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ROZKŁAD MATERIAŁU Z PLANEM WYNIKOWYM – KLASA 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 

1.  Lekcja 

organizacyjna 

  − Przedstawić zasady 

organizacji zajęć i 

kryteria oceniania na 

lekcjach języka 

polskiego w zakresie 

podstawowym 

     

BAROK 

2.  Epoka 

przeciwieństw. 

Wprowadzenie 

do kultury 

baroku 

 

Tablica 

chronologiczna, 

s. 144–147; 

wykład w 

podręczniku, s. 

148–152; 

R. van Rijn 

Lekcja anatomii 

doktora Tulpa 

(s. 149); 

G. Bernini 

Apollo i Dafne 

(s. 150) 

Określenie ram 

czasowych i 

najważniejszych 

cech epoki 

− Określić czas 

trwania epoki w Polsce i 

Europie 

− Objaśnić nazwę 

epoki 

− Wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia historyczne, 

które wpłynęły na 

kulturę epoki 

− Omówić 

najważniejsze cechy 

estetyki barokowej w 

sztukach plastycznych 

− Wskazać cechy 

estetyki barokowej w 

dziele malarskim i 

rzeźbiarskim 

− Sformułować 

wnioski dotyczące 

relacji pomiędzy 

wydarzeniami 

politycznymi a 

kulturowymi w Polsce i 

Europie doby baroku 

 

 

barok 

kontrreforma-

cja  

synteza sztuk  

dysharmonia  

kontrast 

ZP II 3. 2); III 

2. 1) 

99  

3.  Mitologiczna 

alegoria w 

służbie pokoju. 

Minerwa 

chroniąca Pax 

przed Marsem 

Petera Paula 

Rubensa 

Wykład w 

podręczniku, s. 

153; 

P.P. Rubens 

Autoportret (s. 

153), Minerwa 

chroniąca Pax 

przed Marsem 

(s. 154), Toaleta 

Wenus (s. 157); 

W. Szymborska 

Kobiety Rubensa 

(s. 156) 

Poznanie 

najważniejszych 

cech estetyki 

barokowej 

− Opisać sytuacje 

przedstawione na 

obrazach P.P. Rubensa 

− Scharakteryzować 

wygląd postaci 

kobiecych w dziełach 

malarskich epoki 

baroku 

− Dostrzec przenośne 

znaczenie sceny 

przedstawiającej Pax i 

Marsa 

− Wskazać w wierszu 

− Wykazać 

alegoryczny i 

sensualny charakter 

dzieła Rubensa 

− Scharakteryzować 

zastosowane w 

obrazach środki 

służące prezentacji 

postaci i ich zachowań 

− Zastosować w 

opisie dzieła sztuki 

terminologię 

charakterystyczną dla 

alegoria  

światłocień  

sensualizm  

kompozycja 

diagonalna  

putto 

ZP II 3. 4) 

ZR II 3. 4) 

100  
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 Szymborskiej 

nawiązania do estetyki 

barokowej 

sztuk plastycznych 

− Omówić sposób 

kreacji bohaterek 

wiersza Szymborskiej 

4.  Człowiek jest 

szpetny… 

Antynomie 

filozofii 

barokowej 

 

Wykład w 

podręczniku, s. 

158–159, 161; 

B. Pascal Myśli 

(s. 161); 

P.P. Rubens 

Podniesienie 

krzyża (s. 160) 

Odkrycie 

antynomicznego 

charakteru 

światopoglądu 

epoki baroku 

− Określić temat 

omawianego fragmentu 

tekstu filozoficznego 

− Wskazać 

przeciwieństwa obecne 

w filozofii Pascala 

− Objaśnić stosunek 

Pascala do 

chrystianizmu 

− Wymienić 

nazwiska 

najważniejszych 

filozofów epoki baroku 

oraz określić ich 

poglądy 

− Porównać wizję 

Boga i człowieka w 

filozofii renesansu i 

baroku 

antynomia 

(przeciwień-

stwo) 

ZP I 1. 1), 5); 

II 1. 2); 2. 2), 

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

101  

5.  Rozdwojony w 

sobie… 

Człowiek 

wobec świata i 

Boga w poezji 

baroku 

 

Wykład w 

podręczniku, s. 

163–165; 

M. Sęp 

Szarzyński Sonet 

IV. O wojnie 

naszej, którą 

wiedziemy z 

szatanem, 

światem i ciałem 

(s. 163–164) 

Rozpoznanie 

światopoglądu 

baroku w poezji 

Sępa 

− Omówić koncepcję 

Boga, człowieka i 

świata w poezji baroku 

− Określić sytuację 

liryczną w wierszu 

Sępa, wskazując 

podmiot i adresata 

− Rozpoznać środki 

stylistyczne typowe dla 

poetyki baroku 

występujące w wierszu 

− Wskazać w 

wierszu Sępa 

metaforykę wojenną 

oraz określić jej 

funkcje w kreowaniu 

postawy rycerza 

chrześcijańskiego 

− Określić związek 

przesłania tekstu z 

filozofią Pascala 

elipsa  

antyteza  

peryfraza  

przerzutnia  

inwersja  

oksymoron 

heroiczny 

aktywizm 

antynomie  

poezja 

metafizyczna  

tematyka 

egzystencjalna 

ZP I 1. 3); II 

2. 1), 2), 4), 

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

102  

6.  Śmierci, śmierć 

cię czeka… 

Refleksje 

egzystencjalne 

w poezji 

metafizycznej 

M. Sęp 

Szarzyński Sonet 

V. O nietrwałej 

miłości rzeczy 

świata tego (s. 

166);  

J. Donne Sonet X 

(s. 168) 

Określenie cech 

barokowej poezji 

metafizycznej 

− Omówić koncepcję 

Boga, człowieka i 

świata w poezji baroku 

− Objaśnić, w czym 

wyraża się dramatyzm i 

paradoksalność sytuacji 

człowieka w świecie 

− Rozpoznać i 

zinterpretować 

aforyzmy w wierszach 

barokowych 

− Wskazać 

przemiany w tradycji 

gatunkowej sonetu w 

stosunku do poezji 

Petrarki 

− Objaśnić, na czym 

polega podobieństwo 

myślowe i artystyczne 

między wierszami Sępa 

i Donne’a 

vanitas  

paradoks  

dualizm 

ZP I 1. 3); 2. 

1), 2), 4), 5); 

3. 2) 

103  

7.  Cel, dla którego 

niebo mię na 

świat posłało… 

Ideały błędnego 

rycerza a realia 

Wykład w 

podręczniku, s. 

170–171; 

M. Cervantes 

Przygoda Don 

Zaprezentowanie 

Don Kichota jako 

bohatera 

tragicznego 

− Opowiedzieć 

historię Don Kichota 

zamieszczoną we 

fragmencie 

− Scharakteryzować 

− Określić czas 

powstania powieści 

− Wykorzystać 

fragment eseju 

Kundery jako kontekst 

powieść  

anachronizm  

slang  

tragizm 

etyczny  

ZP II 1. 1), 2); 

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

ZR I 1. 2) 

104  
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życia Kichota ze 

skazanymi na 

galery (s. 172–

174 oraz całość 

powieści); 

M. Kundera 

Wzgardzone 

dziedzictwo 

Cervantesa (s. 

176);  

pomnik Don 

Kichota i Sancho 

Pansy (s. 171); 

ilustracja do 

Przygód Don 

Kichota (s. 173) 

świat przedstawiony w 

utworze Cervantesa 

− Opisać relacje 

między bohaterem a 

światem zewnętrznym 

− Wskazać cechy 

gatunkowe powieści 

− Objaśnić, na czym 

polega tragizm postaci 

Don Kichota 

− Wskazać źródła 

komizmu analizowanej 

sceny 

do interpretacji dzieła 

Cervantesa 

− Objaśnić znaczenie 

pojęcia 

„donkiszoteria”, 

odwołując się do 

wybranej sytuacji ze 

współczesności 

komizm  

donkiszoteria 

8.  Między dwiema 

krańcowymi 

wadami: 

tchórzostwem i 

zuchwalstwem

… Tragiczna 

wielkość i 

patetyczna 

śmieszność Don 

Kichota 

M. Cervantes 

Przygoda Don 

Kichota z lwem 

(s. 177–181 oraz 

całość 

powieści); 

S. Dali Ranny 

Don Kichot (s. 

179) 

Rozpoznanie 

niejednoznacz-

ności kreacji 

głównego bohatera 

powieści 

Cervantesa 

− Opowiedzieć 

historię Don Kichota 

zamieszczoną we 

fragmencie 

− Scharakteryzować 

Don Kichota jako 

błędnego rycerza, 

wskazując jego 

pozytywne i negatywne 

cechy  

− Porównać postawy 

Don Kichota i Sancho 

Pansy 

− Objaśnić, na czym 

polega deheroizacja 

bohatera 

− Objaśnić sposób 

rozumienia przez Don 

Kichota powołania 

rycerskiego 

− Ocenić bohatera 

Cervantesa, zwracając 

uwagę na 

niejednoznaczność jego 

postawy 

patos  

deheroizacja  

honor  

maksymalizm 

etyczny 

trawestacja  

qui pro quo 

ZP II 2. 4); 4. 

2), 3); III 1. 3) 

 

105  

9.  Oczy są ogień, 

czoło jest 

zwierciadłem… 

Słowa i ich 

znaczenia 

Wykład w 

podręczniku, s. 

197–198; 

J. A. Morsztyn 

Cuda miłości. 

Sonet (s. 198), 

Niestatek (s. 

199); 

D. Velázquez 

Wenus ze 

zwierciadłem (s. 

Analiza 

leksykalno-

semantyczna 

wierszy 

barokowych 

− Objaśnić pojęcia 

synonimii, 

wieloznaczności, 

homonimii, antonimii 

− Wskazać w wierszu 

leksykalne środki 

wyrazu oraz określić ich 

funkcję 

− Zanalizować 

mechanizm 

powstawania konceptu 

− Określić różnicę 

między treścią wyrazu 

a jego zakresem 

znaczeniowym 

− Objaśnić, na czym 

polega znaczenie 

wyrazu, odwołując się 

do relacji między 

słowem, pojęciem i 

desygnatem 

− Objaśnić 

znaczenie 

(nieostre, 

niedosłowne) 

treść  

zakres  

desygnat 

wieloznacznoś

ć (polisemia)  

synonimia  

antonimia  

homonimia 

ZP I 3. 1) 106  
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200) wykorzystującego 

wieloznaczność słów 

kompozycyjny koncept 

obrazu Velásqueza 

10.  Chcieli 

niebożęta przed 

Polakami uciec 

do nieba… 

Ideologia 

sarmatyzmu w 

Pamiętnikach 

Paska 

Wykład w 

podręczniku, s. 

201–202; 

J.Ch. Pasek 

Pamiętniki (s. 

202–204); 

Portret 

Antoniego 

Stanisława 

Szczuki (s. 201); 

J. Kossak 

Sobieski pod 

Wiedniem (s. 

204) 

Scharakteryzo-

wanie sarmatyzmu 

jako ideologii 

polskiej szlachty 

 

− Wskazać związek 

utworu z wydarzeniami 

historycznymi 

− Przedstawić portret 

Polaków ukazany w 

tekście 

− Omówić sposób 

postrzegania i 

wartościowania obcych 

z perspektywy 

Sarmatów 

− Objaśnić, na czym 

polega szczególna rola 

polskiego narodu w 

dziejach Europy 

według ideologii 

sarmackiej 

− Ocenić ideologię 

sarmacką z punktu 

widzenia 

współczesnego 

człowieka 

− Omówić sposób 

ukazania Sarmaty w 

przedstawieniu 

malarskim 

sarmatyzm  

mesjanizm  

megalomania  

ksenofobia 

pamiętnik  

gawęda  

hiperbola  

styl  

makaroniczny  

barbaryzm 

ZP II 2. 2), 3), 

4); 3. 2); III 1. 

3) 

107  

11.  Zawsze apetyt 

do widzenia 

świata… 

Oswajanie 

obcości przez 

Sarmatę 

 

J.Ch. Pasek 

Pamiętniki (s. 

208–209); 

mapa królestwa 

Danii (s. 210) 

 

Poznanie 

mentalności i 

światopoglądu 

barokowego 

szlachcica 

− Wskazać temat 

omawianego fragmentu 

pamiętnika 

− Określić sytuację 

wypowiedzi, wskazując 

na cechy gatunkowe 

utworu 

− Omówić stosunek 

do obcości wyrażony 

we fragmencie 

pamiętnika 

− Scharakteryzować 

styl i język wypowiedzi 

bohatera 

− Dokonać 

wartościowania 

światopoglądu Paska i 

stylu jego wypowiedzi 

z punktu widzenia 

współczesnego mu 

czytelnika oraz 

dzisiejszego odbiorcy 

analogia  

styl 

makaroniczny 

ZP II 1. 2); 2. 

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

3. 2); 4. 2) 

108–109  

12.  Ideologia 

okrążenia. 

Kontrreforma-

cja w Polsce 

J. Tazbir 

Kontrreformacja 

w Polsce (s. 

211–213);  

fasada kościoła 

św. Franciszka 

w Limie (s. 212) 

Umiejętność 

czytania ze 

zrozumieniem 

wypowiedzi 

naukowej 

− Odczytać sens 

omawianego tekstu oraz 

jego poszczególnych 

fragmentów 

− Wyróżnić w tekście 

argumenty, kluczowe 

pojęcia i twierdzenia 

− Hierarchizować i 

syntetyzować 

informacje 

− Zdefiniować 

pojęcia zastosowane w 

− Wnioskować na 

podstawie zebranych 

informacji 

 ZP I 1. 1), 4), 

5); II 3. 1) 

ZR II 3. 4) 

110  
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tekście 

13.  Zaraz się 

wywiodę… 

Język jako 

narzędzie 

perswazji 

Wykład w 

podręczniku, s. 

215–218; 

W. Potocki 

Sofista (s. 218) 

 

Poznanie zasad 

skutecznego i 

etycznego 

przekonywania 

− Objaśnić, na czym 

polega perswazyjne 

użycie języka 

− Wskazać różnice 

między retoryką a 

erystyką oraz między 

perswazją a manipulacją 

− Odróżnić werbalne 

i niewerbalne środki 

komunikacji 

− Wymienić 

najważniejsze chwyty 

erystyczne 

− Przygotować 

własną wypowiedź 

argumentacyjną, 

dokonując właściwej 

selekcji i hierarchizacji 

argumentów 

− Objaśnić sofizmat 

wykorzystany w 

wierszu Potockiego 

perswazja  

manipulacja  

retoryka  

niewerbalne 

środki 

komunikacji  

środki 

retoryczne 

erystyka  

demagogia 

sofizmat 

ZP I 3. 4); III 

1. 3), 5) 

111  

14.  Przeklęty, kto 

zasmuca matkę 

swoję… 

Retoryka jako 

sztuka 

przekonywania 

Wykład w 

podręczniku, s. 

219; 

J. Skarga 

Kazania 

sejmowe (s. 

220–221); 

M.L. King Mam 

marzenie (s. 

222–223);  

J. Matejko 

Kazanie Skargi 

(s. 220); 

zdjęcie M.L. 

Kinga (s. 223) 

Porównanie formy 

retorycznej 

przemówień z 

dwóch różnych 

epok 

− Sformułować tezę 

kazania Skargi i podać 

argumenty na rzecz tej 

tezy 

− Odtworzyć 

argumentację Kinga 

przeciw segregacji 

rasowej 

− Rozpoznać w 

tekstach podstawowe 

środki retoryczne i 

określić ich funkcje 

− Wskazać w tekście 

sposoby 

emocjonalizacji 

wypowiedzi 

perswazyjnej 

− Omówić 

kompozycję mowy 

− Podać cechy 

dobrej mowy 

− Dokonać 

wartościowania 

kazania Skargi i 

przemówienia Kinga z 

punktu widzenia 

skuteczności i etyki 

wypowiedzi 

mowa  

okres 

retoryczny  

paralelizm 

składniowy  

paralelizm 

znaczeniowy  

perswazja  

metafora 

poetycka  

symbol 

 

ZP I 1. 1), 3), 

4), 5); 3. 4) 

ZR I 1. 4) 

112  

15.  Raczej litość niż 

strach… 

Czarownica w 

epoce 

wczesnonowo-

żytnej 

B.P. Levack 

Czarownica (s. 

225–227); 

F. Hals Malle 

Babbe (s. 227) 

Umiejętność 

czytania ze 

zrozumieniem 

wypowiedzi 

popularnonau-

kowej 

− Odczytać sens 

omawianego tekstu oraz 

jego poszczególnych 

fragmentów 

− Wyróżnić w tekście 

argumenty, kluczowe 

pojęcia i twierdzenia 

− Zdefiniować 

pojęcia zastosowane w 

tekście 

− Rozpoznać 

zastosowane w tekście 

środki językowe 

− Odczytać znaczenie 

− Hierarchizować i 

syntetyzować 

informacje 

− Rozpoznać 

zależności 

kompozycyjne 

pomiędzy 

poszczególnymi 

częściami tekstu 

− Zinterpretować 

znaki ikonograficzne w 

dziele malarskim 

 ZP I 1. 1), 4), 

5); II 3. 1) 

113  



 6 

frazeologizmów 

zastosowanych w 

tekście 

16.  Barok – 

wędrówka 

przez motywy i 

tematy 

literatury 

Wykład w 

podręczniku, s. 

233–234; 

Barok – 

polecenia na 

koniec działu (s. 

235); 

Barok – 

wypracowania 

krok po kroku (s. 

236); 

infografika 

Klucze do 

kultury baroku 

(s. 206–207) 

Synteza 

wiadomości na 

temat literatury 

barokowej 

− Wymienić i 

omówić najważniejsze 

motywy i toposy 

literatury barokowej 

oraz wskazać ich 

realizację w 

konkretnych tekstach 

literackich 

− Nazwać idee 

wyrażone w literaturze 

baroku 

− Sporządzić 

uporządkowaną 

notatkę, syntetyzującą 

wiedzę na temat 

literatury i kultury 

baroku 

− Opisać cechy stylu 

barokowego w 

literaturze i sztukach 

plastycznych 

− Opracować 

redakcyjnie 

przygotowaną przez 

siebie wypowiedź 

− Wyszukać 

literaturę przydatną w 

opracowaniu zadanego 

tematu i funkcjonalnie 

wykorzystać ją przy 

przygotowaniu własnej 

wypowiedzi 

argumentacyjnej 

 ZP I 2. 1, 2); 

3. 1. 1), 6), 7) 

ZR I 2. 1), 2) 

114–115  

OŚWIECENIE I PREROMANTYZM 

17.  Epoka rozumu 

– krytyka 

rozumu. 

Oświecenie i 

początek 

nowoczesności 

 

 

Tablica 

chronologiczna, 

s. 238–240; 

wykład w 

podręczniku, s. 

241–245; 

ogród 

klasycystyczny 

(s. 243) 

 

Określenie ram 

czasowych i 

najważniejszych 

cech epoki 

− Określić czas 

trwania epoki w Polsce i 

Europie 

− Objaśnić nazwę 

epoki 

− Omówić 

najważniejsze idee 

oświecenia 

− Wymienić trzy 

nurty w sztuce 

oświecenia 

− Objaśnić, na czym 

polegała specyfika 

polskiego oświecenia 

− Wymienić 

najważniejsze 

wydarzenia 

historyczne, które 

wpłynęły na kulturę 

epoki 

− Wskazać 

najważniejsze 

osiągnięcia polskiego 

oświecenia 

− Uzasadnić tezę, iż 

oświecenie można 

uznać za początek 

nowoczesności 

− Wskazać cechy 

sztuki klasycystycznej, 

odwołując się do 

oświecenie  

sapere aude  

klasycyzm  

sentymenta-

lizm  

rokoko 

tolerancja 

religijna  

wolność  

równość  

braterstwo  

postęp  

  

ZP II 3. 2) 116  
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materiału 

ikonograficznego 

18.  W klimacie i 

wieku filozofii i 

rozumu… 

Filozofia 

oświecenia 

Wykład w 

podręczniku, s. 

246–247; 

Zabobon (s. 

248); 

J.J. Rousseau 

Postęp i 

szczęście 

ludzkości (s. 

249–251); 

J. Wright of 

Derby 

Doświadczenie z 

pompą 

próżniową (s. 

250); 

F. Goya Gdy 

rozum śpi, budzą 

się demony (s. 

251) 

Zaprezentowanie 

rozumu jako 

centralnego 

pojęcia filozofii 

oświecenia 

− Scharakteryzować 

oświeceniowe teorie 

epistemologiczne i 

poglądy religijne 

− Określić stosunek 

do wielkich idei 

oświecenia w 

omawianych 

fragmentach tekstów 

filozoficznych 

− Porównać stosunek 

Diderota i Pascala do 

religii  

− Zinterpretować 

dzieła malarskie jako 

apoteozę potęgi 

rozumu, wiedzy i 

nauki, zwracając 

uwagę na alegoryczne 

elementy 

przedstawienia 

empiryzm  

liberalizm 

racjonalizm  

materializm  

ateizm  

deizm 

ZP I 1. 1), 5) 

ZP II 3. 2) 

ZR II 3. 4); 4. 

2) 

 

117  

19.  Biedny dzikus… 

Spotkania z 

Innym w 

utworach Defoe 

i Kapuściń-

skiego 

D. Defoe 

Przypadki 

Robinsona 

Crusoe (s. 252–

253); 

R. Kapuściński 

Heban (s. 254–

255); 

kadr z filmu W 

Pustyni i w 

puszczy (s. 256) 

Prześledzenie 

zmian stosunku do 

kultur pierwotnych 

w literaturze 

europejskiej  

− Scharakteryzować 

świat przedstawiony 

powieści Defoe oraz 

streścić losy głównego 

bohatera 

− Wskazać różnice 

pojęciowe między 

wyrazami opisującymi 

przedstawicieli kultur 

pierwotnych 

− Określić kryteria 

wartościowania 

„dzikich” w 

oświeceniowej powieści 

− Wskazać cechy 

gatunkowe robinsonady 

i reportażu w 

omawianych tekstach 

− Rozpoznać temat 

fragmentu reportażu 

Kapuścińskiego 

− Porównać relacje 

między 

Europejczykiem a 

przedstawicielami 

odmiennej kultury w 

obu tekstach 

− Opisać dwa 

sposoby prowadzenia 

narracji w omawianych 

utworach 

Inny  

etnocentryzm  

postkolonia-

lizm  

reportaż  

robinsonada 

ZP I 1. 2), 3); 

II 2. 4), 5); 4. 

1), 2) 

118–119  
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20.  Bohater nowych 

czasów... 

Śmierć Marata 

jako przykład 

oświeceniowego 

klasycyzmu  

 

Wykład w 

podręczniku, s. 

257–258; 

M.M. da 

Caravaggio 

Złożenie do 

grobu (s. 257); 

J.-L. David 

Śmierć Marata 

(s. 258) 

Poznanie 

najważniejszych 

cech estetyki 

klasycystycznej 

− Opisać postać 

zasztyletowanego 

Marata przedstawioną 

na obrazie 

− Scharakteryzować 

przestrzeń obrazu, 

zwracając uwagę na 

symboliczne znaczenie 

rekwizytów 

− Opisać nastrój 

panujący na obrazie 

 

− Przedstawić 

sylwetkę bohatera 

obrazu 

− Objaśnić, na czym 

polega idealizacja 

namalowanej postaci 

oraz określić rolę tego 

zabiegu 

− Porównać sposób 

przedstawienia śmierci 

na obrazach 

Caravaggia i Davida 

− Zastosować w 

opisie dzieł 

terminologię 

charakterystyczną dla 

sztuk plastycznych 

klasycyzm w 

sztuce 

oświecenia  

patos  

symbol 

ZP II 3. 4) 

ZR II 3. 4) 

120  

21.  Projekcja filmu 

W.J. Hasa 

Rękopis 

znaleziony w 

Saragossie 

W.J. Has 

Rękopis 

znaleziony w 

Saragossie 

     121–124  

22.  Do czego to 

wszystko 

zmierza?... 

Rękopis 

znaleziony w 

Saragossie 

Wojciecha J. 

Hasa 

Wykład w 

podręczniku, s. 

270–271; 

J. Potocki 

Rękopis 

znaleziony w 

Saragossie (s. 

272); 

kadr z filmu 

Rękopis 

znaleziony w 

Saragossie (s. 

271); 

W.J. Has 

Rękopis 

znaleziony w 

Saragossie  

Interpretacja filmu 

W.J. Hasa w 

kontekście 

refleksji 

epistemolo-

gicznych 

oświecenia 

− Scharakteryzować 

bohaterów filmu, 

zwracając uwagę na ich 

pochodzenie społeczne 

− Przedstawić 

schematyczny plan 

opowieści snutych przez 

Avadora 

− Porównać poglądy 

geometry i kabalisty, 

wykorzystując kontekst 

historyczny 

− Odczytać 

znaczenie symboli 

pojawiających się w 

filmie 

− Określić 

zależności pomiędzy 

poszczególnymi 

wątkami fabularnymi 

− Porównać sposób 

przedstawienia postaci 

reprezentujących różny 

stosunek do 

światopoglądu 

oświecenia 

 ZP II 2. 4); 3. 

4); 4. 2), 3) 

ZR II 3. 4) 

125–126  

23.  Prawdę mówi, 

względów się 

wyrzeka… 

Satyra w 

Wykład w 

podręczniku, s. 

274; 

I. Krasicki 

Porównanie 

tematów i 

sposobów 

obrazowania w 

− Określić sytuację 

nadawczo-odbiorczą 

wykreowaną w utworze 

Krasickiego 

− Wykazać związek 

satyry z ideami 

oświecenia 

− Przedstawić 

satyra  

dydaktyzm  

ironia  

 

ZP I 1. 7); II 

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

2), 3) 

127  
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służbie 

społecznej 

 

Pijaństwo (s. 

274–276); 

W. Młynarski W 

Polskę idziemy 

(s. 279–280); 

J.P. Norblin 

Szlachcic polski 

(s. 276); 

W. Gołas W 

Polskę idziemy 

(nagranie na 

płycie CD-

ROM) 

 

tekstach 

satyrycznych z 

różnych epok 

− Scharakteryzować 

Sarmatę i oświeconego 

obywatela 

przedstawionych w 

satyrze 

− Wskazać 

podstawowe cechy 

gatunkowe satyry i 

objaśnić, na czym 

polega jej dydaktyczny 

charakter 

− Wykorzystać 

kontekst historyczny 

(czas powstania satyry) 

do interpretacji utworu 

− Rozpoznać 

wspólny motyw łączący 

oba omawiane teksty 

oświeceniowy program 

naprawy polskiej 

rzeczywistości doby 

oświecenia 

przedstawiony w 

satyrach 

− Opisać mechanizm 

powstawania i funkcje 

wypowiedzi ironicznej, 

odwołując się do obu 

tekstów 

− Przedstawić portret 

Polaków ukazany w 

piosence 

− Odczytać 

znaczenie elementów 

gry aktorskiej dla 

kreowania znaczeń 

piosenki 

24.  O, rzadki darze 

przedziwnej 

wymowy… 

Język i styl 

językowy 

 

Wykład w 

podręczniku, s. 

282–283; 

I. Krasicki 

Monachomachia 

(s. 284–287); 

F. de Zurbaran 

Pożegnanie ojca 

Juana de 

Carriona (s. 

285) 

Scharakteryzo-

wanie zabiegów 

stylizacyjnych 

oraz określenie ich 

roli w tekście  

− Zdefiniować 

pojęcia stylu i stylizacji 

− Wskazać w tekście 

środki stylistyczne oraz 

elementy kompozycyjne 

charakterystyczne dla 

eposu 

− Wskazać w tekście 

środki stylistyczne 

charakterystyczne dla 

stylu retorycznego 

− Objaśnić istotę 

komizmu językowego w 

Monachomachii 

− Nazwać postawy 

ośmieszane w utworze 

− Wskazać różnice 

między parodią, 

pastiszem a trawestacją 

− Opisać relacje 

między różnymi 

warstwami utworu 

(stylistyczną, 

narracyjną, 

tematyczną) 

styl językowy  

stylistyka  

stylizacja 

(stylizacja 

biblijna, 

archaizacja, 

dialektyzacja, 

stylizacja 

środowiskowa) 

pastisz  

parodia  

trawestacja  

poemat 

heroikomiczny 

inwokacja  

porównanie 

homeryckie  

styl wysoki  

styl retoryczny  

antyklery-

kalizm 

ZP I 3. 6); II 

2. 4) 

ZR II 2. 1), 4), 

5) 

128  

25.  Najbardziej 

lubił 

czekoladę… 

J. Kott Gorzki 

Krasicki (s. 289–

292); 

Umiejętność 

czytania ze 

zrozumieniem 

− Odczytać sens 

omawianego tekstu oraz 

jego poszczególnych 

− Hierarchizować i 

syntetyzować 

informacje 

 ZP I 1. 1), 4), 

5); II 3. 1) 

129  
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Portret 

Krasickiego 

P. Krafft Portret 

Ignacego 

Krasickiego (s. 

290) 

wypowiedzi 

popularnonau-

kowej 

fragmentów 

− Wyróżnić w tekście 

argumenty, kluczowe 

pojęcia i twierdzenia 

− Zdefiniować 

pojęcia wykorzystane w 

tekście 

− Rozpoznać 

zastosowane w tekście 

środki językowe 

− Odczytać znaczenie 

tytułu eseju 

− Rozpoznać 

zależności 

kompozycyjne 

pomiędzy 

poszczególnymi 

częściami tekstu 

− Zintegrować w 

całość wiedzę 

pochodzącą z różnych 

źródeł (esej i 

przedstawienie 

malarskie) 

26.  Święta miłości 

kochanej 

ojczyzny… Dwa 

ujęcia 

patriotyzmu 

Wykład w 

podręczniku, s. 

293–296; 

I. Krasicki Hymn 

do miłości 

ojczyzny (s. 293–

294); 

J. Wybicki Pieśń 

Legionów 

Polskich we 

Włoszech (s. 

296); 

J. Kossak Mówi 

ojciec do swej 

Basi (s. 295) 

Rozpoznanie 

przemian w 

postrzeganiu 

patriotyzmu w 

literaturze polskiej 

oraz określenie ich 

przyczyn 

− Wskazać 

podstawowe cechy 

gatunkowe hymnu w 

obu wierszach 

− Wymienić 

nawiązania do historii 

Polski w Pieśni 

Legionów Polskich we 

Włoszech oraz określić 

ich funkcję 

− Objaśnić związek 

między czasem 

powstania utworów a 

przedstawionym w nich 

modelem patriotyzmu 

− Wskazać genezę 

obu utworów 

− Odtworzyć 

hierarchię wartości 

przedstawioną w 

wierszach 

− Rozpoznać środki 

stylistyczne 

występujące w 

utworach oraz wskazać 

ich funkcje 

− Porównać poetykę 

i program ideowy obu 

testów 

świadomość 

narodowa  

hymn 

narodowy / 

państwowy  

personifikacja  

peryfraza 

ZP II 2. 1), 2), 

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

2) 

130  

27.  O, jakimże 

człowiek jest 

dzieckiem! 

Bolesne 

poznanie 

potrzeby 

samoograni-

czenia 

Wykład w 

podręczniku, s. 

308–310; 

J.W. Goethe 

Cierpienia 

młodego 

Wertera (s. 309–

311 oraz całość 

powieści); 

T. Johannot, 

ilustracja do 

Cierpień 

młodego 

Wertera (s. 311) 

Określenie cech 

postawy 

werterycznej 

− Streścić główny 

wątek powieści oraz 

określić miejsce i czas 

wydarzeń 

− Wskazać cechy 

gatunkowe powieści 

epistolarnej 

− Scharakteryzować 

postępowanie i 

przekonania Wertera 

− Objaśnić, na czym 

polega i w czym się 

przejawia 

indywidualizm bohatera 

− Wskazać genezę 

powieści 

− Omówić refleksje 

bohatera dotyczące 

społeczeństwa 

− Zastosować 

kategorię 

niedojrzałości do opisu 

postawy werterycznej 

powieść 

epistolarna  

werteryzm 

(postawa 

werteryczna)  

„ból istnienia” 

indywidualizm  

moralność 

ZP II 1. 2); 2. 

2), 4); 4. 2) 

131  

28.  Cofam się jak 

przed ogniem… 

Wykład w 

podręczniku, s. 

Przedstawienie 

modelu miłości 

− Wskazać 

symptomy i przyczyny 

− Scharakteryzować 

styl listów Wertera, 

egzaltacja  

egotyzm 

ZP II 2. 1), 2), 

4); III 1. 3) 

132  
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Historia miłości 

nieszczęśliwej  

 

313–314; 

J.W. Goethe 

Cierpienia 

młodego 

Wertera (s. 314–

315 oraz całość 

powieści); 

C.D. Friedrich 

Wędrowiec nad 

morzem mgieł (s. 

315); 

G. Romney 

Portret lady 

Hamilton jako 

Kirke (s. 315) 

romantycznej cierpień Wertera 

− Opisać sytuację 

trójkąta miłosnego 

przedstawioną w 

utworze 

− Omówić sposób 

przeżywania miłości 

przez Wertera 

− Scharakteryzować 

stosunek głównego 

bohatera do Lotty 

 

wskazując na 

emocjonalność jego 

wypowiedzi 

− Określić stosunek 

Wertera do norm 

moralnych, 

zabraniających mu 

związku z Lottą 

− Zabrać głos w 

dyskusji na temat 

postawy werterycznej i 

romantycznej 

koncepcji miłości 

29.  Wypracowanie 

klasowe z 

omówieniem 

 Umiejętność 

komponowania, 

redagowania i 

korekty dłuższej 

wypowiedzi 

pisemnej na temat 

tekstów literackich 

− Zredagować 

logiczną i spójną 

wypowiedź pisemną 

− Prawidłowo 

skomponować pracę, 

zachowując jej 

trójdzielność 

− Posługiwać się 

poprawnym językiem i 

stylem 

− Funkcjonalnie 

wykorzystać w pracy 

terminologię dotyczącą 

analizowanych tekstów 

− Dokonać korekty 

własnego tekstu –

poprawić błędy 

językowe, myślowe i 

kompozycyjne 

 ZP III 1. 1), 

2), 6) 

133–134  

30.  Oświecenie i 

preromantyzm 

– wędrówka 

przez motywy i 

tematy 

literatury  

Wykład w 

podręczniku, s. 

354–356; 

P. Longhi 

Przyjęcie (s. 

355); 

Oświecenie i 

preromantyzm – 

polecenia na 

koniec działu (s. 

357); 

Oświecenie i 

preromantyzm – 

wypracowania 

krok po kroku (s. 

358); 

infografika 

Główne idee 

Synteza 

wiadomości na 

temat literatury 

oświeceniowej i 

preromantycznej 

− Wymienić i 

omówić najważniejsze 

motywy i toposy 

literatury 

oświeceniowej i 

preromantycznej oraz 

wskazać ich realizację 

w konkretnych tekstach 

literackich 

− Nazwać idee 

wyrażone w 

oświeceniowych i 

preromantycznych 

dziełach literackich i 

ikonograficznych 

− Sporządzić 

uporządkowaną 

notatkę, syntetyzującą 

wiedzę na temat 

literatury i kultury 

oświecenia i 

preromantyzmu 

− Opracować 

redakcyjnie 

przygotowaną przez 

siebie wypowiedź 

− Wyszukać 

literaturę przydatną w 

opracowaniu zadanego 

tematu i funkcjonalnie 

wykorzystać ją przy 

przygotowaniu własnej 

wypowiedzi 

 ZP I 2. 1, 2); 

3. 1. 1), 6), 7) 

ZR I 2. 1), 2) 

135–136  
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oświecenia (s. 

352–353) 

argumentacyjnej 

 


