ROZKŁAD MATERIAŁU
DO PODRĘCZNIKA U. SZYDŁOWSKIEJ I E. NOWOSIELSKIEJ

ZROZUMIEĆ ŚWIAT
JĘZYK POLSKI DLA TRZYLETNICH ZASADNICZYCH SZKÓŁ
ZAWODOWYCH

KLASA 1

1

Rozkład materiału do podręcznika Zrozumieć świat dla klasy 1 zsz zakłada realizację
materiału przy zaplanowaniu przez nauczyciela 2 lekcji języka polskiego w tygodniu.
W tracie roku szkolnego daje to łączną liczbę 60 godzin lekcyjnych.
Tematów lekcji przedstawionych w rozkładzie materiału jest więcej niż 60, ponieważ
autorka proponuje w niektórych sytuacjach dwa tematy do wyboru.

Rozdział I Dziwny jest ten świat
Tematyka
Materiał
Organizacja
roku, poznanie
podręcznika

Dziwny jest ten
świat
Czesław
Niemen, Dziwny
jest ten świat
Dziwny – to
znaczy jaki?
Dobry czy zły?

Stanisław Lem
Los człowieka w
świecie
Wizja świata
Wyższość
człowieka nad
maszyną

Cele
Uczeń:
- świadomie uczestniczy
w wyborze lektur,
- poznaje pakiet
podręczników
- zna tematykę tekstów
kultury
Uczeń:
- wypowiada się na
temat rozkładówki
otwierającej rozdział,
- dostrzega związki
kolażu z tematyką
rozdziału ,
- poznaje utwór
Czesława Niemena
Dziwny jest ten świat

Uczeń:
- redaguje notkę
biograficzną,
- czyta tekst ze
zrozumieniem,
- wypowiada się na
temat poglądów
zawartych w tekście
publicystycznym,
uzasadniając własne
zdanie,
- redaguje argumenty,
- ocenia funkcjonowanie
mediów, w szczególności
Internetu

Wiedza i umiejętności
Uczeń:
- zna wymagania programowe
- poprawnie zapisuje tytuły książek i
czasopism
- sporządza opis bibliograficzny książki
- omawia budowę podręczników
Uczeń:
- wyjaśnia pojęcie kolażu,
- omawia tematykę przedstawionych
na rozkładówce ilustracji,
- rozpoznaje na rozkładówce symbole i
hasła charakterystyczne dla XX w.,
- wypowiada się na temat tekstu
Czesława Niemena, nazywa swoje
emocje,
- wyszukuje w tekście Niemena wersy
mające optymistyczną treść,
- wskazuje znanych ludzi dobrej woli i
akcje związane z ich działalnością,
- podaje, na miarę swoich możliwości
propozycje naprawy świata, który go
otacza,
- rozwija myśl „Człowiek człowiekowi
zgotował ten los”
Uczeń:
- prezentuje informacje o życiu i
twórczości Lema,
- zapisuje je w formie notatki
biograficznej
- wyszukuje w tekście potrzebne
informacje
- formułuje własne pytania do wywiadu
ze Stanisławem Lemem
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Notes
nauczyciela
Uwagi o
realizacji

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

Leopold Staff
Modlitwa

Uczeń:
- ocenia nadawcę
komunikatu
poetyckiego,
- uzasadnia trafność
tytułu wiersza,
- nazywa adresata

- poznaje informacje na temat życia
poety L. Staffa
- ocenia postawę podmiotu lirycznego i
określa nastrój
- wyodrębnia obrazy poetyckie
- wskazuje cechy modlitwy
- zwięźle formułuje puentę wiersza

1 godzina
lekcyjna

Czasy starożytne
– jakie były?

Uczeń:
- poszukuje informacji w
różnych źródłach,
- wyjaśnia, jak żyli ludzie
w czasach starożytnych,
- wyjaśnia termin
„wielobóstwo”,
- zna przykłady sztuki
greckiej i rzymskiej,
- przedstawia warunki
życia pierwszych
chrześcijan

1 godzina
lekcyjna

Henryk
Sienkiewicz
Quo vadis
Tło historyczne

Uczeń:
- poznaje twórczość
noblisty,
- poznaje cechy powieści
historycznej,
- wypowiada się na
temat adaptacji
filmowych,
- poznaje wątki w
utworze

Uczeń:
- poszukuje informacji w różnych
źródłach,
- pracuje w grupach – każda grupa
otrzymuje inne zadanie,
- poznaje warunki życia ludzi
starożytnych – czym się zajmowali,
jakie były podziały społeczne,
zależności między różnymi grupami
społecznymi, w jakich bogów wierzyli?
Jak nazywamy zbiór starożytnych
opowieści o bogach i bohaterach?
- poznaje przykłady sztuki starożytnej
Grecji,
- poznaje przykłady sztuki starożytnego
Rzymu
Uczeń:
- określa czas i miejsce akcji
- rozróżnia postacie historyczne i
fikcyjne
- gromadzi wiadomości o postaciach
historycznych,
- wyjaśnia terminy związane z kulturą
rzymską,
- wypowiada się na temat struktury
społecznej cesarstwa rzymskiego,
- omawia wierzenia i zwyczaje
starożytnych Rzymian
- wyjaśnia pojęcie „anachronizm”,
- wymienia cechy prawdziwej miłości,
- nazywa uczucia i przeżycia
bohaterów,
- streszcza dzieje miłości Ligii i Marka,
- wyszukuje fragmenty opisujące
Marka,
- wymienia cechy charakteru bohatera,
- analizuje postępowanie Winicjusza,
- ocenia bohatera,
- formułuje uzasadnienie swojej oceny,
- redaguje rozprawkę
Uczeń:
- zna istotę recenzji i główne
wyznaczniki tej formy wypowiedzi

Sytuacja liryczna
Człowiek i świat
w którym żyje

Quo vadis trzeba
zobaczyć, czyli
jak twórców
inspirowała
powieść
Miłość
Winicjusza i Ligii
– anachronizm
czy niedościgły
ideał?
Czy Winicjusz
może
zaimponować
współczesnemu
czytelnikowi?
Ocena filmu –
recenzja filmowa
Quo vadis

Uczeń:
- dostrzega związek
dzieła filmowego z
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1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

Jerzego
Kawalerowicza

utworem literackim,
- wypowiada się na
temat adaptacji
filmowych – sposobu
przełożenia tekstu na
obraz (trudności
techniczne)

Dzieje Noego.
Potop
Czego uczy
biblijna
przypowieść o
potopie?

Uczeń:
- dostrzega główną myśl
utworu,
- wskazuje motyw winy i
kary w różnych
utworach,
- korzysta ze Słownika
symboli, by wyjaśnić
znaczenie symboliki w
przypowieści,
- dostrzega związki
różnych utworów
wykorzystujących ten
sam motyw
Uczeń:
- wypowiada się na
temat filmu Potop,
- zna nazwy twórców
filmu,
- posługuje się
słownictwem związanym
z filmem,
- wyjaśnia pojęcie
„adaptacji”,
- wypowiada się na
temat filmu,
uzasadniając
swoje zdanie,
- poznaje wielkiego
aktora i jego przeżycia
Uczeń:
- poznaje różne teksty
kultury inspirowane
biblią,
- poznaje twórczość
poetycką Antoniego
Słonimskiego
- poznaje twórczość

Wywiad z
Danielem
Olbrychskim

Antoni
Słonimski
Potop – liryka
Władysław
Chajec
Arka Noego rzeźba

(część informacyjna i krytyczna),
- dzieli się swoimi wrażeniami po
obejrzeniu filmu,
- ocenia poszczególne składniki dzieła
filmowego (wierność tematu z
oryginałem, gra aktorska, scenografia,
muzyka),
- ustosunkowuje się do recenzji
zamieszczonych w różnych
czasopismach,
- pisze własną recenzję obejrzanego
filmu, pamiętając o wyraźnym zajęciu
stanowiska
Uczeń:
- poznaje kolejne fragmenty Biblii, zna
losy pierwszych ludzi,
- czyta ze zrozumieniem,
- wyodrębnia obrazy kolejnych zdarzeń,
- wskazuje istotne symbole (arka,
gołąb, zielona gałązka),
- stara się sformułować myśl
przewodnią przypowieści (problem
winy i kary)

1 godzina
lekcyjna

- redaguje plan wypowiedzi,
- sporządza mały słownik związany z
tematem,
- redaguje zestaw pytań do rozmowy z
aktorem,
- redaguje notatkę do kroniki klasowej
Spotkanie z wielkim aktorem

1 godzina
lekcyjna

Uczeń:
- wskazuje na związki utworów z
wydarzeniem biblijnym,
- wskazuje właściwe środki wyrazu w
obu tekstach kultury,
- wskazuje podmiot liryczny i adresata
lirycznego,
- nazywa środki wyrazu, określa nastrój

1 godzina
lekcyjna
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rzeźbiarza Władysława
Chajca

Lęki
współczesnego
człowieka
Encyklika Jana
Pawła II
(fragmenty)
Motyw matki
nieszczęśliwej w
literaturze
Cierpienie
wyrażone
ramieniem
Jan Parandowski
Niobe

Co czuje matka
patrząca na
cierpienie syna?
Lament
świętokrzyski

Uczeń:
- czyta ze zrozumieniem,
- wypowiada się na
zadany temat,
uzasadniając swe zdanie,
- formułuje tezę
rozprawki,
- redaguje rozprawkę
Uczeń:
- zna mit o Niobe,
- rozumie pojęcie
archetypu,
- rozpoznaje (wskazuje)
różne archetypy
występujące w mitach i
Biblii,
- korzysta ze słowników

Uczeń:
- czyta tekst staropolski,
- rozumie pojęcie
archaizmu,
- rozumie czytany tekst,
- nazywa uczucia i
zachowania postaci
literackiej,
- redaguje opis obrazu

Poezja bywa
Uczeń:
orężem w
- znajduje tragiczne losy
obronie ojczyzny ojczyzny i Polaków w
obrazach poetyckich,
Adam
- poznaje kolejny utwór
Mickiewicz
wielkiego romantyka,
Do matki Polki
- ocenia rolę poety
(fragment)
- rola poezji w walce o
niepodległość Polski

utworów,
- nazywa oczekiwania „ja” lirycznego,
- zna apostrofę,
- określa tworzywa obu tekstów
kultury: wiersza i rzeźby,
- redaguje notatkę z zastosowaniem
zwrotów: inspiracja, środki wyrazu,
tworzywa, trud twórczy
Uczeń:
- poznaje biogram Wielkiego Polaka
- wyjaśnia znaczenie wyrazu encyklika
- na podstawie tekstu wymienia lęki
współczesnego człowieka,
- formułuje główne myśli fragmentu
- zabiera głos w dyskusji na temat „Czy
wraz z postępem technicznym rozwija
się duchowość człowieka?”
Uczeń:
- zna pojęcie archetypu i podaje
przykłady archetypów występujące w
Biblii i mitologii,
- redaguje opis przeżyć wewnętrznych,
- zna mit o Niobe i potrafi go
opowiedzieć,
- stosuje słownictwo nazywające
uczucia i przeżycia Niobe po stracie
swych dzieci,
- poprawnie odmienia liczebnik
zbiorowy „czternaścioro” (dzieci)
Uczeń:
- poznaje genezę utworu,
- rozumie znaczenie wyrazu „lament”,
- określa podmiot liryczny i adresatów
lirycznych wyznań,
- wyjaśnia archaizmy w tekście,
- nazywa uczucia cierpiącej matki,
- wyjaśnia, w czym wyraża się
solidarność Matki Boskiej z matkami
całego świata,
- opisuje uczucia i zachowanie matki
patrzącej na cierpienie syna
Uczeń:
- wskazuje na związki utworu z
konkretną sytuacją historyczną Polski,
- wskazuje adresata utworu, wskazuje
apostrofę,
- wyszukuje obrazy poetyckie
inspirowane Biblią,
- wskazuje określenie postawy
patriotycznej,
- nazywa środki artystyczne,
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1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

- sporządza indeks słów – kluczy, na ich
podstawie redaguje temat i przesłanie
utworu
Słowa – klucze
Miecz, wróg, bój, męczeństwo, gniew,
krzyż, łańcuch, taczki, katowski obuch,
powróz, krew, szpieg, sąd
krzywoprzysiężny, dół, wyrok, pomnik
grobowy, szubienica
Ponadczasowość Uczeń:
motywu matki
- określa główną myśl
cierpiącej
utworu poetyckiego,
- dostrzega wspólny
Anna Kamieńska motyw w różnych
Stabat Mater
utworach poetyckich,
- wyjaśnia uczucia
podmiotu lirycznego,
- określa nastrój utworu,
- rozumie, czym jest
lament,
- zna cechy elegii
Tragiczne skargi
matek
Krzysztof Kamil
Baczyński
Elegia o chłopcu
polskim

Człowiek
renesansu i jego
epoka

Uczeń:
- poznaje życie twórcy,
- poznaje genezę
utworu: 20 III 1944r., II
wojna światowa, pożary,
egzekucje, ucieczka,
niewola, śmierć,
- potwierdza żywotność
motywu matki
cierpiącej,
- wskazuje środki
artystyczne budujące
tragizm utworu

Uczeń:
- wyjaśnia pojęcie
„renesans”,
- wyjaśnia, jakimi
cechami odznaczał się

Uczeń:
- rozumie pojęcie motywu literackiego,
- odczytuje konteksty historyczne
wierszy,
- określa podmioty liryczne i
adresatów,
- określa nastrój utworów – omawia
sytuacje liryczne,
- wyjaśnia, na czym polega
wykorzystanie motywu matki
cierpiącej,
- redaguje notatkę,
- opisuje wybrane dzieło plastyczne
wykorzystujące ten motyw
Uczeń:
- określa temat wiersza,
- wskazuje oraz określa nadawcę i
odbiorcę monologu lirycznego,
- nazywa typ liryki (zwrotu do
adresata),
- wyszukuje metafory i określa ich sens
przenośny (sny, krew, żółte ściegi
pożóg, wisielcy, żelazne łzy, ciemność,
bochen trwóg, najwstydliwsze ludzkie
drogi, jasny synek, ciemna noc, zło,
znak krzyża, kula, serce),
- zna cechy elegii,
- opisuje uczucia związane z rozstaniem
z bliską osobą,
- określa kompozycję wiersza i sposoby
poetyckiego obrazowania,
- określa funkcję pytania retorycznego,
- układa kilkuzdaniową wypowiedź na
temat typowości losu „chłopca
polskiego” okresu wojny
Uczeń:
- wskazuje na osi czasu wydarzenia
związane z epoką renesansu,
- zna filozofię epoki,
- zna twórców epoki renesansu w
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1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

Z wizytą w
Czarnolesie
Klementyna
Hoffmanowa
Wizyta w
Czarnolesie

„Gdzieśkolwiek
jest, jeśliś
jest ...”
Jan
Kochanowski
Tren X
Cierpienie ma
wymiar
ponadczasowy

Inne teksty
kultury
związane z
tematem:
Jan Matejko
Kochanowski
nad zwłokami
Urszulki - obraz
Zygmunt

człowiek renesansu,
- rozumie słowa
człowiekiem jestem i nic,
co ludzkie, nie jest mi
obce,
- zna najważniejsze
wydarzenia historyczne
w Polsce tego czasu,
- zna dorobek kulturalny
tych czasów w Polsce,
- wymienia przykłady
twórców włoskiego
renesansu
Uczeń:
- poznaje wybitnego
twórcę epoki renesansu,
- poznaje dorobek
twórczy poety

Uczeń:
- określa główną myśl
utworu poetyckiego,
- wyjaśnia zastosowanie
porównania,
- rozpoznaje porównania
homeryckie,
- rozpoznaje kompozycję
utworu,
- wyjaśnia znaczenie
zastosowanej symboliki
w utworze,
- rozpoznaje pytania
retoryczne i wyjaśnia ich
znaczenie w utworze,
- dostrzega inspiracje i
nawiązania poetyckie,
- redaguje argumenty
Uczeń:
- poznaje inspiracje
literaturą u innych
twórców

Polsce,
- charakteryzuje postawę człowieka
renesansu

Uczeń:
- wskazuje w tekście cechy epoki ,
- określa elementy świata
przedstawionego,
- wyjaśnia funkcje archaizmów,
- charakteryzuje postacie występujące
w utworze,
- opowiada sytuację opisaną w tekście,
- w imieniu Jana Kochanowskiego
redaguje zaproszenie do kanclerza Jana
Zamoyskiego
Uczeń:
- wypowiada się na temat życia
pozagrobowego, występującego w
różnych tradycjach religijnych,
- udowadnia, że Tren X ma charakter
bluźnierczy (neguje wiarę w życie
pozagrobowe),
- zna kompozycję cyklu Trenów (Tren X
– punkt kulminacyjny),
- określa tematykę Trenu X – określa
podmiot liryczny i adresata utworu,
- nazywa uczucia podmiotu lirycznego,
- dzieli utwór na części (nagromadzenie
pytań o miejsce pobytu Urszulki; część
apostroficzna),
- redaguje wniosek końcowy do tematu
lekcji

1 godzina
lekcyjna

Uczeń:
- wskazuje na związki plastyki z
literaturą,
- znajduje podobieństwa w temacie, w
nastroju i w środkach wyrazu,
- poznaje wielkich twórców związanych
z literaturą i sztuką renesansu

1 godzina
lekcyjna
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1 godzina
lekcyjna

Trembecki
Jan Kochanowski
z Urszulką rzeźba

Treny w
twórczości
innych poetów
Józef Wittlin
Tren XX
Władysław
Broniewski
Obietnica

Człowiek
polskiego
oświecenia
W co wierzył?
Czego się bał?
Jak żył?
Ignacy Krasicki,
książę poetów
polskich
Król Stanisław
Poniatowski
a rozwój kultury
oświecenia

Natura ludzka
ukryta w bajkach
Ignacy Krasicki

Uczeń:
- poznaje twórczość
poetów współczesnych,
- dostrzega inspiracje i
nawiązania do Trenów
Jana Kochanowskiego,
- dostrzega różne
sposoby pokazywania
śmierci w dziełach
plastycznych

Uczeń:
- korzysta ze źródeł,
analizuje oś czasu,
- dokonuje selekcji
materiału,
- pracuje w grupie,
prezentuje wyniki pracy,
redaguje notatkę
Uczeń:
- charakteryzuje epokę
oświecenia (na
podstawie dodatkowych
źródeł),
- określa rolę literatury
w życiu politycznym
narodu w XVIII w.,
- ocenia wkład króla w
rozwój kultury (Jaki
wpływ wywierał
mecenat króla S.
Augusta Poniatowskiego
na podniesienie kultury
w Polsce?)
Uczeń:
- czyta tekst ze
zrozumieniem,
- określa główną myśl

Uczeń:
- poznaje biogramy twórców
- odszukuje na osi czasu właściwe
informacje,
- charakteryzuje osobę mówiącą w
wierszu,
- stosuje słownictwo określające stan
psychiczny podmiotów lirycznych,
- podaje własną interpretację obu
wierszy,
- wskazuje na związki utworów z
trenem Jana Kochanowskiego,
- opowiada o genezie cyklu trenów pt.
Anka (w 1954 roku umiera córka poety
Joanna Kozicka),
- określa rodzaj liryki
Uczeń:
- poznaje cechy epoki,
- poznaje ważny czas w literaturze
polskiej,
- poznaje filozofię epoki,
- poznaje twórców epoki,
- zna ich nazwiska i ważne utwory w ich
twórczości
Uczeń:
- gromadzi informacje o I. Krasickim,
- prezentuje sylwetkę poety,
- na podstawie zebranych materiałów
redaguje notatkę biograficzną,
- układa krzyżówkę o I. Krasickim i
epoce oświecenia,
- redaguje w imieniu króla zaproszenie
na „obiad czwartkowy”,
- wyjaśnia określenie „mecenat”,
- określa czas i miejsce wydarzeń
przedstawionych w utworze,
- wymienia wybitne postacie
oświecenia,
- redaguje o nich notki biograficzne
Uczeń:
- zna cechy bajki,
- odczytuje bajkę w sposób dosłowny i
przenośny,
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1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

Ptaszki w klatce

Prawda o
ludziach ukryta
w bajkach wciąż
nas uczy,
jakiej przyjaźni
oczekujemy w
codziennym
życiu.
Ignacy Krasicki
Lew i zwierzęta
Przyjaciele
Satyra nie tylko
na
społeczeństwo
oświeceniowe
lub
Niepokojące
zjawiska jakie
dostrzegł wielki
poeta
Ignacy Krasicki
Pijaństwo

Ignacy Krasicki
Bawiąc – uczył i
wychowywał

utworu,
- formułuje morał,
przestrogę wynikającą z
tekstu,
- zna cechy bajki,
- rozumie potrzebę jej
użycia,
- redaguje argumenty do
rozprawki,
- wypowiada się na
zadany temat, uzasadnia
swoje zdanie
Uczeń:
- czyta ze zrozumieniem,
- redaguje argumenty do
rozprawki,
- odnajduje dydaktyzm w
bajkach I. Krasickiego,
- potrafi zastosować
morał w odpowiednim
kontekście

Uczeń:
- czyta tekst ze
zrozumieniem,
- rozpoznaje elementy
świata przedstawionego,
- określa funkcję dialogu,
- rozpoznaje kompozycję
utworu,
- wyjaśnia użycie ironii i
zaskakujące puenty w
utworze,
- wypowiada się na dany
temat, uzasadniając
swoje zdanie,
- zauważa po dyskusji
ponadczasowość
problemu

Uczeń:
- analizuje język satyry,
- wskazuje zjawiska
świadczące o zepsuciu
współczesnego świata,
- zabiera głos w dyskusji

- odróżnia alegorię od symbolu,
- interpretuje bajkę, biorąc pod uwagę
sytuację historyczną (rozbiór Polski),
- odczytuje alegorię klatki z ptaszkami
(niewola)

Uczeń:
- dostrzega ponadczasowość
problematyki utworów,
- dostrzega ironię, określa jej rolę,
- wypowiada się na temat uczniowskich
przyjaźni, wykazuje różnice między
koleżeństwem a przyjaźnią,
- ustala temat bajki,
- opowiada historię zwierzątek,
- przypisuje zwierzętom cechy ludzkie,
- wyodrębnia narrację i dialogi,
- w różnych źródłach szuka aforyzmów
o przyjaźni
Uczeń:
- zna cechy satyry i wskazuje je w
utworze,
- posługuje się pojęciami : dydaktyzm,
moralizatorstwo,
- rozróżnia partie narracyjne i
dialogowe,
- wymienia na podstawie tekstu
korzyści płynące z abstynencji,
wskazuje na skutki nałogu,
- tworzy „portret” nałogowego pijaka,
- sprawnie posługuje się cytatami,
- wskazuje i komentuje puentę utworu,
- dostrzega ponadczasową wymowę
satyry,
- charakteryzuje język utworu,
- poznaje i utrwala znaczenie takich
pojęć jak puenta i ironia

1 godzina
lekcyjna

Uczeń:
- w kilku zdaniach przedstawia treść
utworu,
- określa rolę, jaką poeta wyznaczył
satyrze,
- wymienia zjawiska świadczące o

1 godzina
lekcyjna
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1 godzina
lekcyjna

na temat „I. Krasicki jako
wychowawca
współczesnego
społeczeństwa”,
- potrafi na podstawie
refleksji zredagować
temat rozprawki

To, co
najważniejsze w
epoce
oświecenia

Uczeń:
- w świetle poznanych
utworów redaguje
wnioski na temat natury
ludzkiej,
- w kilku zdaniach
redaguje wiadomości o
kulturze polskiego
oświecenia

Problem ludzkiej
słabości wciąż
obecny w
literaturze

Uczeń:
- poznaje postać
wybitnego Polaka,
- poznaje ciekawy tekst
filozoficzny,
- określa główną myśl
utworu
- wyodrębnia problemy,
- „Topić smutki … i co
dalej?” Formułuje
argumenty do rozprawki

Józef Tischner
Jak żyć? Czy
warto i należy
dobrze czynić?
Całe życie
dokonujemy
wyborów
Co to takiego
romantyzm w
literaturze?
Czasy serca,
czasy uczuć
Czucie i wiara
silniej mówią do
mnie niż mędrca
szkiełko i oko,
czyli
Adam
Mickiewicz
Romantyczność
Bogusław

Uczeń:
- na podstawie osi czasu
dokonuje próby
zredagowania notatki na
temat
Uczeń:
- rozumie czytany tekst,
- wypowiada się na
temat różnych postaw,
uzasadniając swoje
zdanie,
- dostrzega związek
między utworem
literackim a dziełem
plastycznym

zepsuciu świata przedstawionego w
utworze,
- zna cechy rozprawki jako formy
wypowiedzi,
- gromadzi odpowiednie słownictwo
potrzebne do wprowadzania
argumentów,
- formułuje argumenty,
- redaguje propozycje wstępu i
zakończenia,
- sporządza plan rozprawki
Uczeń:
- wskazuje ważne wydarzenia na osi
czasu,
- wyjaśnia słowa – klucze,
- wymienia nazwiska wielkich twórców
epoki oświecenia,
- wymienia tytuły znanych utworów z
epoki,
- wymienia najistotniejsze cechy ludzi
oświecenia
Uczeń:
- poznaje biogram autora,
- czyta tekst ze zrozumieniem,
- redaguje temat dla tekstu,
- wymienia kolejne tematy – problemy
wymienione w tekście
- dokonuje próby odpowiedzi na
pytania zawarte w temacie, stosuje
właściwe słownictwo: pazerność,
marzycielstwo, lojalność, słaba wola,
liczne kompleksy,
- próba zredagowania ponadczasowego
przesłania zawartego w temacie
Uczeń:
- zna cechy notatki,
- posługuje się materiałami źródłowymi
na temat,
- wyjaśnia swoimi słowami hasło epoki
wpisane obok osi czasu
Uczeń:
- orientuje się w biografii i twórczości
A. Mickiewicza,
- opowiada treść utworu,
- określa rolę motta w utworze,
- odszukuje cytat wyrażający
stanowisko poety,
- wskazuje w utworze elementy
tajemniczości, niezwykłości, ludowości,
- wskazuje środki artystyczne tworzące
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1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

Orliński
Romantyczność

Czym jest
„aluzja
literacka”?
Władysław
Broniewski
Ballady i
romanse

Ważne wątki
największej
narodowej
epopei
Adam
Mickiewicz
Pan Tadeusz
Księga X
Tropem
tajemnicy Jacka
Soplicy

Uczeń:
- rozumie czytany tekst,
- wskazuje nawiązania
literackie, wyjaśnia
celowość ich użycia,
- rozumie pojęcie aluzji
literackiej,
- dostrzega w utworze
cechy ballady

Uczeń:
- utrwala informacje na
temat arcydzieła
romantyzmu polskiego,
- pogłębia informacje na
temat autora i jego
dzieła
Uczeń:
- rozumie czytany tekst,
- porządkuje wydarzenia
w układzie
chronologicznym,
- redaguje plan
wydarzeń,

nastrój,
- określa rolę motta w utworze,
- dostrzega podstawowe różnice
między założeniami oświecenia i
romantyzmu; wypowiada się na ten
temat,
- uzasadnia dobór ilustracji B.
Orlińskiego do tekstu A. Mickiewicza
Uczeń:
- czyta z podziałem na role,
- wskazuje nawiązanie do ballady A.
Mickiewicza,
- wskazuje na podobieństwa i różnice
obu utworów,
- wskazuje nawiązania do Biblii,
uzasadnia celowość nawiązania,
- wskazuje elementy charakterystyczne
dla ballady,
- wskazuje nawiązania do wierzeń
ludowych,
- odnajduje przesłanie moralne,
- redaguje notatkę, uzasadnia tezę, że
utwór W. Broniewskiego jest aluzją
literacką.

Uczeń:
- zna cechy epopei jako gatunku
literackiego,
- czyta informacje zawarte w opisie
bibliograficznym egzemplarza Pana
Tadeusza
Uczeń:
- charakteryzuje młodego Jacka Soplicę,
- formułuje, porządkuje, wartościuje
argumenty uzasadniające własne
stanowisko dotyczące oceny bohatera,
- udowadnia, że Jacek Soplica jest
postacią dynamiczną,
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1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

Pan Tadeusz
w wyobraźni
Andrzeja Wajdy
Dorota
Nosowska
Pan Tadeusz –
do płaczu, do
śmiechu, do
podziwiania
Jeden temat w
wyobraźni
różnych
twórców na
podstawie
Księgi X Pana
Tadeusza
Siła poetyckiego
słowa

Juliusz Słowacki
Testament mój

- nazywa stany
emocjonalne
bohaterów,
- ocenia ich zachowanie,
- redaguje informację o
bohaterze,
- dokonuje analizy
wersyfikacyjnej utworu,
- uzasadnia celowość
użycia systemu
wersyfikacyjnego,
- opowiada losy
bohatera z
uwzględnieniem jego
oceny
Uczeń:
- czyta tekst ze
zrozumieniem,
- wypowiada się na
temat przeczytanej
recenzji,
- wypowiada się na
temat filmu, odwołując
się do jego treści,
- redaguje recenzję
Uczeń:
- poznaje dzieło
literackie A. Mickiewicza,
film A. Wajdy i ilustracje
do tekstu,
- utrwala pojęcie teksty
kultury
Uczeń:
- poznaje utwór
wielkiego romantyka,
- rozumie czytany tekst,
- określa główną myśl
utworu,
- dostrzega nawiązania w
literaturze,
- wyjaśnia rolę poety i
poezji ukazane w
utworze

- dokonuje analizy wersyfikacyjnej
wybranego fragmentu utworu,
- sporządza plan wydarzeń (w formie
zdań pojedynczych lub równoważników
zdań),
- opowiada o losach Wąsala,
- zna znaczenie słowa „metamorfoza” i
„rehabilitacja”,
- stosuje oba zwroty w ocenie postaci
Jacka Soplicy

Uczeń:
- wypowiada się na temat filmu,
- czyta recenzję Doroty Nosowskiej,
- wyraża własny sąd na temat filmu w
odniesieniu do tytułu,
- zna wyznaczniki recenzji filmowej,
- redaguje recenzję filmu Pan Tadeusz

1 godzina
lekcyjna

Uczeń:
- nazywa różne tworzywa,
- poznaje różne środki wyrazu,
- nazywa wrażenia i uczucia
powodowane różnymi tekstami kultury

1 godzina
lekcyjna

Uczeń:
- orientuje się w biografii poety,
- rozumie znaczenie słów: „testament”,
„testament poetycki”,
- na podstawie wiersza zbiera
informacje o J. Słowackim i jego
twórczości,
- cytuje strofę, w której znajduje się
najważniejsze przesłanie do narodu,
- znajduje w wierszu przerzutnię i
odpowiednio recytuje fragment
zawierający ten środek stylistyczny,
- rozumie pojęcie „alegorii” i wskazuje
ją w tekście (alegoria ojczyzny – tonący
okręt),
- dostrzega najważniejsze motywy
budujące utwór:
a) obraz samotnego poety
romantycznego

1 godzina
lekcyjna
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Spotkanie poety
z muzykiem
Cyprian Kamil
Norwid
Fortepian
Szopena
Jan Zygmunt
Jakubowski
O fortepianie
Szopena
Artysta składa
hołd artyście

To, co
najważniejsze –
czyli
podsumowanie
epoki
A ziemia wciąż
się zmienia!
Adam Ziemianin
Ziemia się
zmienia

Filip Niedenthal
Apokalipsa teraz
Nasza Ziemia
przeżyła tragedię

Uczeń:
- rozumie czytany tekst,
- korzysta ze źródeł w
celu poszukiwania
informacji,
- wyjaśnia ogólny sens
utworu poetyckiego,
- wypowiada się na dany
temat, popierając swą
wypowiedź cytatami z
utworu
- wypowiada się na
temat przeczytanego
tekstu J.Z.
Jakubowskiego,
- wyszukuje fragmenty,
uzasadniając podaną
myśl,
- korzysta z różnych
źródeł w celu
poszukiwania informacji
Uczeń:
- „czyta” ze
zrozumieniem oś czasu
Uczeń:
- poznaje utwór
współczesnego poety,
- rozumie czytany tekst,
- redaguje temat
utworu,
- określa główną myśl
wiersza,
- rozpoznaje środki
artystyczne i określa ich
rolę
Uczeń:
- rozumie czytany tekst,
- nazywa swoje uczucia
towarzyszące lekturze
reportażu,
- dostrzega związki

b) wielka idea miłości do ojczyzny
c) świetność przeszłości narodu
polskiego
d) potęga poezji
e) miłość do matki
f) nakaz pozostawiony współczesnym i
potomnym
- odczytuje przesłanie poetyckie
Uczeń:
- poznaje biogram wielkiego, trzeciego
romantycznego twórcy,
- rozumie czytany tekst,
- poznaje sytuacje życia obu twórców,
- poszerza swoje informacje dzięki
przypisom ,
- poznaje genezę utworu Cypriana
Kamila Norwida,
- ukazuje cytaty będące hołdem i
podziwem poety dla muzyka,
- znajduje cytaty na temat doskonałości
muzyki Szopena,
- wyjaśnia sens i symboliczne znaczenie
zniszczenia fortepianu Szopena

1 godzina
lekcyjna

Uczeń:
- zna podstawowe cechy epoki,
- wymienia nazwiska twórców,
- wymienia niektóre tytuły,
- zna ważne pojęcia i słowa - klucze
Uczeń:
- wypowiada się na temat tytułu,
- nazywa uczucia podmiotu lirycznego,
- wskazuje anaforę i uzasadnia jej rolę
w tekście,
- zna wyznaczniki rozprawki,
- redaguje plan rozprawki do tezy:
Zgadzam się z poetą, Ziemia się
zmienia!

1 godzina
lekcyjna

Uczeń:
- odwołuje się do Biblii i do słownika,
odnajduje znaczenie słowa apokalipsa,
- uzasadnia celowość zastosowania
tego pojęcia w tytule reportażu,
- w grupach odtwarza przebieg

1 godzina
lekcyjna
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1 godzina
lekcyjna

tematyczne między
różnymi tekstami w
pierwszym rozdziale,
- bierze udział w
dyskusji, uzasadniając
swoje zdanie na temat
roli tych tekstów,
-zauważa związki
ilustracji w rozkładówce
otwierającej rozdział z
tematem pierwszej
części podręcznika
Modlitwa o
Uczeń:
szczęśliwy świat - określa główną myśl
utworu,
Natan
- odczytuje komunikat
Tenenbaum
podmiotu lirycznego,
Modlitwa o
- rozpoznaje nadawcę i
wschodzie słońca adresata lirycznego,
- wskazuje cechy
modlitwy w utworze
poetyckim,
- dostrzega związek
między różnymi tekstami
kultury,
- wypowiada się,
uzasadniając swoje
zdanie
Dziwne i
Uczeń:
ciekawe rzeczy
- rozumie czytany tekst,
dzieją się na
- wypowiada się na
świecie
temat świata
przedstawionego,
- zwięźle precyzuje
Joseph Conrad
tematykę poznanego
Lord Jim
fragmentu,
(fragmenty)
- charakteryzuje
bohatera,
Bohater
- wskazuje fragmenty
conradowski,
dotyczące problemów
idealista, a może moralnych Jima,
postać
- formułuje argumenty
tragiczna?
do dyskusji na określony
temat
Rozważanie
Uczeń:
egzystencjalne o - rozumie czytany tekst
świecie, w
filozoficzny,
którym żyjemy
- korzysta ze słowników,
- określa temat wykładu i
Leszek
jego główne myśli,
Kołakowski
- odczytuje ostateczny

wydarzeń, analizuje zapiski i nazywa
uczucia, jakie przeżywał autor
reportażu,
- uzasadnia obecność tego tekstu w
rozdziale Dziwny jest ten świat,
- redaguje wniosek na temat tytułu I
rozdziału,
- nawiązuje we wniosku do wybranych
tytułów utworów

Uczeń:
- określa podmiot liryczny wiersza,
- wskazuje adresata,
- wyjaśnia znaczenie wyrazu
„modlitwa”,
- uzasadnia trafność tytułu wiersza,
- wymienia prośby, które podmiot
liryczny kieruje do Boga,
- formułuje własne prośby do Boga,
- wymienia uczucia wymienione w
tekście,
- analizuje budowę wiersza,
- uzasadnia obecność obrazu Moneta
obok tekstu

1 godzina
lekcyjna

Uczeń:
- wymienia najistotniejsze informacje
na temat świata przedstawionego,
- ocenia postępowanie Jima w
poznanych sytuacjach,
- na podstawie tekstu dokonuje
charakterystyki pośredniej i
bezpośredniej,
- gromadzi słownictwo do oceny
postaci: tragizm postaci, poczucie winy,
honor prawość, wierność ideałom,
- redaguje plan do wypowiedzi „Tyle
wiemy o sobie ile nas sprawdzono”
(Wisława Szymborska)

1 godzina
lekcyjna

Uczeń:
- poznaje biogram autora,
- wyjaśnia znaczenie pojęcia
„rozważania filozoficzne” w formie
wykładu,
- czyta tekst ze zrozumieniem,
- odnajduje w tekście tezę, temat i

1 godzina
lekcyjna

14

O równości

wniosek rozważań,
- wypowiada się na dany
temat, uzasadniając
swoje zdanie,
- poznaje twórczość
wybitnego,
współczesnego filozofa

główne założenia,
- odczytuje przesłanie zawarte w
tekście,
- dyskutuje na temat poglądów
zawartych w wykładach,
- formułuje własny sąd na temat
równości z uzasadnieniem tego sądu
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Rozdział II Życie nie po to tylko jest by brać …
Tematyka
Materiał
Jakie więc powinno
być życie?
lub
Żyć w zgodzie z sobą
lub
Brać i dawać
warunkiem
szczęśliwego życia
lub
Jesteśmy sobie
potrzebni
Stanisław Soyka
Tolerancja
Phil Bosmans
*** (Kim byłbym)

Cele
Uczeń:
- poznaje twórczość
wielkiego wokalisty,
- określa główną
myśl utworu,
- wskazuje na związki
tekstu z tytułem,
- wskazuje na
związek tekstu z
tytułem rozdziału i z
tzw. rozkładówką,
- wskazuje na
związek poznanego
tekstu z Biblią,
- formułuje wnioski
do głównej myśli
utworu

Dlaczego warto
poznać Biblię?
lub
Biblia w codziennym
życiu

Uczeń:
- poznaje genezę
Biblii,
- poznaje zawartość
Biblii,
- poznaje wpływ
tematyki biblijnej na
różne teksty kultury,
- zauważa
ponadczasowość
Biblii,
- zauważa wpływ
Biblii na nasz język

Dekalog – był, jest i
powinien być zawsze
naszym
drogowskazem
lub
Jakie wartości zawiera
Dekalog?

Uczeń:
- poznaje kolejny
fragment Biblii,
- poznaje obraz
Marca Chagalla
inspirowany Biblią,
- poznaje wiersz
współczesnego

Umiejętności

Notes
nauczyciela
1 godzina
lekcyjna

Uczeń:
- słucha tekstu muzycznego i
dzieli się swoimi wrażeniami,
- swobodnie wypowiada się na
temat tytułu rozdziału i tytułu
tekstu,
- analizuje ilustracje rozkładówki
i uzasadnia ich związki z
tematem,
- znajduje w tekście wierszy
nawiązujące do Biblii, cytuje
wersy i wyjaśnia ich sens,
- redaguje z haseł obu tekstów
„Kodeks moralny prawego
człowieka”,
- przygotowuje się do
wypowiedzi Kim byłbym …
(stosuje właściwe słownictwo:
egoizm, altruizm, otwartość,
skrytość, aktywność)
Uczeń:
1 godzina
- poznaje tytuły przypowieści
lekcyjna
biblijnych,
- wypowiada się na temat
wyrażeń i zwrotów zawartych w
tytułach przypowieści,
- dyskutuje na temat poznanych
związków frazeologicznych,
- w pracy w grupie poznaje
wybrane przypowieści,
- w kontekście poznanej
przypowieści dyskutuje na
temat nauki zawartej w tekście,
- zapisuje poznane wyrażenia i
zwroty,
- poznaje albumy „Biblia w
malarstwie i rzeźbie” lub inne
źródła na temat
Uczeń:
- rozumie znaczenie wyrazu
dekalog,
- na podstawie tekstu
Aleksandra Rymkiewicza
wymienia skutki odrzucenia
przez człowieka dekalogu,
- wskazuje w tekście biblijnym
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1 godzina
lekcyjna

Aleksander
Rymkiewicz
Dekalog
Ogłoszenie przykazań
bożych
(fragmenty Biblii)

Nauczyć się
człowieka …
lub
Dlaczego tak trudno
„być człowiekiem”?
Jerzy Liebert
Uczę się ciebie,
człowieku …

Każdy może być
samarytaninem
lub
Co to znaczy
„Miłuj bliźniego
swego?”

poety inspirowany
Biblią

nadawcę komunikatu,
- wymienia ….. zasad zawartych
w tekście,
- uzasadnia uniwersalność
wskazań zawartych w obu
tekstach,
- redaguje wspólny temat dla
trzech różnych tekstów kultury,
- w imieniu kustosza muzeum
wypowiada się na temat obrazu
Chagalla
Uczeń:
Uczeń:
- formułuje główną
- tworzy wyrażenia i zwroty z
myśl utworu,
wyrazem człowiek,
- charakteryzuje
- określa formę fleksyjną tego
adresata wypowiedzi wyrazu,
poetyckiej,
- poprawnie stosuje w zdaniu
- odczytuje
formy czasowników: „umieć”,
znaczenia słowa –
„rozumieć”,
kluczy,
- wskazuje adresata wiersza,
- gromadzi
- precyzuje sens utworu,
słownictwo do
- wypisuje z różnych źródeł
dyskusji w związku z aforyzmy o człowieku i stosuje
tematem lekcji
je w swoich wypowiedziach,
- wyjaśnia znaczenie związków
frazeologicznych ze słowem
człowiek i poprawnie się nimi
posługuje,
- wyjaśnia osobliwości w
odmianie rzeczownika człowiek,
- określa stosunek podmiotu
lirycznego do adresata
wypowiedzi,
- poznaje biogram twórcy,
- stosuje jego nazwisko w
wypowiedziach na temat
utworu i na postawione pytania
w dyskusji,
- wskazuje na związek utworu z
Dekalogiem
Uczeń:
Uczeń:
- rozumie czytany
- podaje najistotniejsze
tekst,
informacje o przypowieści,
- określa cechy
- podaje dosłowny i przenośny
przypowieści,
sens przypowieści,
- redaguje główną
- omawia postawę
myśl przypowieści w Samarytanina,
kontekście tematu,
- odczytuje moralne przesłanie,
- wyjaśnia
- posługuje się frazeologizmem
ponadczasowe
„miłosierny Samarytanin”,
znaczenie
- poprawnie odmienia w l.p. i l.
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Przypowieści o
miłosiernym
Samarytaninie

Podaj rękę
potrzebującym
lub
Poetyckie znaczenie
przepaści w wierszu
Tadeusza Różewicza
Przepaść

Uczeń:
- odczytuje główną
myśl utworu,
- analizuje wiersz,
- poznaje cechy
wiersza wolnego

Dlaczego „ludożercy”?
lub
Poetycki list
Tadeusza Różewicza

Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie
listu poetyckiego,
- znajduje ogólny
sens utworu,
- nazywa postawy
ukazane w wierszu,
- wyjaśnia celowość
stosowania środków
stylistycznych w
utworze,

Tadeusz Różewicz
List do ludożerców

mn. wyraz samarytanin,
- wyjaśnia znaczenie
frazeologizmów pochodzących z
Biblii i poprawnie stosuje je w
swoich wypowiedziach,
- wyjaśnia w oparciu o słowniki
wyrażenia i wyrazy: „czyn
samarytański”, „caritas”,
wolontariat,
- uzasadnia pisownię wyrazu
„samarytanin” raz dużą, raz
małą literą,
- wyjaśnia osobliwości w
odmianie rzeczowników typu
„poganin”, „samarytanin”,
- podaje przykłady osób, które
można by nazwać
współczesnymi samarytanami,
- odnajduje informacje na temat
laureatów Pokojowej Nagrody
Nobla,
- przygotowuje wypowiedź na
temat wybranego laureata
Uczeń:
- wyodrębnia w wierszu obrazy
poetyckie,
- wyjaśnia tytuł,
- interpretuje metafory,
- wskazuje cechy wiersza
wolnego,
- nazywa środki artystyczne i
określa ich funkcje (kontrast
epitetów),
- wymienia skojarzenia i wyrazy
bliskoznaczne do słowa
„przepaść”,
- omawia sytuację liryczną
ukazaną w wierszu,
- nazywa uczucia staruszki,
- określa postawę chłopca
Uczeń:
- określa typ liryki (liryka apelu),
- rozumie pojęcie anafory i
określa rolę tego środka w
utworze (podkreśla
samolubstwo, egoizm, snobizm,
pychę człowieka),
- nazywa prawidłowe i
nieprawidłowe postawy między
ludźmi (np. życzliwość, miłość,
hojność, nietolerancja),
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- redaguje w formie
listu przesłanie do
ludzi

Tak modlili się nasi
przodkowie
lub
Bogurodzica tekst religijny o
wielkim znaczeniu
lub
Najstarsza pieśń
ojczysta

Uczeń:
- korzysta z różnych
źródeł,
- sporządza notatkę
encyklopedyczną,
- zna pojęcie
„archaizmu”,
- odczytuje sens
staropolskiego
utworu,
- dostrzega związek
między różnymi
tekstami kultury,
- dostrzega związek
tekstu z epoką, w
której powstał,
- wygłasza tekst z
pamięci

Miłość do ojczyzny w
utworze Ignacego
Krasickiego
lub
Co to znaczy kochać
ojczyznę?

Uczeń:
- poznaje utwór
wielkiego
oświeceniowego
poety,
- czyta tekst ze
zrozumieniem,
- uzasadnia
patriotyczny
charakter utworu,
- rozpoznaje cechy
hymnu,
- rozpoznaje
apostrofę i jej
adresata

Ignacy Krasicki
Hymn do miłości
ojczyzny

- wskazuje nadawcę i odbiorcę
utworu,
- zapisuje jednym zdaniem
główną myśl utworu (np. Wiersz
apeluje o poprawę stosunków
międzyludzkich),
- redaguje list do nadawcy
„komunikatu poetyckiego”
Uczeń:
- porównuje dwa sposoby
czytania: indywidualny i
chóralny,
- określa nadawcę i adresata
pieśni,
-wypowiada się na temat
pragnień ludzkich zgodnych z
duchem tamtej epoki,
- wypowiada swoje uwagi o
przeczytanej pieśni,
- orientuje się w czasie
powstania Bogurodzicy i funkcji,
jaką ona pełniła w XV w.,
- wskazuje te informacje na osi
czasu,
- rozumie znaczenie słowa
„archaizm”, potrafi wskazać je
w tekście,
- korzystając z przypisów,
zastępuje archaizmy
słownictwem współczesnym
Uczeń:
- orientuje się w biografii poety,
- na podstawie zdobytych
informacji sporządza notatkę na
temat znaczenia historycznego
utworu i okoliczności jego
powstania – formułuje główną
myśl utworu,
-bada budowę hymnu (układ
rymów, ilość wersów, sylab w
wersie),
- wskazuje środki artystyczne
(epitety, przenośnie,
przetworzenia anaforyczne),
- analizuje przemianę
znaczeniową pojęcia
patriotyzm, zwłaszcza w sytuacji
tworzenia zjednoczonej Europy,
- odczytuje symboliczne
znaczenie słów: „więzy”, „pęta”,
„kalectwo”, „blizny”, „trucizny”,
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Tekst nad tekstami –
hymn narodowy
Pieśń legionów
polskich we Włoszech
czyli
Mazurek
Dąbrowskiego

Nie rzucim ziemi skąd
nasz ród –
Czym była i czym
nadal jest rota?
Maria Konopnicka
Rota

- udowadnia, że utwór jest
hymnem (utwór o charakterze
pochwalnym, podniosły,
uroczysty nastrój, użycie
apostrofy)
Uczeń:
Uczeń:
- poznaje historię
- korzystając z różnych źródeł,
hymnu, nawiązuje
uzupełnia notatkę biograficzną
do faktów
o Józefie Wybickim,
historycznych,
- podaje genezę Pieśni
- wyjaśnia różnice w Legionów …
różnych wersjach
- wyszukuje w tekście postaci
tekstu hymnu,
historyczne,
- korzysta z
- wypowiada się na temat roli,
przypisów,
idei utworu, uczuć w nim
- wyjaśnia jaką rolę
wyrażonych,
pełnił i pełni hymn
- omawia budowę utworu,
narodowy
- wskazuje zaimki odnoszące się
do podmiotu lirycznego,
- dostrzega różnice między
Pieśnią Legionów Polskich we
Włoszech a Mazurkiem
Dąbrowskiego,
- układa wpis do księgi w
Muzeum Hymnu Narodowego
Uczeń:
Uczeń:
- poznaje ważny
- rozumie znaczenie wyrazu
utwór Marii
„rota”, podaje jego synonimy,
Konopnickiej,
- rozumie ogólny sens utworu,
- czyta tekst ze
- wskazuje i nazywa podmiot
zrozumieniem,
liryczny,
- odnajduje
- wyjaśnia celowość apostrofy
konteksty
(przywiązanie do Boga),
historyczne, popiera - wyjaśnia słuszność tytułu,
je fragmentami
- wskazuje środki artystyczne
tekstu,
wpływające na powagę, na
- wskazuje ważne
poczucie godności narodowej i
środki artystyczne i
na podniosły nastrój,
rolę, jaką pełnią w
- formułuje obserwacje i
tekście,
uogólnienia na temat związków
- wskazuje wyrażenia literatury z życiem narodu,
i zwroty o
- klasyfikuje utwór do rodzaju,
zabarwieniu
gatunku literackiego,
dodatnim i ujemnym - opisuje sytuację, w jakiej
została wykonana (odśpiewana)
Rota M. Konopnickiej,
- odszukuje w różnych źródłach
informacje na temat wydarzeń
we Wrześni,
- uzasadnia obecność ilustracji
obok tekstu
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O ojczyźnie
w Pieśni o domu
Marii Konopnickiej

Uczeń:
- czyta tekst ze
zrozumieniem,
- wyjaśnia metaforę
tytułu,
- formułuje główną
myśl utworu,
- wskazuje na
liryczny i
patriotyczny
charakter tekstu,
- odczytuje wersy
stanowiące apel
podmiotu lirycznego

Co to znaczy „zdobyć
dobrą sławę”?
lub
Jak zdobywa się
„dobrą sławę”?

Uczeń:
- czyta tekst ze
zrozumieniem,
wskazuje na
podmiot liryczny i na
adresata,
- wyodrębnia wersy
dotyczące życia
niegodnego i
godnego,
- analizuje tekst dla
określenia przesłania
utworu,
- dokonuje próby
scharakteryzowania
podmiotu lirycznego
w kontekście jego
poglądów,
- dokonuje próby
samooceny,
precyzuje życiowy
cel
Uczeń:
- głośno czyta tekst,
- wypowiada się na
temat kolejność
zdarzeń,
- pracuje ze
słownikiem,
- redaguje
komentarz do
morału

Jan Kochanowski
Pieśń XIX

Mądrość wpisana w
bajkę Przyjaciele
Adama Mickiewicza
Adam Mickiewicz
Przyjaciele

Uczeń:
- wymienia skojarzenia z
wyrazem dom,
- tworzy synonimy i wyrazy
pokrewne,
- określa podmiot liryczny,
- wskazuje adresata utworu,
- wyszukuje środki artystyczne i
nazywa je,
- wskazuje apel, z którym
zwraca się podmiot liryczny,
- wyjaśnia znaczenie wyrazu
„dom” w poszczególnych
zwrotkach,
- interpretuje metafory,
- zapisuje apel podmiotu
lirycznego własnymi słowami,
- analizuje budowę wiersza
Uczeń:
- wskazuje wyrazy ujawniające
podmiot liryczny i adresata,
- wymienia sposoby zdobycia
„dobrej sławy”,
- wskazuje, jakie życie poeta
uznał za niegodne – w formie
zdań rozkazujących tworzy
zalecenia, jak zdobyć „dobrą
sławę”,
- interpretuje fragment będący
przesłaniem utworu,
- sprawnie posługuje się
cytatami,
- wypowiada swoją opinię na
temat zdobywania dobrej sławy
dzisiaj,
- redaguje wniosek z
odpowiedzią na pytanie zawarte
w temacie

1 godzina
lekcyjna

Uczeń:
- gromadzi przysłowia i
sentencje o przyjaźni,
- czyta bajkę z podziałem na
role,
- opowiada sytuację ukazaną w
bajce,
- formułuje oczekiwania wobec
prawdziwego przyjaciela,
- komentuje morał bajki,
- udowadnia jego aktualność,

1 godzina
lekcyjna
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Różne postawy
bohaterów noweli
Bolesław Prus
Na wakacjach

Stworzył dzieło „ku
pokrzepieniu serc”
Henryk Sienkiewicz
Potop
W I semestrze
znajduje się wywiad z
Danielem
Olbrychskim, grającym
rolę Kmicica w filmie
Jerzego Hoffmana
Potop

- przywołuje poznane wcześniej
teksty literackie o przyjaźni,
- redaguje rozprawkę na temat
„Rola przyjaźni w życiu
człowieka”
Uczeń:
Uczeń:
- wskazuje elementy - zna wyznaczniki gatunkowe
świata
noweli,
przedstawionego,
- określa czas i miejsce utworu,
- ocenia postawy
- wskazuje bohaterów
obu bohaterów,
pierwszoplanowych i
nazywa ich uczucia
drugoplanowych,
- nazywa przeżycia
- zbiera informacje o narratorze,
głównego bohatera
- opowiada o pożarze z punktu
widzenia dziewczyny,
- nazywa uczucia, przeżycia i
określa stan psychiczny
bohaterów,
- charakteryzuje głównego
bohatera i wiejską dziewczynę,
- ocenia postawę bohaterów,
- rozwija myśl zawartą w
ostatnim zdaniu noweli,
- redaguje artykuł do lokalnej
prasy na temat pożaru
Uczeń:
Uczeń:
- poznaje kolejne
- na podstawie biogramu i
dzieło polskiego
innych źródeł wypowiada się na
Noblisty,
temat autora,
- poznaje istotę
- wskazuje cechy powieści
powieści
historycznej,
historycznej,
- wymienia wydarzenia
- wskazuje na związki historyczne z fabuły Potopu,
wydarzeń
- wymienia postacie
historycznych z
historyczne, o których mowa w
fabułą utworu,
Potopie,
- pracuje z tekstem
- wskazuje na miejsce wydarzeń,
analizując świat
a czas wydarzeń w poznanym
przedstawiony,
fragmencie Potopu,
- poznaje dzieło o
- analizuje język powieści na
dużym ładunku
podstawie przebiegu
patriotycznym,
wydarzenia na Jasnej Górze
- poznaje polskich
(nagromadzenie czasowników,
patriotów
nagromadzenie epitetów
odnoszących się do postawy
obrońców klasztoru),
- wskazuje na analogię tytułu z
Biblią,
- uzasadnia trafność tematu
lekcji
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Prawda czy spryt?
Tancerze
Elżbieta
Jackiewiczowa

Do czego wzywa nas
podmiot liryczny w
wierszu Adama
Asnyka
Miejmy nadzieję

Dramat Renaty …
Krystyna Siesicka
Zapach rumianku

Uczeń:
- czyta w domu
tekst,
- ocenia postawy
bohaterów,
- redaguje sądy na
temat różnych
zachowań, odwołuje
się do tekstu,
- redaguje
autocharakterystykę,
- uzasadnia trafność
doboru tekstu E.
Jackiewiczowej w
tym rozdziale
Uczeń:
- poznaje lirykę
apelu w twórczości
A. Asnyka,
- doskonali
umiejętności analizy
tekstu lirycznego,
- odszukuje w
tekście przesłanie,
- formułuje wnioski
na określony temat

Uczeń:
- pracuje z tekstem,
- ocenia postawę Teresy,
- ocenia postawę Wojtka,
- ocenia postawę Huberta,
- ocenia postawę Klary,
- stosuje odpowiednie
słownictwo np.: zdrada,
solidarność, wierność sobie,
spryt, uczciwość, lojalność,
- formułuje sądy na temat
konsekwencji postępowania
bohaterów

1 godzina
lekcyjna

Uczeń:
- określa podmiot liryczny i
adresata wiersza,
- formułuje główną myśl
utworu,
- zalicza wiersz do liryki apelu,
- rozumie znaczenie wyrazu
„mąż” użytego w tekście,
- formułuje wezwania podmiotu
lirycznego własnymi słowami,
- interpretuje wyrażenia i
zwroty użyte przez autora,
- wyjaśnia, na czym polega
prawdziwy patriotyzm i
bohaterstwo,
- dzieli się refleksjami na temat
aktualności wezwań podmiotu
lirycznego

1 godzina
lekcyjna

Uczeń:
- poznaje fragment
powieści
współczesnej dla
młodzieży,
- rozważa trudne
problemy moralne,
- doskonali formę
rozprawki,
- dokonuje oceny i
samooceny
zachowań w
trudnych życiowych
sytuacjach

Uczeń:
- uzasadnia
- określa elementy świata
przedstawionego,
- precyzuje tematykę
przeczytanego fragmentu
utworu,
- określa narratora i rodzaj
narracji,
- ocenia postępowanie
bohaterów,
- przedstawia własny punkt
widzenia,
- redaguje wypowiedź o
charakterze perswazyjnym
skierowaną do Renaty,
- bierze udział w dyskusji na
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Na realizację marzeń
nigdy nie jest za
późno, co o tym
sądzisz?
Magda Łuków
Milczący szary kumpel

Kim byłbyś bez
innych?
Phil Bosmans
***(Kim byłbym)

Uczeń:
- czyta tekst ze
zrozumieniem,
- nadaje własne
tytuły i śródtytuły
tekstowi,
- gromadzi
argumenty
uzasadniające temat
lekcji,
- wypowiada się na
temat pasji w życiu
człowieka

Uczeń:
- potrafi znajdować
wspólne tematy dla
różnych utworów,
- dokonuje
podsumowania
rozdziału,
- znajduje
argumenty
uzasadniające tytuł
rozdziału

temat „Współczesna młodzież –
naiwna czy odpowiedzialna?”
- redaguje tezę i argumenty do
rozprawki: Świadome
macierzyństwo …
- wykorzystuje w pracy zebrane
słownictwo: dylemat, zasady
moralne, odpowiedzialność,
cynizm, konsekwencja,
uczciwość, prawość
Uczeń:
- wskazuje w tekście cechy
artykułu prasowego,
- zapisuje w punktach
informacje z tekstu,
- tworzy gazetkę klasową
(proponuje tytuły, tematy,
stronę graficzną),
- redaguje artykuł na wybrany
temat, np.: Pasja i praca
zawodowa mogą „iść w parze”?
lub
Chciałbym, aby praca spełniała
moje marzenia …
lub
Podziwiam pasjonatów!
Uczeń :
- czyta tekst ze zrozumieniem,
- wydziela w tekście fragmenty
tematyczne na temat roli
człowieka w życiu,
- wskazuje wersy dotyczące
miłości, życia i szczęścia,
- znajduje wersy mogące być dla
nas przesłaniem,
- uzasadnia rolę zdań
wykrzyknikowych i pytających,
- wskazuje i uzasadnia związek
wiersza z tytułem rozdziału
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Rozdział II Historie warte poznania
Tematyka
Materiał
Z wizytą w Czarnolesie
Klementyna
Hoffmanowa
Wizyta w Czarnolesie

Jaki wpływ wywierał
mecenat króla
Stanisława Augusta
Poniatowskiego na
podniesienie kultury
w Polsce?
lub
Człowiek polskiego
oświecenia
Ignacy Krasicki –
książę poetów
polskich
lub
W odwiedzinach u
mecenasa sztuki
Zofia Kossak-Szczucka
Krasicki na obiedzie
czwartkowym
O miłości i przyjaźni w
życiu Adama
Mickiewicza
Mieczysław Jastrun
Romantyczność

Cele

Umiejętności

Uczeń:
- wskazuje cechy epiki
w tekście,
- określa elementy
świata
przedstawionego,
- wyjaśnia funkcje
archaizmów,

Uczeń:
- charakteryzuje postacie
występujące w utworze,
- opowiada sytuację opisaną w
tekście,
- w imieniu Jana
Kochanowskiego redaguje
zaproszenie do kanclerza
Zamoyskiego
Uczeń:
- charakteryzuje epokę
Oświecenia (na podstawie
dodatkowych źródeł),
- określa rolę literatury w życiu
politycznym narodu w XVIII w.,
- ocenia wkład króla w rozwój
kultury oświeceniowej

Uczeń:
- wyjaśnia określenie
„mecenat”,
- określa czas i
miejsce wydarzeń
przedstawionych w
utworze ,
- wymienia wybitne
postacie oświecenia,
- redaguje o nich
notki biograficzne,
Uczeń:
- gromadzi informacje
o I. Krasickim ,
- prezentuje sylwetkę
poety,
- na podstawie
zebranych
materiałów redaguje
notatkę biograficzną
Uczeń:
- pogłębia wiedzę o
życiu wielkiego
romantyka,
- docenia kształcącą
rolę powieści
biograficznych,
- poznaje realia epoki
w jakich żył wielki
poeta,
- poznaje osobowość
twórcy, jego
marzenia, przeżycia i
tajemnice,
- pracuje z osią czasu

Notes
nauczyciela
1 godzina
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Uczeń:
- układa krzyżówkę o I.
Krasickim i o epoce
oświecenia,
- redaguje w imieniu króla
zaproszenie na „obiad
czwartkowy”

1 godzina
lekcyjna

Uczeń:
- czyta tekst M. Jastruna,
- określa temat poznanego
fragmentu,
- określa czas i miejsce
wydarzeń,
- poznaje osobiste,
młodzieńcze przeżycia Adama,
- poznaje osobistą tragedię
poety,
- poznaje zainteresowania
twórcy, jego przyjaciół,
- nawiązuje do początków
twórczości A. Mickiewicza,
- wyjaśnia tytuł poznanego
tekstu

1 godzina
lekcyjna
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Głęboka miłość
synowska – listy
Juliusza Słowackiego
do matki

Uczeń:
- poznaje prywatne
życie wielkiego
romantyka,
- poznaje życie twórcy
na tle epoki,
- poznaje dzieje
rodziny,
- poznaje pojęcie
epistolografii,
- docenia rolę listówjako źródła cennych
informacji,

Fortepian Szopena
jako poetycki wyraz
hołdu dla wielkiego
muzyka

Uczeń:
- orientuje się w
biografii i dorobku
artystycznym
Norwida oraz
Szopena,
- odczytuje utwór w
kontekście wydarzeń
historycznych i
biografii artystów
Uczeń:
- czyta tekst ze
zrozumieniem,
- redaguje tekst do
różnych odbiorców, w
którym zamieszcza
informacje wybrane z
tekstu,
- wyjaśnia termin –
folder muzealny,
- przypomina o
zasadach
obowiązujących
zwiedzających muzea
Uczeń:
- czyta ze
zrozumieniem tekst,
- dzieli tekst na
segmenty,
- wskazuje fragmenty
do charakterystyki
pośredniej,
- wskazuje fragmenty

Cyprian Kamil Norwid
Fortepian Szopena

Z wizytą u noblisty
Monika Warneńska
zaprasza do pana
Sienkiewicza

Kolega wspomina
kolegę
O Bolesławie Prusie
mówi Marian
Gawalewicz

Uczeń:
- pracuje z tekstem,
- wskazuje na świat
przedstawiony w listach,
- nazywa uczucia syna do
matki,
- wskazuje słownictwo
dotyczące stanów
emocjonalnych,
- poznaje różne epizody z życia
osobistego poety,
- poznaje związki J.
Słowackiego z A. Mickiewicza,
- przygotowuje się do
wypowiedzi: Była to
niecodzienna miłość … lub
Wielka, nieustanna tęsknota
syna do matki
Uczeń:
- wskazuje cechy
charakteryzujące muzykę
Szopena,
- wymienia artystów
przywołanych przez Norwida

1 godzina
lekcyjna

Uczeń:
- czyta tekst ze zrozumieniem,
- redaguje plan wycieczki do
Oblęgorka i mapkę podróżną
(odwołuje się do tekstu),
- opracowuje kalendarz:
„Oblęgorek i jego historia”,
- zbiera informacje do pracy
domowej na temat: Oblęgorek
to oryginalne i bogate
muzeum,
- redaguje zakończenie notatki
Księgi pamiątkowej:
Dziękujemy Ci noblisto …
Uczeń:
- wskazuje na związki autora z
pisarzem odwołując się do
tekstu,
- znajduje w tekście nieznane
informacje z życia twórcy,
- wymienia cechy umysłu,
cechy psychiczne i cechy
osobowości B. Prusa,

1 godzina
lekcyjna
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1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

charakterystyki
bezpośredniej,
- przygotowuje się do
redagowania notatki
Serdeczna i
wielkoduszna kobieta
– rzecz o Marii
Konopnickiej
Jan Ziemski
Wspomnienie o Marii
Konopnickiej
Droga do sukcesu
bywa i trudna i piękna
Jaga Hupało
Każde moje cięcie musi
być lepsze

Niecodzienni żyją
obok nas …
O bohaterskim
kapitanie Tadeuszu
Wronie

Droga na szczyt
O karierze Roberta
Kubicy

Uczeń:
- w różnych źródłach
szuka informacji o
poetce,
- zna tendencje
literatury epoki
- określa tematykę
utworów
Konopnickiej
Uczeń:
- poznaje
rzeczywistość w
drodze do sukcesu
zawodowego,
- poznaje konkretną
sytuację związaną z
realizacją marzeń
ambitnej osoby – Jagi
Hupało,
- poznaje rolę „pracy
nad sobą”
Uczeń:
- poznaje
niecodzienną historię
lądowania Boeninga
767 w listopadzie
2011
- poznaje bohatera
wydarzenia,
- ocenia bohatera na
podstawie
wypowiedzi kapitana
i jego bliskich
Uczeń:
- poznaje postać
mistrza, który
imponuje
wielbicielom Formuły,
- poznaje rolę marzeń
w drodze do celu
- ryzyko w życiu
każdego sportowca

- opisuje wygląd zewnętrzny
pisarza,
- wybiera jeden z cytatów
zamieszczonych obok tekstów
i redaguje tezę oraz
argumenty do rozprawki
Uczeń:
- redaguje charakterystykę
pośrednią na podstawie listów
M. Konopnickiej,
- uzasadnia temat lekcji
odwołując się do tekstu,
- redaguje plan wycieczki do
Żarnowca

1 godzina
lekcyjna

Uczeń:
- poznaje słownictwo związane
z karierą zawodową:,
kreatorka, stylistka, studio,
dyscyplina, konsekwencja,
sukces,
- próba redagowania
odpowiedzi na pytanie: Czym
jest sukces?
- w pracy wykorzystuje cytaty
z tekstu

1 godzina
lekcyjna

Uczeń:
- czyta uważnie tekst,
- wskazuje zdania i zwroty
mówiące o dramacie
wydarzeń,
- ocenia Tadeusza Wronę,
redaguje „portret
bohaterskiego kapitana”,
- zwraca uwagę na cechy
psychiczne kapitana,
- redaguje notatkę do tematu
lekcji
Uczeń:
- przedstawia sylwetkę
Roberta Kubicy,
- sporządza kalendarium
wydarzeń z życia mistrza,
- wymienia uwarunkowania
decydujące o sukcesie,
- wymienia cechy charakteru
decydujące o realizacji
trudnych zadań,
- szuka informacji w Internecie
na temat mistrza

1 godzina
lekcyjna
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1 godzina
lekcyjna

Notatki:
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