ROZKŁAD MATERIAŁU
DO PODRĘCZNIKA U. SZYDŁOWSKIEJ I E. NOWOSIELSKIEJ

ZROZUMIEĆ ŚWIAT
JĘZYK POLSKI DLA TRZYLETNICH ZASADNICZYCH SZKÓŁ
ZAWODOWYCH

KLASA 2
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Koncepcja podręcznika Zrozumieć świat dla klasy II

Podręcznik Zrozumieć świat dla klasy II zasadniczej szkoły zawodowej jest kontynuacją
założeń przyjętych przez autorki w klasie I.
Założenia te wynikają przede wszystkim z nowej podstawy programowej i z programu Zrozumieć
świat. Po zetknięciu się przez młodzież w klasie I z niezwykle ważnymi problemami oraz rozważaniami
dotyczącymi dziwności świata i różnych postaw wobec życia, w klasie II uczniowie rozstrzygać będą
istotne zagadnienia egzystencjalne. Pierwszy rozdział, pod pięknie brzmiącym tytułem, Kocham cię
życie zapowiada szereg sytuacji lekcyjnych prowokujących do dyskusji na tematy codzienne, które
zajmują niesłychanie ważne miejsce w życiu ludzkim. Staranny dobór tekstów kultury gwarantuje
zainteresowanie uczniów, a tym samym osiąganie zamierzonych efektów dydaktycznowychowawczych.
Duże nadzieje pokładają autorki w tekstach kultury, składających się na rozdział II. Zawiera on
rozważania dotyczące niezwykle ważnego problemu życiowego. Uczniowie stają przed pytaniem Być
czy mieć? Zgodnie z koncepcją każdy rozdział inspirowany jest tekstem muzycznym. Kolejne rozdziały
podręcznika składają się na ważne treści kształcenia polonistycznego. Uwrażliwiają uczniów na to, co
dzieje się wokół nich, w świecie nie zawsze przez nich pod tym kątem postrzeganym i docenianym.
Uczyć mają się przede wszystkim empatii, szacunku do siebie i do innych.
Rozdział III, Historie warte poznania, w sposób ciekawy wprowadza uczniów w świat twórców,
marzycieli, ludzi z pasją. Znajdują się tam pozytywne przykłady na to, że każdy ma szansę odnieść w
życiu sukces. Każdy ma prawo i może realizować swoje marzenia!
Podręcznik Zrozumieć świat, zarówno w klasie pierwszej, jak i w drugiej, pomaga uczniom ten świat
zrozumieć, określić świat wartości uniwersalnych i zinterpretować je jako własne. Ma również służyć
pomocą uczniowi, gdy ten boryka się ze swoimi codziennymi problemami egzystencjalnymi.
Proponowany podręcznik dla kl. II jest wartościową propozycją zarówno pod względem
dydaktycznym, jak i wychowawczym. Pozwala właściwie motywować uczniów nie tylko do
poznawania literatury i rozwijania umiejętności jej analizowania, ale jest także doskonałym
przykładem oddziaływania wychowawczego poprzez literaturę, kulturę i sztukę. Młodzi ludzie,
korzystający z tego podręcznika, mają szansę pełnego rozwoju, a nauczyciele — doskonałą pomoc w
kształtowaniu gustów literackich oraz plastycznych swych uczniów, w rozwijaniu i kształtowaniu ich
osobowości.
Podręcznik uwzględnia podmiotowość ucznia, motywuje do samodzielnego uczenia się. Cechuje go
oryginalność w ujęciu treści programowych, obudowie metodycznej i językowej. Jest nowatorski pod
względem dydaktycznym, merytorycznym, wychowawczym oraz językowym. Daje uczniom rzetelną
wiedzę o kulturze polskiej i światowej. Przygotuje ucznia do życia we współczesnej Polsce, Europie i
świecie.
Niezwykle interesujący dobór tekstów literackich i innych tekstów kultury ma zachęcać uczniów do
lektury, zaś trafnie dobrane fragmenty motywują niezbyt chętnie czytających uczniów do poznania
całego utworu.
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Dobór tekstów kultury zamieszczonych w podręczniku dla klasy II jest wyrazem szacunku dla młodych
ludzi. Uwzględnia ich potrzeby emocjonalne, dotyczy codziennych problemów moralnych. Treści
kształcące zbliżają odbiorcę do sytuacji rodzinnych i zawodowych, z którymi uczeń spotyka się
codziennie.
Głównym zadaniem IV rozdziału, Wyrazić słowem, jest doskonalenie umiejętności skutecznego,
celowego i funkcjonalnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie. Podręcznik w pełni pozwala
na realizację treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół zawodowych
oraz w programie nauczania języka polskiego w zasadniczej szkole zawodowej autorstwa Jadwigi
Pakulskiej. Rozdział ten jest ściśle zintegrowany z treściami do kształcenia literackiego i kulturowego.
Podobnie, jak w klasie I dużo uwagi poświęca się zagadnieniom kultury języka w zawodzie.
Treści zawarte, zarówno w klasie I, jak i w klasie II umożliwiają uczniom zdobycie takiej wiedzy i
umiejętności, które pozwalają na kontynuowanie nauki w liceum i uzyskanie świadectwa dojrzałości.
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Rozkład materiału do podręcznika Zrozumieć świat
dla kl. 2 zasadniczej szkoły zawodowej

Tematyka
Materiał
Organizacja
roku, poznanie
podręcznika

Kochać życie
— w słowach,
muzyce i
grafice

Marzenia i
pasje — sposób
na afirmację
życia
Przepis na życie
Kingi
Baranowskiej

Cele
Uczeń:
- świadomie uczestniczy
w wyborze lektur
- poznaje pakiet
podręczników
- zna tematykę tekstów
kultury w kl. II

Uczeń:
- wypowiada się na
temat rozkładówki,
tekstów kultury do
rozdziału
- poznaje utwór
Wojciecha
Młynarskiego Kocham
cię życie (wersja
wokalna Edyta Gepert)

Uczeń:
- poznaje ludzi z pasją
życia
- poznaje postać
himalaistki Kingi
Baranowskiej

Wiedza i umiejętności
Uczeń:
- zna wymagania programowe
- sporządza opis bibliograficzny
książek i czasopism
- omawia budowę podręcznika
- dzieli się opinią i wrażeniami

Uczeń:
- wyjaśnia pojęcie kolażu, teksty
kultury
- wypowiada się na temat tekstu
Wojciecha Młynarskiego
- interpretuje słowa tekstu
- wyjaśnia metafory

Uczeń:
- czyta ze zrozumieniem
- ocenia postać
- formułuje sądy
- redaguje przesłanie

Notes
nauczyciela
Uwagi o
realizacji

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna
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Wisława
Szymborska o
życiu…
Allegro ma non
troppo

Uczeń:
- poznaje utwór
noblistki
- poznaje lirykę
bezpośrednią
- poznaje biogram
autorki tekstu

Uczeń:
- czyta ze zrozumieniem
- wskazuje środki artystyczne i ocenia
ich rolę w tekście
- interpretuje tytuł utworu
- redaguje argumenty do tematu:
Życie jest piękne

Świat jest
księgą

Uczeń:
- rozumie czytany tekst
- poznaje formę
wywiadu z ciekawą
osobą
- poznaje cechy wiersza
wolnego
- ocenia rolę dedykacji

Uczeń:
- poznaje ciekawą postać
- pracuje z tekstem
- ocenia postać bohatera, wskazuje
na cechy wyjątkowe podróżnika
- poznaje poetycką dedykację
- ocenia dobór tekstów kultury do
tematu
- interpretuje dedykację i motto

Uczeń:
- poznaje pasje, które
wzbogacają życie
- poznaje ludzi
walczących ze
słabościami
- pracuje z tekstem
- czyta ze zrozumieniem

Uczeń:
- poznaje znanego podróżnika Marka
Kamińskiego
- charakteryzuje osoby na podstawie
ich postępowania
- gromadzi informacje
- redaguje wnioski

Można
zaprosić kogoś,
kto też walczy
ze słabościami

Dziesięcioletnia
tułaczka Odysa

Uczeń:
- poznaje biogram
poety
- poznaje poezję
Edwarda Stachury
- poznaje fragment
twórczości Jana
Parandowskiego
- zbiera informacje na
temat motywu
wędrówki w literaturze

Uczeń:
- poznaje poezję współczesną
- ocenia rolę środków artystycznych
w tekście
- rozumie przesłanie, motyw
ponadczasowy
- porównuje przesłanie dwóch
tekstów: proza i poezja
- redaguje wnioski
- odwołuje się do tekstów

W
podsumowaniu
uczniowie
szukają
motywu
wędrówki w
różnych
tekstach
kultury

Motyw
wędrówki na
przestrzeni
wieków w

Uczeń:
- przypomina znaczenie
pojęcia motywu
wędrówki w literaturze

Uczeń:
- zna pojęcie motywu wędrówki w
utworach literackich
- zna i używa pojęcia

Spotkanie z
podróżnikiem
Władysławem
Grodeckim
Poezja Józefa
Barana
Elegia
podróżna
Dać szczęście
drugiemu
człowiekowi
Relacje z
podróży Marka
Kamińskiego i
Janka Meli
Edward
Stachura
Życie jako
wędrówka
Motyw
wędrówki w
literaturze

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna
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wyobraźni
twórców.
Tematy lekcji
do wyboru:
Zaczęło się od
Odysa;
To prawda, że
każdy jest
Odyseuszem,
co zmierza do
swojej Itaki;

- swobodnie wypowiada
się na temat poznanych
tekstów w związku z
tematem lekcji
- rozwija motto z tekstu
Leopolda Staffa
- charakteryzuje
ulubionych bohaterów
lektur
- szuka wzorów dla
swoich „wędrówek
przez życie”

ponadczasowości w literaturze
- ocenia losy bohaterów związanych
z motywem wędrówki
- klasyfikuje bohaterów ze względu
na cele wędrówki
- sporządza oś czasu do tematu:
motyw wędrowny na przestrzeni
wieków, tytuły i autorzy książek
- odczytuje przesłania moralne
zawarte w omawianych tekstach
- znajduje właściwe cytaty do tematu
lekcji (np. z Księgi cytatów lub innych
poznanych utworów)
- przygotowuje argumenty do
tematu
- pisze rozprawkę na temat:
Wędrówka przez życie ma wiele
dróg…

Uczeń:
- poznaje utwory o
podobnej tematyce na
przestrzeni wieków
- poznaje motyw miłości
w literaturze
- odczytuje symbolikę w
utworach
- korzysta z różnych
źródeł
- pracuje z różnymi
tekstami, odwołuje się
do fragmentów tekstu

Uczeń:
- czyta poezję i prozę o tematyce
miłosnej
- poznaje fragment Nowego
Testamentu
- wskazuje środki artystyczne
- ocenia rolę środków artystycznych
- wskazuje na ponadczasowe
wartości w tekstach
- redaguje wnioski
- uczy się pięknej recytacji
- formułuje argumenty
- pisze rozprawkę

Uczeń:
- poznaje twórczość
renesansowego poety,
Jana Kochanowskiego
- ocenia postawę ludzi
renesansu
- poznaje stoicką
postawę wobec życia
- poznaje twórczość
współczesnego poety
Leopolda Staffa

Uczeń:
- poznaje biogramy poetów
- korzysta z różnych źródeł
- ocenia postawy podmiotów
lirycznych
- wskazuje na cechy różnych
gatunków literackich (pieśni, fraszki,
liryka osobista) — odwołuje się do
tekstów w formułowaniu wniosków
- redaguje wnioski
- redaguje przesłanie
- wskazuje wartości ponadczasowe

Wędrówka
przez życie ma
wiele dróg. Jak
wybrać tę
właściwą?
Miłość i
wierność w
literaturze
Homer Odyseja
Hymn o miłości
(fragment
Nowego
Testamentu)
Czesław Miłosz
Wiara,
Nadzieja,
Miłość
Tajemnice
szczęśliwego
życia
Renesansowa
radość życia,
afirmacja
Jan
Kochanowski
Pieśni i Fraszki
Leopold Staff
Przedśpiew

1 godzina
lekcyjna

Można lekcję
zaplanować na
14 lutego w
formie dramy
lub inscenizacji
1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna
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Barokowe
postawy życia

Uczeń:
- poznaje niektóre
cechy literatury
barokowej

Uczeń:
- poznaje fragmenty hiszpańskiej
literatury barokowej
- poznaje bohatera powieści
Cervantesa — Don Kichota
- charakteryzuje marzycielską
postawę Don Kichota
- pracuje z tekstem
- charakteryzuje świat przedstawiony
- opowiada o problemie miłosnym
bohatera
- poznaje ponadczasowe pojęcia w
literaturze (donkichoteria, walka z
wiatrakami)

Daniel
Naborowski,
Andrzej
Morsztyn w
poezji
barokowej

Uczeń:
- poznaje twórców
poezji barokowej
- poznaje fragmenty
prozy i poezji
barokowej
- zna tematykę tekstów
- redaguje wnioski

Uczeń:
- poznaje problemy egzystencjalne w
poezji Jana Andrzeja Morsztyna i
Daniela Naborowskiego
- poznaje lirykę zwrotu do adresata
- redaguje wnioski, wyjaśnia sens
puenty

Miłość
naznaczona
śmiercią

Uczeń:
- poznaje biogram
dramaturga Williama
Szekspira
- poznaje świat
przedstawiony
- utrwala wiedzę o
budowie dramatu
- dokonuje
charakterystyki
bohaterów
- wskazuje tragizm
sytuacji
- poznaje fragment
twórczości Cypriana
Norwida
- wskazuje środki
artystyczne

Uczeń:
- omawia elementy świata
przedstawionego
- nazywa uczucia bohaterów
- czyta tekst z podziałem na role
- pracuje z tekstem
- analizuje dialog Romea i Julii pod
względem użytych środków
stylistycznych (metafory,
wykrzyknienia, pytania retoryczne)
- redaguje list do ukochanej z
zastosowaniem poznanych środków
stylistycznych
- formułuje sądy
- wskazuje w tekście Norwida
nawiązania do fabuły dramatu
- nazywa środki artystyczne i
uzasadnia trafność ich użycia

Twórczość
Miguela de
Cervantesa
(fragment Don
Kichota)

Romeo i Julia
Williama
Szekspira
Romans
wszechczasów
Poetyckie
inspiracje w
poezji Cypriana
Norwida
W Weronie

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna
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Niezależnie od
epoki z miłością
zawsze bywa
podobnie!
Miłość trudna,
miłość bez
wzajemności
Bolesław Prus
Lalka
(fragmenty)
Adam
Mickiewicz
Do M ***
Miłość w
komedii
Aleksandra
Fredry
Śluby
panieńskie
(fragmenty)
Komedia o
miłości

- dostrzega kontrast
między stanowiskiem
ludzi i podmiotu
lirycznego wobec
meteorytu
- poznaje nawiązania
literackie i wokalne do
tekstu dramatu

- wskazuje motywy romantyczne i
określa ich funkcje
- interpretuje metafory
- opowiada się po stronie uczucia
albo rozumu, argumentując swój
wybór

Uczeń:
- poznaje fragment
twórczości Bolesława
Prusa
- poznaje lirykę miłosną
Adama Mickiewicza
- określa tematykę
utworów
- charakteryzuje świat
przedstawiony
- dostrzega związki
między utworami
- widzi związki
biogramu poety z
apostrofą utworu
- dostrzega rolę
środków artystycznych

Uczeń:
- omawia świat przedstawiony w
utworze
- nazywa uczucia bohaterów
- nazywa stany psychiczne
bohaterów, odwołuje się do tekstu
- dokonuje oceny sytuacji
- łączy informacje z biogramu poety z
apostrofą wiersza
- wyjaśnia celowość użycia środków
artystycznych (pytania retoryczne,
powtórzenia i wykrzykniki)
- rozumie znaczenie wyrazu
mezalians
- znajduje związki tematyczne Lalki z
twórczością Adama Mickiewicza
- formułuje wnioski do tematu

Uczeń:
- poznaje fragment
twórczości Aleksandra
Fredry
- poznaje biogram
dramatopisarza
- zna cechy dramatu
- zna cechy komedii
- wskazuje na rolę
komizmu w tekście
- wyjaśnia tytuł komedii
- charakteryzuje
bohaterów
- nazywa ich uczucia i
emocje
- odtwarza proces
narodzin miłości
ukazany w komedii

Uczeń:
- omawia świat przedstawiony
- czyta tekst z podziałem na role
- charakteryzuje bohaterów
odwołując się do tekstu
- poznaje rolę komizmu postaci,
sytuacji i słów w komedii
- w formie streszczenia przedstawia
fabułę komedii
- analizuje budowę wewnętrzną
utworu
- posługuje się terminami akt, scena,
didaskalia, dialog, monolog
- formułuje wnioski dotyczące
tematu lekcji

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna
Można
fragment
inscenizacji
przygotować
dla młodzieży z
młodszej klasy
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Trzy związki,
trzy różne
problemy
miłosne.

Uczeń:
- poznaje fragmenty
literatury klasycznej
Stefana Żeromskiego,
Marii Dąbrowskiej i Zofii
Nałkowskiej
- poznaje biogramy
autorów
- czyta tekst ze
zrozumieniem
- prezentuje świat
przedstawiony
- poznaje rolę symboliki
w literaturze
- prezentuje tekst w
formie dramy lub
inscenizacji

Uczeń:
- czyta tekst ze zrozumieniem
- charakteryzuje tła wydarzeń
- charakteryzuje bohaterów trzech
powieści
- wyjaśnia symbolikę tytułów
- wskazuje na problemy w życiu
bohaterów
- definiuje przyczyny problemów
- dyskutuje na temat podobieństw i
różnic w trzech różnych związkach
- redaguje wnioski w formie dłuższej
notatki

Można w
trzech grupach
w ramach
pracy domowej
przygotować
prezentacje
trzech różnych
związków w
formie
dyskusji,
inscenizacji lub
dramy

Uczeń:
- poznaje fragmenty
literatury współczesnej
o tematyce
młodzieżowej
- charakteryzuje świat
przedstawiony
- ocenia postawy
bohaterów
- wskazuje codzienne
problemy bohaterów
- nazywa przeżycia
bohaterów
- redaguje wnioski do
tematu

Uczeń:
- wymienia najistotniejsze informacje
na temat świata przedstawionego
- gromadzi typowe słownictwo
środowiskowe w trzech różnych
sytuacjach
- redaguje plan do wypowiedzi na
temat codziennych problemów ludzi
młodych
- wskazuje odpowiednie fragmenty
tekstów dla zobrazowania tematu
- charakteryzuje osoby akcji,
formułuje sądy o nich
- ocenia zachowania bohaterów w
trzech różnych sytuacjach
- redaguje list do wybranej postaci z
cytatami z tekstu Phila Bosmansa

Na pracę
domową
można
zaplanować
redakcję listu
do jednej
wybranej
postaci tych
trzech różnych
opowiadań

Uczeń:
- poznaje felieton Jana
Twardowskiego na
Jan Twardowski temat miłości
Lubić, żeby
- poznaje biogram
kochać
autora
- redaguje własne sądy
Poznane
na temat lekcji
utwory
- przypomina poznane
związane z
utwory (np. Romeo i
tematem
Julia, Śluby panieńskie,
miłość
Lalka, Noce i dni,
Granica, Do zakochania

Uczeń:
- czyta teksty ze zrozumieniem
- udowadnia, że Jan Twardowski to
poeta miłości, szczęścia i optymizmu
- recytuje utwory poety
- redaguje list do poety
- ocenia sądy innych
- redaguje własne sądy odwołując się
do poznanego tekstu
- redaguje plan do dyskusji na temat
Różne oblicza miłości lub Jaka
powinna być miłość?
- omawia wizję człowieka i świata

W ewaluacji
można
wykorzystać
wiadomości z
podsumowania
do tematu
miłość

Joanna i
Tomasz,
Bogumił i
Barbara
Zenon i Justyna
(bohaterowie
Ludzi
bezdomnych,
Nocy i dni oraz
Granicy)

Problemy i
dramaty
młodych ludzi
Krystyna
Siesicka
Do zakochania
… jeden klik;
Marek Hłasko
Śliczna
dziewczyna;
Barbara Rosiek
Pamiętnik
narkomanki;
Phil Bosmans
[Masz tylko
jedno życie]
Jaka powinna
być miłość?

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna
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Marzenia i
pasje są siłą
napędową w
naszym życiu
Podziwiam
życie wielu
ludzi
Amant mimo
woli;
Te wspaniałe
kobiety i ich
mechaniczne
rumaki;

… jeden klik)
- znajduje wspólny
temat dla poznanych
utworów
- redaguje plan do
wypowiedzi

według poety
- podaje definicje wiary i nadziei
- wypisuje złote myśli z tekstu Jana
Twardowskiego

Uczeń:
- czyta teksty ze
zrozumieniem
- ocenia różne postawy
życiowe
- opowiada o ludziach
nieprzeciętnych
- ocenia poznanych
bohaterów literackich i
osoby ze świata
realnego, godnych
podziwu i naśladowania
- wymienia cechy
charakteru, które
decydują o
wyjątkowości postaci

Uczeń:
- ocenia poznanych bohaterów,
odwołując się do tekstów
- gromadzi słownictwo wokół
tematu: Pasja i marzenia
- podaje przykłady ludzi
nieprzeciętnych, ciekawych
- uzasadnia swój wybór, redaguje
argumenty
- wymienia cechy psychiczne
niezbędne przy realizacji marzeń
- wypowiada się na temat własnych
marzeń
- gromadzi argumenty do dyskusji na
temat: Jak żyć ciekawie, z pasją?

Uczeń:
- poznaje tematykę
rozdziału
- poznaje różne teksty
kultury na ten sam
temat
- czyta wywiad
tematyczny z
celebrytami na temat:
Być czy mieć?
- czyta ze zrozumieniem
- zbiera informacje do
tematu
- ocenia dobór tekstów
kultury związanych z
tematyką rozdziału
- wypowiada się na
temat: Czy tylko być,
czy tylko mieć, a może i
być i mieć?

Uczeń:
- ocenia teksty kultury związane z
tematem
- ocenia rozkładówkę pod względem
artystycznego wyrazu oraz
zgromadzonych treści
- dokonuje konfrontacji z
wypowiedziami celebrytów
- formułuje własne sądy
- dokonuje podsumowania w formie
redakcji argumentów do rozprawki
na temat: Można być szczęśliwym za
grosz…
- swobodnie wypowiada się na temat
zawartości rozdziału

Można
zaplanować
pracę
domową:
Mam swego
idola!
Lekcja może
być rodzajem
konkursu na
najciekawszą
prezentację.
1 godzina
lekcyjna

11 wspaniałych
Motto
strony
działowej
Co na temat
bycia i
posiadania
myślą znani i
lubiani…
Tekst zespołu
Dżem Być albo
mieć

1 godzina
lekcyjna

10

Co możemy
zrobić dla
innych?
Józef Baran
Bezradność
Lechosław
Kaczmarek
Żebrak
Zawsze
możemy
pomóc innym.
Wywiad z
Janiną
Ochojską
Andrzej
Sobczak
Przeżyj to sam
Zespół
Lombard

Czy istnieją
granice
ludzkich ofiar?

Jan Józef
Szczepański
Przed
nieznanym
trybunałem

Uczeń:
- poznaje poezję
współczesną
- czyta teksty poetyckie
- określa nastrój wierszy
- wskazuje środki
artystyczne
- redaguje wspólny
temat dla obu wierszy

Uczeń:
- nazywa środki artystyczne i
wskazuje ich rolę w budowaniu
nastroju
- uzasadnia trafność tytułów wierszy
- ocenia nadawców komunikatu
poetyckiego
- redaguje plan do wypowiedzi
związanych z tematem lekcji

Uczeń:
- poznaje tematykę
związaną z
wolontariatem
- poznaje działalność
Janiny Ochojskiej
- czyta tekst Przeżyj to
sam
- słucha wokalnego
wykonania tekstu
zespołu Lombard
- odczytuje przesłanie
tekstów

Uczeń:
- charakteryzuje bohaterkę na
podstawie wywiadu
- sporządza portret osobowy z
wykorzystaniem cytatów z tekstu
- wypowiada swoje refleksje na
temat poznanych tekstów
- redaguje list otwarty z
wykorzystaniem cytatów z tekstu
Andrzeja Sobczaka

Uczeń:
- rozumie czytany tekst
- poznaje ciekawe fakty
z życia przyszłego
świętego
- ocenia ludzkie
postawy
- pracuje ze słownikami
- ocenia los bohatera
odwołując się do tekstu
- wskazuje fragmenty
świadczące o
bezgranicznej ofierze
- redaguje wniosek
końcowy do tematu
lekcji

Uczeń:
- nazywa przeżycia bohaterów,
odwołuje się do fragmentów tekstu
- trzy postawy, trzy różne
osobowości, trzy różne stany przeżyć
wewnętrznych
- nazywa stany przeżyć
wewnętrznych
- ocenia postawę Maksymiliana
Kolbego podkreślając jego bogactwo
wewnętrzne

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna
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Czym jest
„bogactwo
wewnętrzne”?
Olga Tokarczuk
Czas Izydora
Różne oblicza
ludzkich
tragedii

Uczeń:
- rozumie czytany tekst,
- zastanawia się nad
sytuacją głównego
bohatera i jego
pobytem w domu
starców

Uczeń:
- nazywa cierpienie Izydora,
bohatera tekstu Olgi Tokarczuk
- oblicza tragedii ludzi starszych,
praca z tekstem
- redaguje argumenty do rozprawki:
Różne oblicza tragedii

Tadeusz
Różewicz

Uczeń:
- poznaje poezję
wielkiego
współczesnego poety,
- buduje obraz ojca i
domu w tekście
poetyckim
- ocenia nastrój tekstu
- wypowiada się na
tematy moralne

Uczeń:
- buduje poetycki obraz ojca, rodziny,
domu
- w wypowiedziach cytuje wybrane
wersy z tekstu
- redaguje przesłanie do ludzi
młodych z zastosowaniem
następującego słownictwa: tragedia
starości, obowiązek moralny, jesień
życia

Uczeń:
- poznaje poezję
współczesną
- pracuje ze słownikiem
- nazywa środki wyrazu
- uzasadnia trafność
tytułów wierszy
- wskazuje nadawcę
komunikatu
poetyckiego i odbiorcę
komunikatu
- redaguje notatkę

Uczeń:
- poznaje biogram Edwarda Stachury
i jego życiową filozofię
- zauważa stylizację w tekście
- określa nadawcę komunikatu
- na podstawie wypowiedzi
charakteryzuje podmiot liryczny
- wymienia zjawiska społeczne i
problemy poruszane w wierszach
- formułuje przesłanie zawarte w
tekście
- wskazuje na środki artystyczne i na
ich rolę w tekście
- w piosence z repertuaru Budki
Suflera znajduje uniwersalne prawdy
o ludzkim losie
- szuka związków w treści obu
tekstów
- redaguje wniosek na temat: Losy
świata leżą w naszych rękach

Uczeń:
- poznaje biogram
wielkiego dramaturga
- poznaje dokładniej
budowę dramatu

Uczeń:
- powtarza wiadomości na temat
budowy dramatu,
- redaguje temat dla poznanego
fragmentu utworu

Powrót
Ojciec

Edward
Stachura
Missa Pagana
Andrzej
Mogielnicki
Kiedy rozum śpi
Los świata leży
w naszych
rękach!

William
Szekspir
Makbet
(fragment)

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna
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Różne postawy
wobec zbrodni
(Można
dodatkowo
obejrzeć
nagranie, np.
spektakl Teatru
Telewizji)

„Można
niewiele mieć,
by wiele żyć…”
(Jan Paweł II)
Czesław Miłosz
Dar, Dwór
Julian Tuwim
Sitowie

Szczęście w
codzienności.
Szczęście obok
nas
Leopold Staff
Wysokie
drzewa
Miron
Białoszewski
Szare
eminencje
zachwytu

- omawia świat
przedstawiony (tło
wydarzeń, bohaterowie,
czas wydarzeń, akcja)
- ocenia postawy
bohaterów
- nazywa stany
psychiczne bohaterów
- formułuje problem
fragmentu utworu

- przedstawia bohaterów
- na podstawie dialogów formułuje
problem dramatu
- ocenia postawy bohaterów na
podstawie cytowanych wypowiedzi
- ocenia różne postawy psychiczne
- proponuje didaskalia do krótkiej
prezentacji lekcyjnej
- przygotowuje rozmowę,
- czytanie tekstu z podziałem na role
- formułuje sądy bohaterów dot.
problemu władzy i zbrodni

Uczeń:
- poznaje teksty
współczesnych poetów
- określa temat
utworów
- nazywa nastrój
- ocenia rolę środków
artystycznych
- rozumie sens tematu
lekcji
- poznaje biogramy
poetów

Uczeń:
- rozpoznaje i nazywa sytuacje
liryczne podmiotów poetyckich
- odwołuje się do wybranych
fragmentów
- przygotowuje argumenty do
wypowiedzi: Szczęście człowieka jest
w jego przeszłości, w obecności i w
przyszłości
- redaguje plan do wypowiedzi: Czym
moim zdaniem jest radość życia…
- uzasadnia obecność poznanych
tekstów w tym rozdziale

Uczeń:
- poznaje biogramy
współczesnych poetów
- poznaje poezję
współczesną
- redaguje notatki o
poetach
- określa tematy wierszy
- gromadzi wyrażenia i
zwroty z wyrazem
zachwyt
- charakteryzuje język
Leopolda Staffa i
Mirona Białoszewskiego
- zauważa różnice w
obu lirykach
- wskazuje
podobieństwa i różnice
- wyjaśnia znaczenie
wyrażenia szara
eminencja

Uczeń:
- omawia budowę wierszy, dostrzega
różnice
- wskazuje metafory i nazywa je
- poznaje oryginalne metafory w
tekstach Mirona Białoszewskiego
- dostrzega związek wierszy z
tematyką rozdziału
- odczytuje poetyckie przesłanie w
obu tekstach
- redaguje list do poetów z
podziękowaniem za ukazanie trafnej
prawdy o tym, że szczęście jest na
wyciągnięcie ręki

1 godzina
lekcyjna

Można
dokonać
ewaluacji i
połączyć z
poezją
Czesława
Miłosza i
Juliana Tuwima
1 godzina
lekcyjna
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Czym jest
prawdziwa
przyjaźń?
Antoine de
Saint-Exupery
Ziemia, planeta
ludzi
Anna
Onichimowska
Samotne wyspy
i storczyk

Sukces i
pieniądze.
Bogactwo za
wszelką cenę?
Ryszard
Kapuściński
Szachinszach
Zofia
Mierzyńska
Dolarów czar…

Uczeń:
- poznaje fragment
znanej powieści
- poznaje biogram
autora
- precyzuje temat
opowiadania
- szuka w tekście
fragmentów związanych
z tematem lekcji
- redaguje wnioski
- ocenia bohaterów
opowiadania
- ocenia postawy
psychiczne
- pracuje w grupach
- redaguje twórcze
opowiadanie: To był
niezwykły lot (w
opowiadaniu pamięta o
trójdzielności
kompozycji)

Uczeń:
- czyta ze zrozumieniem
- wyodrębnia fragmenty dotyczące
przyjaźni, cytuje właściwe fragmenty
- wypisuje złote myśli związane z
tematem
- ocenia Jarka i Barbarę, bohaterów
fragmentu opowiadania Samotne
wyspy i storczyk
- wypowiada się na temat
odpowiedzialności i przyjaźni
- ocenia wartość przyjaźni i omawia
jej rolę w życiu człowieka
- redaguje argumenty do rozprawki:
Przyjaźń — to również obowiązek
- redaguje list do Jarka lub do autora
powieści Ziemia, planeta ludzi,
kończąc list wybranymi cytatami z
tekstów

Uczeń:
- analizuje przeżycia
bohaterów
- omawia świat
przedstawiony w
reportażu Ryszarda
Kapuścińskiego
- szuka definicji na
określenie pojęcia
sukces
- zaznacza fragmenty
tekstów związanych z
tematyką

Uczeń:
- pracuje z tekstem
- zbiera argumenty do dyskusji
związanej z tematem lekcji
- ocenia bohaterów w poznanych
sytuacjach życiowych
- siła pieniądza, praca z tekstem
Ryszarda Kapuścińskiego i Zofii
Mierzyńskiej
- redaguje plan do dyskusji:
Pieniądze a sukces?
- redaguje kartkę z pamiętnika,
refleksje na temat lekcji
- wybiera złote myśli, wykorzystuje je
we własnym tekście

Uczeń:
- wypowiada się na
temat autora
- interpretuje tytuł
utworu
- wypisuje z tekstu złote
myśli

Uczeń:
- dokonuje ewaluacji treści rozdziału:
Być czy mieć
- proponuje tematy rozprawek
wykorzystując cytaty z poznanych
utworów (np. Jana Pawła II, Andrzeja
Sobczaka, Edwarda Stachury, zespołu

Ralph Waldo
Emerson
Co to jest
sukces?
No właśnie, być
czy mieć?
Ten tekst jest
dla nas
przesłaniem!

W lekcji można
wykorzystać
pracę
domową: Moje
przemyślenia
na temat
przyjaźni.

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

Metody i
formy cyklu
powtórek
proponuje
nauczyciel, np.
metodę
planowanych
14

Myslovitz
Acidland
Bierz życie,
jakim jest!
I zmieniaj je,
przed siebie idź
Aleksander
Fredro o sobie
samym
Dlaczego
śmiejemy się z
komedii
Aleksandra
Fredry?

Stanisław
Grochowiak
Telewizor;
Krzysztof
Gąsiorowski
Nowa powieść;
Sławomir
Mrożek
Szczęśliwe
wydarzenie
Trzy spojrzenia
na
rzeczywistość
Maria i
Przemysław
Pilich Alfred
Nobel i jego
nagroda
Małgorzata
Żylińska,
Daniel Zysk
Przyjaciółki
Nobla

- zbiera informacje na
zadany temat
- przygotowuje krótkie
prezentacje w związku z
tematem powtórek
- zna cytaty związane z
tematem
Uczeń:
- poznaje biogram
pisarza
- poprawnie odmienia
nazwisko autora
- gromadzi informacje o
autorze i dokonuje ich
prezentacji
- zna tytuły
najważniejszych
utworów Aleksandra
Fredry
- opowiada o
dzieciństwie Aleksandra
Fredry

Myslovitz)
- zbiera argumenty do rozprawek na
tematy związane z powtórzeniem i
podsumowaniem

Uczeń:
- poznaje teksty
współczesnych poetów
- określa tematy
utworów
- nazywa sposoby
ukazania świata (obrazy
poetyckie, groteskowe
widzenie świata)
- zna pojęcie terminu
groteska
- zna budowę dramatu

Uczeń:
- czyta tekst ze zrozumieniem
- gromadzi informacje na temat
problemów:
Dwa światy, konflikt pokoleń.
Telewizor: Uczy? Śmieszy?
Groteskowy obraz rzeczywistości
- wskazuje sposoby kreowania
rzeczywistości, środki wyrazu, środki
artystyczne
- redaguje wnioski do tematu: Różne
ukazywanie rzeczywistości

Uczeń:
- wyszukuje w tekście
najważniejsze
informacje o Alfredzie
Noblu
- przedstawia genezę
Nagrody Nobla
- znajduje informacje na
temat organizacji
uroczystości
noblowskich: bankiet,
dekoracje, itd.

Uczeń:
- przygotowuje się do dyskusji:
Filantrop, wynalazca, a może winny
śmierci?
- przygotowuje informacje na temat
polskich noblistów
- opowiada o uroczystościach
noblowskich
- dowiaduje się wielu ciekawych
informacji i układa je w samodzielną
wypowiedź

Uczeń:
- charakteryzuje epokę romantyzmu
- odwołuje się do osi czasu
- opowiada o rodzinie i rodzicach
twórcy
- przypomina poznanych autorów
epoki romantyzmu, wymienia tytuły
poznanych utworów
- redaguje informacje na temat
dramatopisarza
- odwołuje się do fragmentów tekstu

projektów
1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

Można
przygotować
projekt
uroczystości
poświęconej
poetce lub
polskim
noblistom
1 godzina
lekcyjna
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Katarzyna T.
Nowak
Kto kupi buty
dla noblistki?

Uczeń:
- pracuje z tekstem
- gromadzi informacje
na temat noblistki
- redaguje notatkę
- opanowuje
pamięciowo dowolny
utwór Wisławy
Szymborskiej

Uczeń:
- korzystając ze słownika wyjaśnia
znaczenie niektórych terminów
- określa narratora w opowiadaniu
- na podstawie tekstu wypowiada się
na temat życia codziennego poetki
oraz poety Czesława Miłosza
- odwołuje się do tekstu i wyjaśnia
tytuł opowiadania
- opowiada o sekretarzach noblistów

Uczeń:
- dzieli się wrażeniami
po przeczytaniu
wywiadu
- podaje definicję wiary
i nadziei zgodnie z
sądami poety
- charakteryzuje
bohatera wywiadu
- pięknie czyta i recytuje
wybrany wiersz Jana
Twardowskiego

Uczeń:
- świat w opinii Jana Twardowskiego
- sądy o ludziach i o świecie — praca
z tekstem
- redaguje plan do wypowiedzi:
Jan Twardowski to poeta miłości,
szczęścia i optymizmu

Stefan
Żeromski w
świetle
Dzienników

Uczeń:
- poznaje informacje o
życiu wielkiego pisarza
- czyta tekst, dzieli go
na segmenty
tematyczne
- dokonuje próby
charakterystyki autora
Dzienników

Uczeń:
- czyta ze zrozumieniem fragmenty
dziennika
- wskazuje fragmenty dotyczące:
stosunku do matki
stosunku do ojca
stosunku do nauki
stosunku do pierwszej miłości
- redaguje charakterystykę wielkiego
pisarza

Tomasz
Ławecki
Autobiografia
w literaturze

Uczeń:
- poznaje wycinek z
życia Marii Dąbrowskiej
- czyta ze zrozumieniem
- rozumie istotę
autobiografii
- odnajduje elementy
autobiograficzne w
twórczości Marii
Dąbrowskiej

Uczeń:
- konfrontuje wydarzenia z życia
pisarki z życiem bohaterów
Sarbinowa i Kalińca
- redaguje biogram Marii
Dąbrowskiej na podstawie różnych
źródeł
- wypełnia kartę katalogową,
zamawia literaturę do tematu lekcji

Noblistka to też
człowiek!

Hanna Jodełka,
Weronika
Ruszecka
Więcej dobra
niż zła…
Spotkanie z
poetą —
księdzem
Janem
Twardowskim

Między
Sarbinowem a
Kalińcem

1 godzina
lekcyjna

Można
zaprojektować
wykonanie
albumu Poeta
miłości (praca
w grupach na
ocenę celującą)
1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna
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Ada
Kondratowicz
ABC Olgi
Tokarczuk
(fragmenty)

Uczeń:
- poznaje biogram
współczesnej pisarki
- czyta wywiad ze
zrozumieniem
- ocenia zdanie innych
- dokonuje konfrontacji
własnych opinii z
sądami innych osób

Uczeń:
- redaguje biogram Olgi Tokarczuk
- dokonuje analizy wypowiedzi
- dokonuje charakterystyki
wewnętrznej na podstawie wywiadu
- redaguje notatkę: ABC Olgi
Tokarczuk

Ciekawe czasy,
ciekawi ludzie

Uczeń:
- poznaje ciekawe
osoby żyjące
współcześnie, mogące
być jego/jej
rówieśnikami
- ocenia pasje i
marzenia młodzieży
- ocenia sposoby
samorealizacji
- dokonuje
charakterystyki
poznanych osób

Uczeń:
- czyta opowiadania o ciekawych
ludziach, którzy zrealizowali swoje
marzenia i pasje
- dokonuje oceny cech psychicznych
i fizycznych poznanych bohaterów
- redaguje plan do dyskusji na temat:
Marzenia i pasje to sens ciekawego
życia lub Sukces czeka na każdego z
nas

Bohaterowie
trzech
opowiadań:
Każdy gol dla
mamy;
Mechanik roku
2011;
Kamil Bednarek

1 godzina
lekcyjna

1 godzina
lekcyjna
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