 

kreację podmiotu 

lirycznego i adresata w 

omawianych pieśniach 

− Zinterpretować 

pieśń [Niezwykłym i nie 

leda piórem 

opatrzony…] jako 

realizację toposu non 

omnis moriar 

− Wskazać 

nawiązania 

mitologiczne w pieśni 

− Wykorzystać 

kontekst biograficzny 

do interpretacji utworu 

− Na wybranym 

przykładzie udowodnić 

sylabiczność pieśni 

Kochanowskiego 

− Dostrzec 

nawiązania do 

światopoglądu epoki 

odrodzenia w wierszu 

Staffa  

− Określić związek 

budowy 

wersyfikacyjnej pieśni 

Kochanowskiego z ich 

renesansowym 

charakterem 

− Dostrzec 

nawiązania do 

renesansowego 

obrazowania w wierszu 

Staffa 

− Porównać świat 

przedstawiony w 

pieśniach 

Kochanowskiego i 

Horacego, wskazując 

na sposoby 

chrystianizacji wątków 

obecnych w utworach 

antycznego poety 

utwór 

metapoetycki  

horacjanizm  

artysta 

renesansowy  

przerzutnia  

wiersz 

sylabiczny  

średniówka  

 

ZP I 1. 3); II 

2. 1), 2), 4), 

5); 3. 3); 4. 2) 

ZR II 2. 1), 3), 

4); 3. 2) 
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2.  Błogosławiony 

niechaj ów 

dzień będzie… 

Obraz kobiety 

w poezji 

włoskiego i 

polskiego 

renesansu 

F. Petrarka Sonet 

61 (s. 54); 

J. Kochanowski 

[Srogie łańcuchy 

na swym sercu 

czuję…] (s. 57); 

S. Botticelli 

Wenus i Mars (s. 

Scharakteryzowa-

nie renesansowego 

ideału kobiety 

− Scharakteryzować 

renesansowy ideał 

kobiety, odwołując się 

do dzieł literackich i 

przedstawienia 

malarskiego 

− Wskazać 

podobieństwa w ujęciu 

− Scharakteryzować 

związek renesansowej 

wizji miłości z 

humanistyczną 

koncepcją człowieka 

− Wskazać 

podobieństwa w 

sposobie obrazowania 

sonet  

petrarkizm  

antyteza  

oksymoron 

ZP I 1. 3); II 

2. 1), 2), 4), 

5); 3. 3) 

ZR II 3. 2), 4) 
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 56–57) miłości w lirykach 

Petrarki i 

Kochanowskiego 

− Wskazać cechy 

gatunkowe sonetu 

w lirykach Petrarki i 

Kochanowskiego 

3.  Zetrzy sen z 

oczu… 

Perswazja i 

ironia w poezji 

J. Kochanowski 

Pieśń o 

spustoszeniu 

Podola (s. 67–

69); 

zdjęcie zamku w 

Krasiczynie koło 

Przemyśla (s. 

66) 

Interpretacja 

pieśni 

Kochanowskiego 

jako liryki 

zaangażowanej 

− Wskazać genezę 

utworu 

− Scharakteryzować 

kreację podmiotu 

lirycznego i adresata w 

omawianym utworze 

− Przedstawić portret 

tatarskich najeźdźców 

oraz polskiej szlachty 

ukazany w pieśni 

− Odszukać 

wypowiedź ironiczną i 

wskazać jej funkcje 

− Rozpoznać, 

zanalizować i 

zinterpretować puentę 

pieśni 

− Zaprezentować tok 

argumentacyjny 

przedstawiony w 

wierszu, wskazując na 

argumenty racjonalne i 

emocjonalne 

 

liryka apelu  

patriotyzm  

perswazja  

puenta  

ironia  

przysłowie 

ZP I 1. 3), 5), 

7); II 2. 2), 4); 

3. 1) 
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4.  Wsi spokojna, 

wsi wesoła… 

Arkadie 

ziemiańskie w 

literaturze 

renesansowej 

Wykład w 

podręczniku, s. 

71, 73; 

M. Rej Żywot 

człowieka 

poczciwego (s. 

71–72); 

J. Kochanowski 

Panna XII (s. 

74–75); 

Wiosenne prace 

w ogrodzie (s. 

72); 

A. Dűrer Młody 

zając (s. 75) 

Porównanie 

obrazu wsi i życia 

ziemianina w 

tekstach 

renesansowych 

− Wykorzystać 

kontekst biograficzny 

do interpretacji 

utworów 

− Opisać prace 

ziemianina 

przedstawiane w 

utworach 

− Omówić kreację 

natury w tekstach 

− Porównać stosunek 

podmiotu mówiącego 

do wsi w omawianych 

utworach 

− Rozpoznać 

elementy filozofii 

stoickiej w pieśni 

Kochanowskiego 

− Odszukać w pieśni 

Kochanowskiego 

elementy obrazowania 

− Wskazać genezę 

toposu arkadyjskiego 

− Zaprezentować 

różne sposoby 

kreowania postawy 

afirmacji świata w 

renesansowych 

dziełach literackich i 

malarskich 

arkadia  

afirmacja 

świata  

zdrobnienia  

ideał  

kompozycja 

klamrowa  

stoicyzm 

ZP I 1. 3); II 

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

5); 3. 2); 4. 2) 

ZR II 2. 3); 3. 

2), 4) 
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fantastycznego i 

wskazać ich funkcję 

5.   J. Kochanowski 

Ku Muzom (s. 

81); 

B. Peruzzi 

Taniec Apolla z 

dziewięcioma 

Muzami (s. 80) 

 − Scharakteryzować 

kreację podmiotu 

lirycznego i adresata w 

utworze 

− Zinterpretować 

fraszkę jako realizację 

toposu non omnis 

moriar 

 anafora  

non omnis 

moriar 

ZR II 2. 3)   

BAROK 

6.  W jednym oka 

słowie… 

Dworny 

panegiryk i 

medytacja o 

nieuchwytnym 

pięknie 

 

Wykład w 

podręczniku, s. 

184, 186–187; 

D. Naborowski 

Na oczy 

królewny 

angielskiej […] 

(s. 185); 

N. Hilliard 

Portret Elżbiety 

Stuart (s. 185) 

Określenie cech 

barokowej poezji 

dworskiej 

− Określić tematykę 

wiersza Naborowskiego 

− Opisać sytuację 

liryczną w wierszu 

− Omówić koncept 

wykorzystany w 

wierszu 

− Uargumentować 

przynależność tekstu do 

nurtu poezji dworskiej 

− Wskazać w utworze 

metafory i objaśnić 

mechanizm ich 

powstania 

− Objaśnić, na czym 

polega intelektualny 

charakter wiersza 

Naborowskiego 

− Przedstawić 

graficznie symetrię 

budowy wiersza 

nurt dworski  

anafora  

antyteza  

komplement  

koncept 

(konceptyzm)  

sceptycyzm 

ZP I 1. 3); II 

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

1) 

ZR II 2. 1) 
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7.  Czwarta część 

mgnienia. 

Człowiek i czas 

w poezji baroku 

 

D. Naborowski 

Krótkość żywota 

(s. 189), Na toż 

(s. 190); 

J.M. 

Rymkiewicz 

Wiersz na te 

słowa Heraklita: 

Nie można wejść 

do tej samej 

rzeki (s. 192);  

P. Claesz 

Vanitas – 

martwa natura 

(s. 189); 

A. van 

Steenwinckel 

Autoportret (s. 

Porównanie 

barokowej i 

współczesnej 

refleksji o czasie i 

przemijaniu 

− Scharakteryzować 

kreację podmiotu 

lirycznego i adresata w 

omawianych utworach 

− Opisać nastrój 

panujący w wierszach 

− Omówić koncepcje 

temporalne w wierszach 

Naborowskiego 

− Odszukać symbole 

vanitas w wierszu 

Naborowskiego 

− Wskazać wiersz 

Naborowskiego, do 

którego odwołuje się 

Rymkiewicz 

− Określić inspiracje 

filozoficzne wierszy 

wanitatywnych 

Naborowskiego i 

Rymkiewicza 

− Określić 

podobieństwo refleksji 

temporalnej i wskazać 

analogie w sposobie 

obrazowania w 

wierszach obu poetów 

− Wskazać w dziele 

literackim i malarskim 

sposoby wyrażania 

refleksji o przemijaniu 

czas 

wertykalny  

czas cykliczny  

hiperbola  

paradoks  

koncept 

ZP I 1. 3); II 

2. 1), 2), 4), 

5); 4. 2) 

ZR II 2. 3); 4. 

2) 

 37–38 
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190) 

 

8.  Możemy z 

śmierci 

przyszydzać… 

Barokowy 

poeta o miłości 

i śmierci 

J.A. Morsztyn 

Redivivatus (s. 

193), Na koszulę 

brudną (s. 194–

195); 

S. Grochowiak 

[Dla 

zakochanych to 

samo staranie] 

(s. 196) 

Interpretacja 

wiersza 

Grochowiaka jako 

dialogu z tradycją 

literacką baroku 

− Omówić 

funkcjonowanie w 

wierszach Morsztyna 

motywu śmierci i ognia 

− Objaśnić 

mechanizm budowania 

wypowiedzi 

metaforycznej na 

podstawie dowolnego 

wiersza Morsztyna 

− Wskazać elementy 

światopoglądu 

libertyńskiego w poezji 

Morsztyna 

− Scharakteryzować 

sposób ujęcia i funkcję 

barokowych motywów i 

toposów obecnych w 

wierszu Grochowiaka 

− Wskazać 

powinowactwa wiersza 

Grochowiaka z poetyką 

barokową 

− Porównać sposób 

postrzegania miłości i 

kobiety w wierszach 

Morsztyna i Petrarki 

− Zabrać głos w 

dyskusji na temat 

postawy wobec świata 

wyrażonej w erotykach 

Morsztyna 

− Porównać sposób i 

cel wykorzystania 

motywów 

turpistycznych w 

wierszach Morsztyna i 

Grochowiaka 

libertynizm  

turpizm 

ZP II 2. 1), 2), 

5); 3. 2), 3) 

ZR II 2. 3); 3. 

2) 
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9.     −  −      

10.  Wszystko to są 

rzeczy 

niepewne… 

Współczesne 

inspiracje 

kulturą baroku 

E. Tkaczyszyn-

Dycki LXVIII. 

Nagły deszcz (s. 

229), LXXII (s. 

231); 

J.B. Zimorowic 

Roczyzna (s. 

230);  

Portret 

trumienny 

Władysława 

Rogalińskiego 

(s. 230) 

Interpretacja 

poezji Dyckiego 

jako dialogu z 

kulturą baroku 

− Określić sytuację 

liryczną w omawianych 

utworach 

− Nazwać tematy 

obecne w poezji 

współczesnego twórcy 

− Wskazać 

nawiązania do 

konceptyzmu i turpizmu 

w poezji Dyckiego 

− Określić inspiracje 

filozoficzne wierszy 

Dyckiego 

− Omówić 

podobieństwa w 

obrazowaniu w 

utworach Dyckiego i 

Zimorowica 

ars moriendi  

epitafium 

turpizm  

koncept 

solipsyzm  

dualizm  

sceptycyzm 

 

ZP I 1. 3); II 

1. 3); 2. 1), 2), 

5); 3. 2) 

ZR II 2. 3); 3. 

2) 

 40 

OŚWIECENIE I PREROMANTYZM 

11.  Książka jest 

trochę jak 

człowiek… 

Wykład w 

podręczniku, s. 

261–262; 

Interpretacja 

symbolicznego 

toposu Księgi w 

− Scharakteryzować 

świat przedstawiony w 

powieści Tokarczuk 

− Przyporządkować 

przekonaniom mistrza i 

Burlinga prawdy o 

wiedza  

symbol  

deizm 

ZP II 1. 2); 2. 

4); 3. 2), 3), 

4); 4. 2) 
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Symbolika 

Księgi w 

powieści Olgi 

Tokarczuk 

O. Tokarczuk 

Podróż ludzi 

Księgi (s. 263–

264 oraz całość 

powieści); 

D. Schultz Jan 

Heweliusz (s. 

261);  

kadr z filmu 

Księgi Prospera 

(s. 262);  

Wolter w swoim 

gabinecie (s. 

264) 

różnych tekstach 

kultury 

− Odczytać 

symbolikę ogrodu i 

budowli, w której 

znajduje się Księga 

− Porównać 

rozumienie prawdy i 

wiedzy przez dwóch 

bohaterów powieści 

(mistrza i Burlinga) 

− Zinterpretować 

zakończenie powieści 

świecie głoszone przez 

filozofów w XVII i 

XVII w. 

− Odczytać dzieła 

malarskie, odwołując 

się do symbolicznych 

sensów toposu Księgi 

ZR II 3. 4) 

12.  Dlaczego ludzie 

się rodzą i 

umierają? Po 

co żyją? 

Dyskusja o 

metodach 

poznania u 

progu 

oświecenia 

O. Tokarczuk 

Podróż ludzi 

Księgi (s. 266–

268 oraz całość 

powieści); 

labirynt (s. 267); 

P. Klee 

Kosmiczna 

kompozycja (s. 

267) 

Odczytanie 

powieści O. 

Tokarczuk jako 

dialogu z filozofią 

oświecenia 

− Porównać poglądy 

na temat Boga, natury 

świata i narzędzi 

poznania prezentowane 

przez Burlinga i 

Markiza 

− Objaśnić znaczenie 

toposu podróży w 

powieści 

− Omówić relacje 

Markiza z Weroniką 

− Zinterpretować 

symbol, do którego 

odwołuje się w swojej 

wypowiedzi Markiz 

− Zająć własne 

stanowisko w dyskusji 

na temat koncepcji 

świata i sposobów jego 

poznania 

rozum  

materializm  

deizm  

teizm 

ZP II 1. 2); 2. 

4); 3. 2), 4); 4. 

2), 3); III 1. 3) 
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13.  Ars poetica. Ars 

poetica? 

Programy XX-

wiecznego 

klasycyzmu 

 

L. Staff Ars 

poetica (s. 298); 

C. Miłosz Ars 

poetica? (s. 

299–300); 

N. Poussin 

Natchnienie 

poety (s. 300) 

Odczytanie 

wierszy 

współczesnych 

poetów jako 

dialogu z tradycją 

oświeceniową i 

klasycystyczną 

− Określić istotę 

utworu 

metapoetyckiego 

− Sformułować 

zasady i cele tworzenia 

przedstawione w obu 

wierszach 

− Odszukać w obu 

tekstach i 

zinterpretować 

wypowiedzi 

aforystyczne  

− Rozpoznać środki 

stylistyczne 

− Porównać 

programy poetyckie 

obu twórców 

− Omówić związki 

między refleksją 

metapoetycką 

nawiązującą do idei 

oświecenia a 

klasycystycznym 

sposobem jej 

wyrażania 

ars poetica 

normatywizm 

dajmonion  

aforyzm  

ZP II 3. 1), 2), 

3) 

ZR II 2. 1), 5); 

3. 2) 
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występujące w 

utworach oraz wskazać 

ich funkcje 

14.  Tam tęskni 

kochany… 

„Czułe serce” 

sentymentalisty 

 

 

Wykład w 

podręczniku, s. 

302; 

F. Karpiński 

Laura i Filon (s. 

303–306), 

Przypomnienie 

dawnej miłości 

(s. 307); 

F. Boucher 

Pasterz grający 

na flecie dla 

pasterki (s. 303) 

 

Scharakteryzo-

wanie konwencji 

sentymentalnej w 

liryce polskiego 

oświecenia  

− Streścić historię 

spotkania Laury i Filona 

− Scharakteryzować 

bohaterów sielanki oraz 

kreacje podmiotu 

lirycznego i adresata w 

wierszu 

− Wskazać cechy 

gatunkowe sielanki 

− Opisać scenerię 

oraz jej znaczenie w 

budowaniu nastroju 

sielanki 

− Przedstawić 

koncepcję miłości 

sentymentalnej 

− Omówić sposoby 

wyrażania emocji oraz 

kreowania natury w 

liryce sentymentalnej, 

wskazując środki 

stylistyczne typowe dla 

tego nurtu 

− Rozpoznać 

elementy 

charakterystyczne dla 

konwencji 

sentymentalnej w 

przedstawieniu 

malarskim 

− Porównać 

konwencję 

klasycystyczną i 

sentymentalną, 

odwołując się do 

poznanych utworów 

literackich 

sentymenta-

lizm  

sielanka 

paralelizm 

kompozycyjny 

ZP II 2. 1), 4) 

ZR II 2. 1), 5); 

3. 4) 

 44–45 

15.  Bo to jest kupa 

śmieci, 

rupieciarnia, ta 

wasza wiedza… 

Dramat o klęsce 

rozumu 

Wykład w 

podręczniku, s. 

317–318; 

J.W. Goethe 

Faust (s. 319–

322); 

E. Delacroix 

Faust i 

Mefistofeles (s. 

321) 

Interpretacja 

dramatu Goethego 

jako głosu w 

sporze o źródła 

ludzkiego 

poznania 

− Streścić dzieje 

Fausta 

− Scharakteryzować 

stan psychiczny Fausta, 

wskazując na jego 

stosunek do wiedzy i 

poznania 

− Porównać 

racjonalistyczne i 

spirytualistyczne 

postrzeganie świata, 

odwołując się do 

poglądów Wagnera i 

Fausta 

−  Wskazać genezę 

dramatu 

− Wymienić dzieła z 

różnych dziedzin sztuki 

odwołujące się do 

motywów faustycznych 

− Wykorzystać 

Księgę Hioba jako 

kontekst do 

interpretacji dramatu 

− Ocenić postawę 

Fausta 

 

duch  

rozum  

wiedza  

 

ZP II 2. 2), 4); 

3. 2); 4. 2), 3); 

III 1. 3) 

ZR II 2. 3) 

 46–47 

16.  Duchem 

sięgnąć od nizin 

po szczyty… 

Pragnienie 

nadludzkiego 

J.W. Goethe 

Faust (s. 324–

328); 

R. van Rijn 

Faust (s. 326) 

Omówienie istoty 

postawy 

faustycznej i mitu 

faustycznego 

− Nazwać wartości i 

normy, przeciw którym 

buntuje się Faust 

− Przedstawić pakt 

zawarty między 

− Porównać sens i 

warunki zakładu 

Pascala z paktem 

Fausta z 

Mefistofelesem 

postawa 

faustyczna  

transgresja  

indywidualizm  

paradoks 

ZP II 2. 4); 3. 

4); 4. 2), 3) 

 48 
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poznania Faustem a 

Mefistofelesem (prawa i 

obowiązki obu stron) 

− Objaśnić 

symboliczny sens 

miejsc, które 

odwiedzają bohaterowie 

− Odczytać znaczenie 

symboliki światła w 

przedstawieniu 

malarskim 

− Porównać sposób 

przedstawienia i postać 

indywidualizmu w 

postawach Fausta i 

Wertera 

17.  Nie będzie 

żadnej władzy 

wspanialszej i 

lepszej dla 

ludzi… Sens 

powieści w 

powieści  

Wykład w 

podręczniku, s. 

330–331; 

M. Bułhakow 

Mistrz i 

Małgorzata (s. 

332–335 oraz 

całość 

powieści); 

zdjęcia 

Koloseum i 

siedziby NKWD 

(s. 332–333) 

Wskazanie funkcji 

rozwiązań 

kompozycyjnych 

w dziele 

Bułhakowa 

− Scharakteryzować 

świat przedstawiony 

obu płaszczyzn 

fabularnych powieści 

− Określić 

podobieństwa systemów 

politycznych cesarstwa 

rzymskiego i 

komunistycznej Rosji 

− Odczytać dzieło 

Bułhakowa jako 

powieść polityczną 

− Omówić funkcje 

wątku biblijnego w 

powieści 

− Porównać 

stylistykę opisu 

bohaterów dwóch 

płaszczyzn fabularnych 

i sformułować wnioski 

dotyczące funkcji 

zróżnicowania 

stylistycznego powieści 

− Wskazać cechy 

mowy ezopowej w 

omawianych 

fragmentach powieści 

powieść 

narracja 

szkatułkowa  

paralelizm 

fabularny  

kontrapunkt  

mowa 

ezopowa 

(język 

ezopowy)  

parabola 

ZP II 2. 1), 4); 

3. 2) 

ZR II 2. 1) 
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18.  Tchórzostwo – 

ułomnością 

najstraszliwszą

… Powieść o 

ludzkiej 

słabości 

Wykład w 

podręczniku, s. 

337; 

M. Bułhakow 

Mistrz i 

Małgorzata (s. 

338–340 oraz 

całość 

powieści); 

Piłat i faryzeusze 

(s. 339) 

Odczytanie 

parabolicznych 

sensów powieści 

Bułhakowa 

− Opisać relacje 

między Piłatem a Jeszuą 

− Przedstawić portret 

Piłata jako człowieka 

zniewolonego 

− Określić problemy 

moralne poruszane w 

powieści Bułhakowa 

− Omówić 

podobieństwa między 

postawami 

(tchórzostwo, 

konformizm) bohaterów 

z obu płaszczyzn 

fabularnych 

− Porównać kreacje 

bohaterów w Biblii i 

powieści, wskazując na 

reinterpretację wątków 

biblijnych dokonaną 

przez Bułhakowa 

konformizm  

piłatyzm 

ZP II 2. 4), 5); 

3. 2), 4); 4. 2), 

3) 

ZR II 2. 3) 
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19.  Zła wciąż 

pragnie, a 

Wykład w 

podręczniku, s. 

Porównanie 

literackich kreacji 
 Wskazać 

nawiązania do dramatu 

− Omówić i 

porównać relacje 

szatan  

motto  

ZP I 1. 7); II 

2. 4), 5); 3. 1), 
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 8 

dobro wciąż 

czyni… 

Literackie 

wyobrażenia zła 

w świecie  

342; 

J.W. Goethe 

Faust (s. 343–

344); 

M. Bułhakow 

Mistrz i 

Małgorzata (s. 

345 oraz całość 

powieści);  

kadr z filmu 

Mefisto (s. 344) 

szatana w 

dramacie 

Goethego i 

powieści 

Bułhakowa 

Goethego w powieści 

Bułhakowa 

 Opisać wizerunek 

Mefistofelesa, 

odwołując się do 

fragmentu dramatu 

− Scharakteryzować 

kreacje szatanów w 

powieści, odwołując się 

do całości utworu 

− Porównać cechy 

osobowe szatana oraz 

jego stosunek do ludzi 

w obu utworach 

− Odszukać ironię w 

wypowiedziach 

bohaterów oraz określić 

jej funkcje 

między złem a dobrem 

przedstawione w obu 

utworach 

− Wykorzystać 

kontekst filozoficzny 

(poglądy św. 

Augustyna) do 

interpretacji postaci 

szatanów w dramacie i 

powieści 

ironia 

 

3) 

ZR II 2. 3); 3. 

2) 

20.  Już nigdy mi 

spokój nie 

wróci… 

Kobieta i jej 

cierpienie 

 

J.W. Goethe 

Faust (s. 347–

349); 

M. Bułhakow 

Mistrz i 

Małgorzata (s. 

350–351 oraz 

całość 

powieści);  

zdjęcie ze 

spektaklu Faust 

(s. 348) 

Porównanie 

wizerunków 

kobiet i sposobów 

ich kreacji w 

dramacie 

Goethego i 

powieści 

Bułhakowa 

− Scharakteryzować 

bohaterki kobiece 

przedstawione w obu 

utworach 

− Porównać sytuację 

egzystencjalną i 

emocjonalną obu kobiet 

− Wskazać cechy 

liryczne lamentu 

Małgosi oraz cechy 

epickie fragmentów 

powieści opisujących 

Małgorzatę 

− Rozstrzygnąć, czy 

obie Małgorzaty można 

uznać za postacie 

tragiczne i uzasadnić 

swoje stanowisko 

− Porównać różne 

literackie sposoby 

przedstawiania 

kobiecego cierpienia 

grzeszna 

miłość  

patriarchalizm 

ZP II 2. 1), 4), 

5); 3. 3) 

ZR II 2. 3); 3. 

2) 

 53 

21.     −  −      

 


