Roczny plan pracy (rozkład materiału) do podręcznika „Zrozumieć świat” dla klasy III zasadniczej szkoły zawodowej
Tematyka
Materiał
Poznanie podręcznika
Ocena estetyki podręcznika, rola
tekstów plastycznych
Temat:
Mój podręcznik, mój przyjaciel

Magdalena Czapińska
Ale jestem…
Konstanty Ildefons Gałczyński
Pieśń III
Temat:
Trzeba żyć naprawdę, to
znaczy…?
lub
Jak żyć naprawdę?
Wisława Szymborska
Nic dwa razy
Agnieszka Osiecka
Niech żyje bal!
Adam Ziemianin
Przyda się taka chwila
Wisława Szymborska

Cele

Wiedza i umiejętności

Uwagi o realizacji

Uczeń:
– dokonuje próby oceny
zawartości podręcznika dla klasy
III
– wypowiada się na temat
zawartości rozdziałów
– ocenia teksty kultury i ich rolę
w podręczniku
– poznaje różne techniki
plastyczne
– wypowiada własne sądy,
dokonuje oceny
Uczeń:
– czyta teksty
– rozumie czytane teksty
– poznaje biogramy autorów
– redaguje tematy utworów

Uczeń:
1 godzina lekcyjna
– zna wymagania programowe dla klasy III
– omawia budowę podręcznika
– dzieli się opiniami, refleksjami
i wrażeniami
– zna różne techniki (kolaż, akwarela,
reprodukcja itd.)
– wypowiada się na temat tekstów
stanowiących motto dla rozdziału (Magdalena
Czapińska, Konstanty Ildefons Gałczyński,
Wisława Szymborska, Agnieszka Osiecka,
Adam Ziemianin)
Uczeń:
1 godzina
– posługuje się cytatami
lekcyjna
– ocenia oprawę plastyczną
– widzi wyraźne związki tekstów kultury
związanych z tematem
– proponuje muzykę do tematu lekcji

Uczeń:
– czyta uważnie teksty
– interpretuje tytuły utworów
– określa nastrój tekstów
– wskazuje adresata lirycznego

Uczeń:
– poznaje biogramy autorów
– dostrzega związki między tekstami różnych
autorów
– znajduje wspólny temat dla wierszy
– nazywa uczucia i emocje podmiotów
lirycznych
1

2 godziny lekcyjne

Chwila
Jonasz Kofta
Radość o poranku
Temat:
Szczęście można znaleźć w każdej
chwili życia
lub
Zatrzymać się nad życiem
Miron Białoszewski
Skąd tyle radości,
Mironczarnia
Monika Głuska-Bagan
Poradnik pozytywnego myślenia
(fragm.)
Temat:
Radością życia bywa codzienność

Erich Fromm
O sztuce miłości (fragm.)
Phil Bosmans
Czym dla człowieka może być
miłość?
lub
O miłości w liryce
Krzysztof Kamil Baczyński
[Niebo złote ci otworzę]
Konstanty Ildefons Gałczyński
Rozmowa liryczna

– wskazuje na rolę przenośni w utworze
– redaguje przesłania zawarte w wierszach
– redaguje wnioski do tematu

Uczeń:
– wzbogaca wiedzę na temat
wybitnego poety
– czyta teksty ze zrozumieniem
– poznaje tekst poezji
lingwistycznej
– poznaje sądy innych ludzi,
ocenia je
– redaguje wnioski do tematu

Uczeń:
– czyta ze zrozumieniem, ze wskazaniem
na podmiot liryczny
– poznaje kolejne utwory Mirona
Białoszewskiego
– poznaje poezję lingwistyczną, pracuje
ze słownikiem terminów literackich
– prezentuje postawy znanych osób na temat
pozytywnego myślenia i radości życia
– odwołuje się do tekstów, znajduje złote
myśli
– rozwija wybrane wersy
– redaguje sądy do tematu lekcji
Uczeń:
– interpretuje tytuły utworów
– wskazuje adresata lirycznego i podmiot
liryczny
– formułuje sądy na temat nastroju tematu,
przesłania wierszy i roli środków
artystycznych
– wskazuje związki łączące wszystkie teksty
– ocenia oprawę plastyczną
– wybiera tekst do recytacji, uzasadnia swój
wybór

Uczeń:
– poznaje twórczość filozofa
i poetów
– poznaje życie wielkich polskich
liryków
– rozumie czytane teksty
– recytuje wybrany tekst
– widzi rolę środków
artystycznych w wierszach,
nazywa środki artystyczne
– wybiera muzykę
2

1 godzina lekcyjna

2 godziny lekcyjne

Adam Ziemianin
Rozmowa bez słowa
Karol Wojtyła (Jan Paweł II)
Przed sklepem jubilera (fragm.)
Jan Twardowski
Śpieszmy się
Temat:
Kochamy wciąż za mało i stale za
późno
lub
To, co w życiu najważniejsze…

do wykorzystania podczas lekcji,
uzasadnia wybór
Uczeń:
– poznaje twórczość poety,
Karola Wojtyły
– odnajduje symbolikę w tekście
dramatu
– poznaje wiersz księdza Jana
Twardowskiego
– czyta teksty ze zrozumieniem
– redaguje tematy utworów
– znajduje wspólny temat dla
poznanych tekstów
– odczytuje przesłanie tekstów
– stosuje cytaty w notatce
lekcyjnej

– swobodnie wypowiada się na temat motywu
miłości w literaturze i muzyce
Uczeń:
1 godzina lekcyjna
– wypowiada się na temat utworów, tematu,
budowy, środków artystycznych, przesłania
– pracuje z tekstem
– wypowiada się na temat motywu miłości
w literaturze
– wypowiada się na temat symboliki w
utworze Karola Wojtyły
– wypowiada się na temat poetyckich
przesłań w tekstach
– gromadzi właściwe słownictwo związane
z tematem lekcji
– proponuje tematy do rozprawki
– redaguje argumenty z zastosowaniem
cytatów z poznanych utworów

Krystyna Berwińska
Con amore (fragm.)
Tadeusz Konwicki
Kronika wypadków miłosnych
(fragm.)
Temat:
Różne oblicza miłości
lub
Kiedy uczucie jest miłością?

Uczeń:
– poznaje biogramy polskich
literatów
– czyta teksty ze zrozumieniem
– pracuje z tekstem, zbiera
informacje do tematu
– ocenia postawy bohaterów
w kwestii miłości
– redaguje sądy
– swobodnie wypowiada się
na temat emocji związanych
z miłością
Uczeń:
– poznaje biogram wielkiego

Uczeń:
– poznaje fragmenty utworów Krystyny
Berwińskiej i Tadeusza Konwickiego
– czyta teksty, zbiera informacje dotyczące
postaw bohaterów
– nazywa emocje bohaterów związane
z miłością
– redaguje sądy o postawach bohaterów Ewy,
Andrzeja, Grzegorza i Wicia
– dokonuje oceny postaw zakochanych
bohaterów
– prezentuje swoje refleksje
Uczeń:
– poznaje fragmenty życia Stanisława

Stanisław Wyspiański
Wesele (fragm.)
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1 godzina lekcyjna

1 godzina lekcyjna

Polaka
– poznaje fragment dramatu
Wesele
– utrwala wiedzę na temat
budowy dramatu
– czyta tekst z podziałem na role
– wskazuje na indywidualizację
języka w tekście
– czyta tekst artykułu
– wyodrębnia opinie osób
wypowiadających się
Uczeń:
Katarzyna Olkowicz
To mogło być właśnie tak (fragm.) – czyta tekst publicystyczny
– wymienia osoby wypowiadające
Temat:
się w tekście (pracuje w grupie)
Dlaczego wciąż wracamy
– omawia tło wydarzeń
do przeszłości?
– zbiera informacje na temat
lub
patriotyzmu, odwołuje się
O wojnie należy pamiętać!
do tekstu
– dokonuje ocen
– wypowiada własne sądy
– pracuje w grupie
– swobodnie wypowiada się
na temat literatury i filmów
związanych z wojną
Uczeń:
Gustaw Herling-Grudziński
Wieża (fragm.)
– poznaje biogram autora
i fragment jego twórczości
Temat:
– czyta ze zrozumieniem
Samotność w wieży
– rozpoznaje rodzaje narracji
lub
– wyjaśnia symbolikę wieży
Samotność i cierpienie – tyle tego – gromadzi informacje na temat
dookoła

Wyspiańskiego
– czyta ze zrozumieniem fragment Wesela
– wymienia osoby dialogu w dramacie
– wypowiada się na temat budowy dramatu
– wskazuje rolę symboliki w tekście
– uzasadnia rolę indywidualizacji języka
w tekście Wesela
– wyjaśnia wers: A to Polska właśnie
– wskazuje na związki obu tekstów
– uzasadnia trafność tematu lekcji

Beata Biały
Za to kochamy Polskę (fragm.)
Temat:
Różne oblicza patriotyzmu

4

Uczeń:
– poznaje przeżycia i emocje kilku znanych
współczesnych aktorów na temat patriotyzmu
– wymienia fakty historyczne będące tłem
wydarzeń
– redaguje tekst wzbogacony cytatami
z utworu
– redaguje plan do rozprawki stanowiącej
temat lekcji
– znajduje w tekście argumenty do rozprawki

1 godzina lekcyjna

Uczeń:
– poznaje ciekawą postać
– poznaje różne sposoby narracji i wskazuje
narratorów
– wskazuje nawiązania do postaci biblijnych
i legendarnych
– wyjaśnia symbolikę zawartą w tekście

1 godzina lekcyjna

przeżyć i uczuć bohatera
– doskonali dłuższe formy
wypowiedzi (streszczenie,
opowiadanie)

Zbigniew Herbert
Przesłanie Pana Cogito
Zofia Głodowska
Wspomnienie o Herbercie
(fragm.)
Leopold Tyrmand
Dziennik 1954 (fragm.)
Janusz Pasierb
Poeta jest twoim bratem
Temat:
Dokąd wzywa nas Pan Cogito
lub
Jak żyć?
lub
Ważne poetyckie przesłania
Jacek Hołówka
Wierność (fragm.)

i w tytule
– gromadzi informacje na temat uczuć
i przeżyć Trędowatego (cechy fizyczne
i stany duchowe), odwołuje się do tekstu
– wyszukuje fragmenty mówiące
o czynnikach wpływających na losy
bohaterów
– wyraża swoje refleksje na temat lektury
– redaguje tekst – notatkę do tematu lekcji
Uczeń:
– poszerza informacje na temat życia
i twórczości Zbigniewa Herberta
– poznaje i nazywa sytuacje liryczne
podmiotów poetyckich
– wskazuje i nazywa środki artystyczne i ich
rolę w utworach
– uzasadnia obecność poznanych tekstów
w tym rozdziale
– wypowiada swoje refleksje na temat
poznanych utworów
– zbiera argumenty do rozprawki związanej
z tematem: Jak żyć? lub Trzeba żyć
naprawdę! lub Tak, to prawda, że poezja
może być drogą!

Uczeń:
– poznaje biogramy poetów
– poznaje teksty biograficzne
– poznaje teksty poetyckie dwóch
autorów
– wypowiada się na temat tytułów
– wyjaśnia znaczenie słowa
przesłanie
– poznaje cechy wiersza wolnego
i liryki bezpośredniej
– formułuje tematykę dla
utworów związanych z lekcją
– redaguje plan wypowiedzi
– zbiera informacje do notatki
lekcyjnej zawierającej cytaty
z tekstów
Uczeń:
– szuka informacji na temat
autora
– czyta głośno tekst
– dzieli tekst na akapity, części
tematyczne
– wskazuje główną myśl

Uczeń:
– poznaje postać współczesnego filozofa
– czyta ze zrozumieniem
– wyjaśnia nowe pojęcia
– dzieli tekst na logiczne akapity
– dokonuje oceny różnych ludzkich postaw
– wymienia cechy człowieka wiernego
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1 godzina lekcyjna

1 godzina lekcyjna

Dorota Masłowska
Między nami dobrze jest (fragm.)
Kocham cię tak czy siak (fragm.)
Temat:
Między nami niedobrze jest, oj
niedobrze!
lub
Groteska i absurd w tekście
Doroty Masłowskiej
lub
Co sądzisz o tytule tekstu Doroty
Masłowskiej?

Witold Gombrowicz
Ferdydurke (fragm.)

kolejnych akapitów
– redaguje plan dłuższej
wypowiedzi z zastosowaniem
poznanego słownictwa:
oportunista, utylitarysta
Uczeń:
– poznaje sylwetkę autorki
– poznaje twórczość współczesnej
autorki
– czyta utwór ze zrozumieniem
– wypowiada się na temat świata
przedstawionego
– poznaje pojęcie groteski
i absurdu
– wskazuje w tekście elementy
absurdu i groteski
– wskazuje na rolę didaskaliów
w tekście
– wypowiada się na temat tytułu
dramatu, osób dramatu, dialogów,
wskazuje na absurdy i groteskę
w utworze
– dzieli się refleksjami, ocenia
sytuację

– Czym jest wierność? Redaguje wnioski
z zastosowaniem cytatów z tekstu

Uczeń:
– poznaje biogram Doroty Masłowskiej
– poznaje tekst biograficzny przybliżający
postać pisarki
– poznaje fragment współczesnego dramatu
obyczajowego
– głośno czyta tekst z podziałem na osoby
dramatu
– wypowiada się na temat roli didaskaliów,
języka dialogów, osób, dramatu
– dokonuje próby charakterystyki trzech
kobiet, praca z tekstem
– ocenia relacje między osobami dramatu,
praca z tekstem
– wskazuje absurdalność i groteskowość
sytuacji
– wskazuje na rolę języka wypowiedzi
– wyjaśnia ironiczny charakter tytułu
– ocenia rolę tekstu Doroty Masłowskiej
– wyraża własne refleksje na temat poznanej
rodziny
– wypowiada się na temat relacji panujących
w naszych rodzinach, jak tak naprawdę jest?
– redaguje list do autorki dramatu, dzieli się
swoimi refleksjami
Uczeń:
– poznaje fragmenty tekstu autora utworów

Uczeń:
– poznaje biogram autora
6

2 godziny lekcyjne

1 godzina lekcyjna

Temat:
Co to znaczy być nowoczesnym?

– czyta tekst ze zrozumieniem
– zna pojęcie groteski i absurdu
– uzasadnia rolę groteski
i absurdu w tekście
– wypowiada się na temat świata
przedstawionego
– formułuje argumenty
– dyskutuje na zadany temat
– redaguje sądy świadczące
o częstym zniewoleniu człowieka
we współczesnym świecie

Konstanty Ildefons Gałczyński
Pieśń III
Adam Ziemianin
Dałeś mi Panie
Temat:
Ocalają od zapomnienia…
lub
Dwa piękne monologi liryczne

Uczeń:
– poznaje biogramy poetów
– poznaje poezję Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego i Adama
Ziemianina
– czyta ze zrozumieniem
– wskazuje na liryzm utworów
– wyodrębnia obrazy poetyckie
– ocenia rolę środków wyrazów
– wskazuje podmioty liryczne
i adresata
– wskazuje na cechy liryki
osobistej
Uczeń:
– poznaje życie wielkiego
noblisty
– poznaje fragment powieści

Władysław Stanisław Reymont
Chłopi (fragm.)
Temat:
Boże Narodzenie na wsi w XIX w.

pełnych groteski i absurdu
– wypowiada się na temat poznanego tekstu
– charakteryzuje tło wydarzeń, osoby dramatu
– wypowiada się na temat postaw wielu ludzi
– uzasadnia wyolbrzymianie wielu cech
– wskazuje argumenty świadczące
o absurdzie i grotesce w tekście, uzasadniając
celowość ich użycia
– dyskutuje na temat mody w życiu
codziennym i o roli krytycyzmu w tej
dziedzinie
– redaguje odpowiedź do tematu lekcji
– dzieli się refleksjami na temat
nowoczesności
– redaguje tekst do tematu lekcji
Uczeń:
1 godzina lekcyjna
– uzasadnia, że tekst jest liryką osobistą
– wskazuje adresatów w wierszach
– wymienia uczucia i pragnienia podmiotów
lirycznych w tekstach
– ocenia język utworów, uzasadnia rolę
mowy potocznej
– redaguje wspólny temat dla obu utworów
– zbiera argumenty do tematu lekcji
– przygotowuje argumenty do rozprawki:
Ocalajmy ważne chwile od zapomnienia lub
Każdy może ocalać od zapomnienia
Uczeń:
– gromadzi informacje na temat noblisty
Władysława Stanisława Reymonta
– wzbogaca wiedzę na temat wsi XIX w.
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1 godzina lekcyjna

obyczajowej
lub
Barwny obraz Bożego Narodzenia – charakteryzuje świat
przedstawiony
w wiejskim środowisku
– charakteryzuje język utworu
– wskazuje na stylizację językową
– charakteryzuje osoby akcji
– opisuje Reymontowskie Boże
Narodzenie
– pracuje z tekstem

Maria PawlikowskaJasnorzewska
Drzewo genealogiczne
Julian Tuwim
Wspomnienie,
Kwiaty polskie
Marta Bednarska, Agnieszka
Prokopowicz
Witaj, szkoło!
Wspomnienia ze szkolnej ławy!
Gwiazdy przy tablicy (fragm.)
Temat:
Kochajmy wspomnienia, one są
ważne

Zofia Nałkowska

– poznaje obyczaje wiejskie związane
z Bożym Narodzeniem
– ocenia rolę stylizacji językowej i gwary
w powieści
– opowiada i stosuje cytaty z utworu
– wyodrębnia opisy pejzażu będące tłem
wydarzeń
– charakteryzuje mieszkańców wsi
– ocenia rolę środków artystycznych w
opisach (nagromadzenie przymiotników
i czasowników)
– uzasadnia wartości poznawcze Chłopów
– wypowiada się na temat zachowanych
tradycji i wartości tradycji w naszym życiu
Uczeń:
– uzasadnia obecność poznanych tekstów
w II rozdziale
– uzasadnia trafność tytułów
– prezentuje przeżycia podmiotów lirycznych
– wskazuje różnice w ich doznaniach
– wskazuje adresata monologów lirycznych
– pracuje z tekstem, wskazuje treść przeżyć
podmiotów lirycznych, nazywa uczucia
podmiotów w kolejnych wierszach
– precyzuje tematykę kolejnych wspomnień
– gromadzi informacje na temat cech liryki
i epiki
– gromadzi argumenty do tematu Każdy
kocha wspomnienia!
– redaguje notatkę do tematu lekcji

Uczeń:
– poznaje biogramy autorów
– rozumie czytane teksty
– poznaje teksty poetyckie
związane ze wspomnieniami
– precyzuje przeżycia podmiotów
lirycznych
– wskazuje adresata monologów
lirycznych
– wskazuje tematy różnych
wspomnień, nazywa uczucia
podmiotów lirycznych
– gromadzi argumenty związane
z rolą wspomnień
– dokonuje podsumowania
– formułuje wnioski dotyczące
roli wspomnień
Uczeń:

Uczeń:
8

1 godzina lekcyjna

2 godziny lekcyjne

Medaliony (fragm.)
Gustaw Herling-Grudziński
Inny świat (fragm.)
W każdej nacji są ludzie dobrzy
i źli (fragm.)
Rozmowa z Gustawem
Herlingiem-Grudzińskim
Temat:
Ludzie ludziom zgotowali ten los
lub
Wojna zaciera granice między
dobrem a złem
lub
Inny świat, czyli jaki?
Magda Rozmarynowska
Warszawskie dzieci (fragm.)
Miron Białoszewski
Pamiętnik z powstania
warszawskiego (fragm.)
Temat:
Świadectwa powstańczych dni

Tadeusz Różewicz
Ocalony Jak dobrze
Krzysztof Kamil Baczyński
Pokolenie
Temat:

– poznaje biogram wybitnych
literatów
– poznaje literaturę czasów wojny
– poznaje fragmenty twórczości
czasów wojny
– ocenia świat przedstawiony
– ocenia postawy ludzkie
w różnych sytuacjach życiowych
– nazywa stany psychiczne
– redaguje plan do wypowiedzi
ustnej: To był inny świat
– redaguje notki biograficzne
– redaguje argumenty do
rozprawki związanej z tematem

– interpretuje motto zbioru opowiadań Zofii
Nałkowskiej
– interpretuje tytuły poznanych utworów
– gromadzi informacje dotyczące
okrucieństwa obozów i łagrów (praca
z tekstem)
– rozwija pojęcie totalitaryzmu (praca
ze słownikiem)
– ocenia postawy bohaterów, uzasadnia
wypowiedzi fragmentami tekstu
– redaguje argumenty do wybranej tezy
zawartej w temacie lekcji
– redaguje plan rozprawki
– na podstawie wywiadu i notek
biograficznych redaguje notki o autorach
Uczeń:
1 godzina lekcyjna
– poznaje literaturę faktu dotyczącą
powstania warszawskiego
– zbiera informacje obrazujące tragizm wojny
– ocenia wypowiedzi w tekście Warszawskie
dzieci. Nazywa emocje wypowiadających się
osób
– zbiera informacje na temat różnych form
pamięci o czasach wojny
– redaguje plan do rozprawki: O wojnie
trzeba dużo mówić

Uczeń:
– pogłębia informacje na temat
Mirona Białoszewskiego
– poznaje formę literatury faktu
– uzasadnia trafność obecności
poznanych tekstów w II rozdziale
– uzasadnia trafność doboru
materiałów ilustracyjnych
w temacie
– doskonali formę opowiadania
– doskonali redagowanie
wniosków
Uczeń:
– poznaje biogram i twórczość
wielkich poetów
– czyta wiersze ze zrozumieniem
– interpretuje tytuły wierszy,

Uczeń:
– wymienia podmioty liryczne wierszy
– wymienia środki artystyczne podkreślające
nastrój i przesłanie (np. powtórzenia
i metafory)
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1 godzina lekcyjna

Czasy apokalipsy w poezji

Krystyna Siesicka
Sabat czarownic (fragm.)
Temat:
Każde pokolenie może wpisać się
w historię
lub
Są wydarzenia, które koniecznie
należy ocalić od zapomnienia

Hanna Krall
Zdążyć przed Panem Bogiem
(fragm.)
Czesław Miłosz
Który skrzywdziłeś
Temat:
Tytuły pełne tragizmu
lub
Prawda czasów w poezji

odwołując się do tekstu
– ocenia podmioty liryczne
– ocenia nastrój tekstów i środki
wyrazu
– podkreśla tragizm wyrazu
wierszy
Uczeń:
– poznaje współczesną autorkę
i fragmenty jej twórczości
– wypowiada się na temat świata
przedstawionego
– formułuje temat tekstu
– charakteryzuje pokolenia
występujące w tekście
– pracuje w grupie
– formułuje główny problem
utworu
– prezentuje poglądy bohaterek
– uzasadnia swoją opinię na temat
zasług, jakie każde pokolenie
może wnieść do historii
– redaguje wnioski, w których
dzieli się swoimi refleksjami
Uczeń:
– poznaje biogram Hanny Krall
– poznaje wybitny tekst literatury
faktu
– poznaje utwór noblisty
Czesława Miłosza
– wskazuje tematykę podjętą
w obu utworach
– swobodnie wypowiada się

– dokonuje oceny obrazów poetyckich,
ukazuje tragizm pokolenia wojny
– swobodnie wypowiada się na temat roli
poezji w temacie wojna
– rozwija temat: Są to poeci czasów
apokalipsy…
Uczeń:
– czyta tekst (może być z podziałem na role)
– redaguje temat utworu
– streszcza przedstawione wydarzenia
– ocenia postawy bohaterów ze szczególnym
zwróceniem uwagi na różnice pokoleń
– odwołuje się do dialogów
– swobodnie wypowiada się na temat zdania
z tekstu: Każde pokolenie ma swoje miejsce
w historii
– uzasadnia umieszczenie tego tekstu
w II rozdziale
– dyskutuje na temat wpływu jednostki
na historię, swobodne wypowiedzi, dzielenie
się refleksjami
Uczeń:
– czyta ze zrozumieniem
– pracuje w grupie, dzieli się zadaniami
– wyszukuje informacji na temat Marka
Edelmana
– wyjaśnia sens tytułu Zdążyć przed Panem
Bogiem
– dyskutuje na temat świata przedstawionego
w utworze Hanny Krall
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1 godzina lekcyjna

i w prozie

na temat ukazanych problemów
w obu utworach
– ocenia postawy osób
wypowiadających się w prozie
i w poezji
– wyjaśnia sens obu utworów
– opowiada świat przedstawiony
– wyjaśnia sens przesłania,
poetyckiej przestrogi
– ukazuje związki obu utworów
– uzasadnia trafność tematów
lekcji

Czesław Miłosz
Campo di Fiori
Temat:
Historyczna prawda zapisana
w ludzkiej pamięci

Uczeń:
– poszerza informacje na temat
noblisty Czesława Miłosza
– wypowiada się na temat świata
przedstawionego
– odczytuje symbolikę w wierszu
Czesława Miłosza
– ocenia środki wyrazu
– redaguje notatkę do tematu,
pracuje z tekstem wiersza
Uczeń:
– poznaje autora dokumentalistę
lat pięćdziesiątych XX wieku
– poznaje sąd o wielkim poecie
Zbigniewie Herbercie
– poznaje realia czasów
na podstawie dzienników
Leopolda Tyrmanda

Leopold Tyrmand
Dziennik 1954 (fragm.)
Magdalena Kuszewska
Ich idol. Mój mąż (fragm.)
Temat:
Prawda tamtych czasów

– wyodrębnia wydarzenia czasów wojny
i czasów powojennych
– wyjaśnia symbolikę bramy
we wspomnieniach Marka Edelmana
– czyta tekst Czesława Miłosza
– określa nastrój wiersza i postawę podmiotu
lirycznego
– uzasadnia, że wiersz jest poetycką
przestrogą
– wykazuje związki obu tekstów
– uzasadnia trafność doboru obu tekstów
w II rozdziale
– uzasadnia w świetle obu utworów trafność
słów: Każda wina powinna być ukarana
Uczeń:
– poznaje fragmenty z życia poety
– poznaje jego cechy charakteru
– poznaje utwór
– wskazuje na symboliczną wymowę karuzeli
– potwierdza wypowiedź fragmentami tekstu
opisującego refleksje i stany emocjonalne
narratora
Uczeń:
– poznaje ciekawą postać Leopolda
Tyrmanda
– pracuje z tekstem wywiadu z jego żoną
– charakteryzuje postać narratora
na podstawie dziennika i wywiadu
– odtwarza realia życia w Polsce w roku
1954, cytuje fragmenty tekstu
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Jan Białostocki
Sztuka cenniejsza niż złoto
(fragm.)
Roman Dobrzyński
Guernika – najsłynniejsze dzieło
Picassa
Kama Zboralska
Dusza pełna ognia,
Sławna i ekscentryczna
Temat:
Czym jest sztuka?
lub
Sławni i ekscentryczni
Magdalena Kuszewska
Gwiazdy z przeszłością (fragm.)
Moje rekolekcje

– redaguje plan wypowiedzi
do tematu: Lata pięćdziesiąte XX
wieku
– pracuje z tekstem, szuka
cytatów do wypowiedzi na temat:
Ciekawe i dziwne były to czasy
– swobodnie wypowiada się
na temat realiów epoki
– wyjaśnia pojęcia: system
totalitarny, bikiniarz, idol,
subkultura, cenzura
– redaguje charakterystykę autora
na podstawie jego sądów
i refleksji
Uczeń:
– czyta teksty ze zrozumieniem
– poznaje życie i twórczość
wielkich artystów
– poznaje ich wielkie dzieła
– wypowiada się na temat dzieł
sztuki, odwołując się do tekstu
– wyjaśnia genezę niektórych
słynnych dzieł
– poznaje i utrwala słownictwo
związane z twórcami
– opowiada o oryginalności
poznanych dzieł
– redaguje notatkę: Sławni, wielcy
i ekscentryczni
Uczeń:
– czyta tekst ze zrozumieniem
– poznaje życie swoich idoli,

– wymienia zjawiska i wydarzenia, które
dzisiaj zadziwiają czytelnika
– redaguje plan do dłuższej wypowiedzi:
Tekst Leopolda Tyrmanda to ciekawe źródło
obyczajów lat pięćdziesiątych w Polsce
– uzasadnia trafność słów autora: …to, co
piszę, może mieć wartość nieprzemijającą

Uczeń:
2 godziny lekcyjne
– czyta teksty dotyczące sztuki, dzieła Picassa
Guernika, tekst poświęcony Władysławowi
Hasiorowi Dusza pełna ognia i tekst
o Magdalenie Abakanowicz Sławna
i ekscentryczna
– gromadzi słownictwo związane ze sztuką
– wyjaśnia tytuł Sztuka cenniejsza niż złoto
– wypowiada się na temat najsłynniejszych
dzieł trojga twórców
– swobodnie wypowiada się na temat: Jak
czytać dzieło sztuki? (pracuje z tekstem)
– redaguje plan do opisu wybranego dzieła
sztuki
– opisuje wybrane dzieło sztuki
Uczeń:
1 godzina lekcyjna
– poznaje losy kilkorga sławnych ludzi
– wymienia trudy w drodze do sławy
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Temat:
Oni kochają to, co robią

ludzi z pierwszych stron gazet
– zbiera informacje na temat
drogi do sławy ludzi sukcesu
– szuka informacji
na potwierdzenie sensowności
marzeń
– dokonuje podsumowania
do tematu: Wiedza, upór i silna
wola są sposobem na realizację
marzeń, odwołując się
do poznanych tekstów
– dzieli się refleksjami na temat
swoich marzeń

i do sukcesów zawodowych
– gromadzi informacje dotyczące
charakterów
i postaw poznanych postaci
– formułuje refleksje na temat poznanych
losów bohaterów
– rozwija jedną ze swoich refleksji
– redaguje plan do wypowiedzi: Każdy zawód
jest piękny, jeśli jest pasją
– redaguje opowiadanie: Mój przyszły zawód,
moje marzenie
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