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ZA£O¯ENIA PROGRAMU
Do programu w klasach 1011 zosta³o wprowadzone profilowane
nauczanie, którego celem jest zabezpieczenie mo¿liwoci równego
dostêpu m³odzie¿y do zdobycia ogólnokszta³c¹cej profilowanej owiaty,
jej pog³êbienia, rozszerzenia i ukierunkowania. Profilowane nauczanie
sprzyja zdobyciu przez m³odzie¿ nawyków samodzielnej naukowopraktycznej, badawczo-poznawczej dzia³alnoci, rozwoju ich intelektualnych, twórczych, moralnych, socjalnych jakoci.
W programie nauczania literatury (polskiej i powszechnej) w klasach
1011 zosta³o uwzglêdnione nauczanie profilowane w kierunku
filologicznym, które pozwoli pog³êbiæ i rozszerzyæ wiadomoci dla
uczniów o rozbudzonych zainteresowaniach literackich.
Program nauczania literatury (polskiej i powszechnej) dla szkó³ z
polskim jêzykiem wyk³adowym jest opracowany zgodnie z Pañstwowymi
Standardami, które obejmuj¹ trzy linie kszta³c¹ce: linia aksjologiczna,
linia literaturoznawcza, linia kulturologiczna.
W programie uwzglêdnia siê znacz¹ce miejsce dla nauki polskiej
literatury z wzajemnym powi¹zaniem z literatur¹ innych narodów, co
pozwoli uczniom z powodzeniem opanowaæ ogólnoludzki sens i narodow¹
oryginalnoæ poznawanych utworów. Utwory wyznaczone przez program
opracowane s¹ tak¿e w szerokim kontekcie z innymi dziedzinami sztuki  muzyk¹, kinem, teatrem, sztukami plastycznymi.
Na codzieñ m³ody cz³owiek ¿yje w strefie wp³ywów mas mediów tote¿
nie mo¿na uciec od kultury masowej. Program prowokuje uczniów do
refleksji nad granic¹ miêdzy kultur¹ wysok¹ i nisk¹, elitarn¹ i popularn¹.
Dobór tekstów literackich jest godzien tradycji i nowatorstwa. Program
proponuje bardzo bogaty zestaw tekstów, w znacznym stopniu
poszerzaj¹cych wizerunek literacki kolejnych epok, ale i pokazuje oblicza
epoki wspó³czesnej.
Literatura jako szkolny przedmiot pomaga uczniom w formowaniu
ca³ociowych wiatopogl¹dowych wyobra¿eñ i ogólnoludzkich wartoci
drog¹ w³¹czenia przez utwór literacki do kulturowych nagromadzeñ swego
narodu i ludzkoci, w rozszerzeniu kulturalno-poznawczych zainteresowañ, w wychowaniu estetycznych wartoci i potrzeb.
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G³ówne zadania wytyczone w nauce literatury (polskiej i
powszechnej):
 poznawanie w ca³oci lub fragmentu wybranych dzie³ kultury
polskiej i wiatowej;
 stworzenie przez uczniów w³asnego kanonu dzie³ wa¿nych i
piêknych;
 umo¿liwienie uczniom odkrywanie w dzie³ach kultury
uniwersalnych wartoci etycznych i estetycznych;
 rozbudzenie motywacji do samodzielnego poznawania dziedzictwa
kultury polskiej i wiatowej;
 rozbudzenie wiadomoci istnienia w kulturze jako czynniku
integruj¹cym ró¿norodne dziedziny ludzkiej dzia³alnoci;
 interpretacja sensów oraz wyra¿anie opinii wartociuj¹cych;
 rozpoznawanie na podstawie dzie³ kultury trwa³ych sk³adników
ludzkiej osobowoci, uniwersalnych postaw, systemów wartoci;
 pos³ugiwanie siê przy opisie i interpretacji utworów podstawow¹
terminologi¹ teoretyczno-literack¹;
 dostrzeganie roli mediów w komunikacji spo³ecznej;
 analiza form i treci przekazów medialnych;
 wdra¿anie do samokszta³cenia, kszta³towanie technik w³asnej pracy
umys³owej jako przygotowanie do stawiania czo³a wymogom wspó³czesnej rzeczywistoci;
 postrzeganie w dzia³alnoci artystycznej ekspresji osobowoci
twórcy;
 poznawanie literackich utworów jako sztuki s³owa, zrozumienie
ich artystycznego wiata, niepowtarzalnoci ich indywidualnego stylu
autora, zaznaczaj¹c narodow¹ oryginalnoæ i ogólnoludzkie znaczenie;
 postrzeganie wiadomoci w³asnej to¿samoci narodowej,
kszta³towanie wiêzi opartych na wspólnocie historycznej, kulturowej i
terytorialnej;
 rozwijanie poczucia odpowiedzialnoci za w³asne pogl¹dy, postawy
i dzia³ania;
 formowanie postawy obywatelskiej, przygotowanie do dojrza³ego
uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym i politycznym.
Osobliwoci¹ danego programu jest integracja programu nauczania
literatury polskiej i powszechnej. Materia³ nauczania integruje siê na podstawie g³ównych odpowiadaj¹cych literaturze pojêæ, których opanowanie
stanowi okrelenie literackiego wykszta³cenia i rozwoju m³odzie¿y.
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Program nauczania ³¹czy siê w rozdzia³y, które pozwalaj¹ uczniom
nie tylko zaznajomiæ siê z nowymi utworami polskiej i wiatowej literatury,
ale z teoretyczno-literackimi pojêciami.
Takie podejcie daje wiêcej mo¿liwoci dla integracji materia³u
nauczania zawartego w programie, skoncentrowanie uwagi na wspólnych
dla wszystkich literatur w³aciwociach utworów literackich.
W klasach od 1011 materia³ nauczania integruje siê na podstawie
historyczno-literackiej, dlatego polska i wiatowa literatura jest przedstawiona w programie za pomoc¹ bloków nauczania. Ka¿dy z nich jednoczy
utwory pisarzy polskiej i wiatowej literatury okrelonej historycznej
epoki. Nastêpstwo przedstawionych bloków ka¿dej z literatur okrela siê
zmian¹ epok w wiatowym literackim procesie. Takie podejcie pozwala
poznaæ polsk¹ literaturê w kontekcie wiatowej literatury.
Dany program zawiera rubrykê Kontekst nauczania, w której konkretny utwór proponuje siê opracowaæ w zestawieniu z innym wczeniej
poznanym na lekcjach (utwory polskich i pisarzy innych krajów).Ta
rubryka daje wiêcej mo¿liwoci w realizacji jak wewn¹trz literackich jak
i miêdzyliterackich zwi¹zków, rozszerza czytelniczy horyzont uczniów,
pozwala formowaæ u nich komparatywne umiejêtnoci  porównuje postêpy i zachowanie bohaterów, zdarzenia i okolicznoci w utworach
literackich ró¿nych narodów. Oprócz tego uczniowie przyswajaj¹
wiadomoci kulturologicznego charakteru, udzielaj¹c osobliwej uwagi
historycznym faktom i geograficznym wiadomociom, w³aciwociom
bytu, narodowego ustroju, opisanych w utworach. To pozwala uczniom
rozszerzyæ i wzbogaciæ swoje wiadomoci o wiecie i ludziach, uzyskaæ
obraz o narodowym samoistnieniu literatur ró¿nych narodów. Kulturologiczny aspekt tej rubryki ma wiêksze jeszcze znaczenie w zwi¹zku z
tym, ¿e poznawany materia³ nauczania mo¿na rozpatrywaæ nie tylko w
porównaniu z innymi literackimi utworami, ale i z innymi dziedzinami
sztuki  muzyk¹, teatrem, kinem sztukami plastycznymi.
Wiadomo, ¿e wskanikiem owocnej pracy nauczyciela jest zainteresowanie uczniów poznawanym materia³em, utworem literackim, ich
wypowiedzi na temat osobistego stosunku do przeczytanego utworu i
ocenie jego. W zwi¹zku z tym szczególn¹ uwagê nale¿y udzielaæ rozwojowi twórczej dzia³alnoci i wypowiedzi uczniów w procesie opracowywania tekstu literackiego utworu. Taka praca powinna siê przeprowadzaæ systematycznie na ka¿dej lekcji. Ponadto w programie jest
opracowana rubryka Rozwój twórczej dzia³alnoci i wypowiedzi, w
której przewidziane s¹ specjalne lekcje nauczania ró¿nymi sposobami
opracowywania tekstu literackiego i s¹ okrelone przyk³adowe ich tematy.
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Na tych lekcjach nauczyciel ma mo¿liwoæ zwróciæ szczególn¹ uwagê na
formowanie ju¿ sprawdzonych w metodyce umiejêtnoci opracowywania
tekstów jak równie¿ i tych podyktowanych potrzeb¹ czasu.
W rozdziale Pañstwowe wymagania dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego przygotowania ucznia s¹ konkretyzowane wiadomoci i
umiejêtnoci uczniów, przyswajane przez nich na ka¿dym etapie nauki.
Przewidziane rezultaty uwzglêdniaj¹ treæ adnotacji do poznawanego
tematu, jak i wymagania do wiadomoci i umiejêtnoci uczniów, które
powinni opanowaæ w ci¹gu roku szkolnego. To pozwoli nauczycielowi
realnie oceniæ (diagnozowaæ) rezultaty w nauce uczniów, stale fiksowaæ
stopieñ ich przed³u¿enia w zdobywaniu wiadomoci i formowaæ
umiejêtnoci, a tak¿e prawid³owo i w nale¿ytej kolejnoci dozowaæ
utrudnienie zadañ i kontrolowaæ ich wype³nianie.
Zrealizowaniu zadañ literackiego kszta³cenia i rozwoju uczniów bêdzie
sprzyjaæ praca nauczyciela w twórczej wspó³pracy z uczniami i
stopniowym udostêpnianiu im coraz wiêkszej samodzielnoci. To pozwoli
uczniom g³êbiej przyswoiæ duchowne i moralno-estetyczne bogactwo
poznawanych utworów, rozwijaæ ich czytelnicze umiejêtnoci i twórcze,
artystyczne zdolnoci.
Wybór materia³u nauczania dla programu podporz¹dkowany jest kilku
podstawowym warunkom, okrelaj¹cym literackie kszta³cenie uczniów
starszych klas, rozwojowi samodzielnego mylenia, moralnej i intelektualnej sfery osobowoci.
W starszych klasach uczniowie posiadaj¹ bardziej z³o¿one umiejêtnoci w opracowaniu tekstów, które formuj¹ na wszystkich etapach nauki.
W programie niektóre tematy zosta³y przedstawione w sposób oglêdny,
nawi¹zuj¹cy do g³ównego utworu, s¹ opracowywane ogólnie, czêæ
utworów przedstawiona jest w postaci fragmentów mówi¹cych o ich
wa¿noci i artyzmie. Uczeñ na konkretnym utworze zdobywa wiedzê w
sposób analityczno-indukcyjny, objania dzie³a literackie za pomoc¹
wiadomoci z historii, filozofii, sztuki.
Zaznaczono w programie pulê godzin do indywidualnego zagospodarowania przez nauczyciela z przeznaczeniem na prace kontrolne, twórcze, ich omówienie i poprawê oraz lekcje wynikaj¹ce z bie¿¹cego ¿ycia
kulturalnego (premiery teatralne, filmowe, wydarzenia artystyczne itp.).
W X klasie w prezentacji wiadomoci dotycz¹cych epoki romantyzmu
i pozytywizmu zosta³ zachowany uk³ad problemowo-chronologiczny.
W planie pracy dotycz¹cym romantyzmu zosta³a zaproponowana
nastêpuj¹ca kolejnoæ omawiania tematów: prze³om romantyczny,
apologia buntu, nowa wizja wiata i cz³owieka, podró¿e romantyków,
6

buntownicy i indywidualici, historiozofia romantyczna, spadek romantyczny. Omawianie w dany sposób utworów wybitnych przedstawicieli
polskiego i europejskiego romantyzmu, umo¿liwia konkretyzowanie w
umyle ucznia wizerunku wiata romantyków, uchwycenie g³ównych
tendencji w literaturze, indywidualnych pomys³ów twórczych, wreszcie
syntetyzowanie wiedzy.
Przy omawianiu literatury pozytywizmu, has³a programowe s¹
skomponowane przejrzycie; po wprowadzeniu w wiatopogl¹d i program
pozytywistów, zasygnalizowaniu miejsca poezji w ¿yciu literackim,
program kieruje ucznia na lekturê powieci realistycznych i psychologicznych, nastêpnie nowel, a potem utworów naturalistycznych i
historycznych.
M³ody odbiorca potrafi wskazaæ nawi¹zania i kontynuacje tematów,
motywów, rozumie funkcjê przywo³ania tradycji. Uczeñ zdobywa wiedzê
o fundamentach kultury europejskiej jak i równie¿ zapoznaje siê z tekstami
literatury polskiej. W ka¿dym rozdziale teksty literackie zosta³y
przedstawione jako g³ówne ogniwa kultury danej epoki, której budulcem
by³a tak¿e architektura, malarstwo, muzyka. Dziêki temu uczeñ mo¿e
obserwowaæ, jaki wyraz znalaz³y tendencje wiatopogl¹dowe i filozoficzne
w ka¿dej ze sztuk. Ponadto konkretyzuje w wyobrani obraz epoki na
podstawie opisu obyczajów i realiów ¿ycia.
W XI klasie w sposób klarowny i funkcjonalny zosta³a przedstawiona
doba modernizmu. Materia³ historyczno-literacki stanowi dla ucznia
bogate ród³o informacji rozs¹dnie dawkowanych i wyselekcjonowanych,
poza tym umo¿liwia samokszta³cenie. Z kolei krótkie omówienie
problematyki poszczególnych utworów nie zastêpuje ich interpretacji, ale
kierunkuje uczniowsk¹ lekturê tekstów oraz s³u¿y syntetyzowaniu wiedzy.
Proponowane eseje i komentarze oraz notatki biograficzne o autorach,
liczne polecenia nie tylko u³atwiaj¹ interpretacjê trudniejszych utworów,
ale te¿ maj¹ charakter problemowy, prowokuj¹ uczniów do samodzielnej
analizy zjawisk kulturowych dawnych i wspó³czesnych, do udzielenia
odpowiedzi na pytania o istotne aspekty egzystencji m³odego cz³owieka
(np. Czy bunt mo¿e byæ wartoci¹?)
Program proponuje celnie dobrane reprodukcje dzie³ malarstwa z
kanonu polskiego i europejskiego, które mog¹ pe³niæ przede wszystkim
funkcjê komentarza do tekstów (np. m³odopolskie wizerunki mierci),
ukazywaæ ideê korespondencji sztuk (np. impresjonistyczne opisy w
ró¿nych tekstach kultury), ale tak¿e inspirowaæ refleksje o literackoci
malarstwa i obrazowoci literatury. Ikonografia mo¿e tak¿e byæ rodkiem
do kszta³cenia kompetencji kulturowej m³odego cz³owieka, któremu
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analiza secesyjnej sztuki dekoracyjnej pozwoli rozpoznaæ znaki kultury
modernistycznej we wspó³czesnych aran¿acjach wnêtrz.
Klasa maturalna  to czas pog³êbienia refleksji dotycz¹cych procesów
zachodz¹cych w wiecie i samym cz³owieku, wyjanienia mechanizmów
¿ycia spo³ecznego, rozwijania krytycznego mylenia u m³odego cz³owieka,
który ma prawo do w³asnych ocen i s¹dów.
Zgodnie z za³o¿eniami programu w klasie maturalnej uczeñ czyta
wybrane utwory literatury XX wieku, a wiêc stosunkowo bliskiej rzeczywistoci. Najpierw poznaje szaleñstwa i prowokacje awangard poetyckich
po I wojnie wiatowej, potem ledzi dorobek pokoleñ literackich.
Nastêpnie bada trafnoæ diagnozy autorów, którzy uznali ostatnie stulecie
za wiek katastrof najpierw przeczuwanych, potem dowiadczonych w
wyniku panowania totalitaryzmu, a w koñcu os¹dzili ten czas jako wiek
gier i tragicznej egzystencji cz³owieka uwik³anego w z³o i dowiadczaj¹cego absurdu istnienia albo maj¹cego przynajmniej dziwne poczucie
losowej gry z czasem, pamiêci¹, stereotypami i fa³szywymi formami.
Program proponuje bogaty wybór wierszy od lat uznanych za
reprezentatywne dla twórczoci niektórych poetów, pokazuje zestaw
g³osów krytycznych komentuj¹cych wybitne osi¹gniêcia prozatorskie a
prezentuj¹cych stanowiska polemiczne. Materia³ ten pokazuje uczniom
ró¿norakie uwarunkowania oceny dzie³ przez recenzenta.W programie
s¹ zamieszczone æwiczenia s³u¿¹ce syntetyzowaniu poznanego materia³u,
scalaniu informacji w problemowe ca³oci.
Wiadomoci, które uczeñ zdobywa na lekcjach literatury, kszta³towanie pojêæ, umo¿liwiaj¹ uczniowi poruszanie siê poród tradycji i kultury
wspó³czesnej. Literatura jest najlepszym punktem wyjcia do dyskusji o
naszym stosunku do wiata i o miejscu, które w tym wiecie zajmujemy.
Lekcje literatury powinny wyposa¿yæ m³odych w umiejêtnoæ
czytania, rozumienia i wartociowania tekstów kultury oraz ca³ego
przekazu, jaki niesie ze sob¹ wspó³czesny, ale równie¿ miniony wiat.
Zainspirowaæ do otwartoci na ów przekaz i jednoczenie do krytycznego
nañ spojrzenia. Przysposobiæ do wiadomego i nasyconego refleksj¹
korzystania z wolnoci w kszta³towaniu i prze¿ywaniu ¿ycia.
Program profilowany w kierunku filologicznym umo¿liwi uczniom
g³êbsze poznanie wybitnych dzie³ literackich, systematyzowanie poznanej
wiedzy i scalenie jej w problemowe ca³oci, wietnie pos³u¿y rozwa¿aniom
motywu drogi w kulturze, bêdzie w³aciwym przygotowaniem do
egzaminu wewnêtrznego i ukierunkowania m³odzie¿y pod k¹tem
przysz³ego zawodu.
Autor
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X KLASA

(140 godzin w ci¹gu roku; 4 godziny tygodniowo;
5 godzin rezerwowych)
Treæ
materia³u nauczania

Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

1

2

Wstêp
Czekanie na Romantyzm.
Nowa sytuacja literatury.
Poezja legionowa.
Cyprian Godebski Wiersz do Legionów Polskich

Nazywa etapy rozwoju wiatowej
literatury, z którymi zapozna³ siê
w klasie IX.
Analizuje poezjê legionow¹, porównuje z wierszem C. Godebskiego.
Zapoznaje siê z now¹ sytuacj¹ w
literaturze europejskiej.

ROMANTYZM
I Rozdzia³
Romantyzm w Europie

Objania, sk¹d siê wziê³a nazwa
epoki i co oznacza.

1. Obraz epoki romantycznej w Europie.

Umiejscawia epokê w granicach
czasowych i opowiada o wydarzeniach historycznych.
Wypowiada najwa¿niejsze has³a
romantyzmu.
Okrela najwa¿niejsze pojêcia romantyzmu (irracjonalizm, profetyzm, mistycyzm, mesjanizm,
historyzm, ludowoæ, indywidualizm, orientalizm, frenezja).

Reprodukcje:
Philip Otto Runge Nas troje
Pierre-Paul Prudhon Józefina z
Malmaison

Opisuje romantyków, ich wygl¹d,
sposób zachowania siê w ró¿nych
sytuacjach, rodki ekspresji (na
podstawie reprodukcji).
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2.Wielcy filozofowie romantyzmu
europejskiego i ich pogl¹dy na
temat wolnoci
Ogólne przedstawienie filozofów
europejskich, których myl filozoficzna mia³a du¿y wp³yw na kszta³towanie nowej epoki (G.W.F.
Hegel, F.W. Schelling, F. Schlegel).

2

Opowiada o okresie Burzy i naporu
w Niemczech.
Wymienia przedstawicieli preromantyzmu i objania krótko ich
dokonania.
Zna g³ówne pogl¹dy romantycznych
filozofów
Wie na czym polega dialektyka Hegla
(teza  antyteza  synteza).
Opowiada o autorze i jego pogl¹dach
filozoficznych  ciekawej jednoci sztuki i nauki, wiêzi cz³owieka
z przyrod¹.
Interpretuje wybrane pogl¹dy.
Okrela cenê wolnoci w rozumieniu trzech romantycznych
filozofów.
Objania pojêcie prowidencjalizm.
Wyjania na czym polega Heglowska
wiara w sens historii i jak¹ rolê
odgrywa w niej cierpienie.
Rozwa¿a nad problemem: czy z³o
mo¿e byæ ród³em postêpu, czy
mo¿e wynikaæ z niego co
dobrego?

3. Twórcy i dzie³a literackie
europejskiego romantyzmu.
Pisarze niemieccy
Johann Wolfgang Goethe Cierpienia
m³odego Wertera  bohater werterowski.
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Opowiada treæ utworu, charakteryzuje werterowskiego bohatera,
omawia problematykê utworu.
Okrela powieæ jako bibliê romantyków (wykreowa³a nowy typ
bohatera, pewien model ¿ycia,
rozpropagowa³a Weltschmerz jako
uczucie m³odego pokolenia,
nakreli³a wzór romantycznej,

1

2

nieszczêliwej mi³oci, spowodowa³a modê na typ i strój werterowski).
Johann Wolfgang Goethe Faust
motyw faustowski.

Okrela dramat i jego cechy epickie.
Opowiada treæ i wskazuje na problematykê utworu.
Mówi o istocie dobra i z³a oraz relacji
miêdzy nimi.
Ocenia aktywnoæ poznawcz¹ cz³owieka.
Okrela faustyzm jako d¹¿enie
cz³owieka do poznania tajemnicy i
sensu ¿ycia.
Nazywa cechy Fausta jako istotne dla
bohatera romantycznego, charakteryzuje jego osobowoæ, naturê.

Edward Stachura
Wêdrówk¹ ¿ycie jest cz³owieka

Porównuje wiersz wspó³czesnego
poety z treci¹ lektury.
Opowiada o autorze jako twórcy
nowoczesnego dramatu.
Zna treæ utworu, okrela sens sceny
koñcowej oraz rolê rozbudowanego przygotowania do tej sceny.

Pisarze angielscy
Twórczoæ pisarzy epoki romantyzmu w Anglii  bohater bajroniczny.
James Macpherson Pieni Osjana

Wyró¿nia w³aciwoci stylistyczne i
narracyjne piewów Osjana.
Mówi o cudownoci wiata celtyckiej
pó³nocy, o obcowaniu z duchami.
Zna treæ utworu.

Walter Scott
Waverley

Opowiada o tytu³owym bohaterze,
który zosta³ przedstawiony na tle
wydarzeñ historycznych Szkocji.

George Gordon Byron
Giaur

Zna treæ utworu i okrela cechy
bohatera bajronicznego.
Wskazuje na motyw wolnoci, charakteryzuje postacie.
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Mówi o powieci poetyckiej, poemacie dygresyjnym.
Skandale i melancholia u Georgea
Byrona

Na przyk³adzie Georgea Byrona
udowadnia, ¿e skandale obyczajowe, których by³ sprawc¹, znalaz³y
odzwierciedlenie w twórczoci
pisarza.
Analizuje przyczyny skandalizuj¹cego stylu ¿ycia literatów, wyszukuje w utworach literackie odpowiedniki mrocznej strony ludzkiej
natury, interpretuje je.

Pisarze francuscy
Pogl¹dy Victora Hugo na dramat jako
gatunek uniwersalny.
Przedmowa do Cromwella,
Nêdznicy.

Opowiada o ¿yciu, pogl¹dach i twórczoci V. Hugo.
Zna treæ utworu i jego problematykê,
charakteryzuje bohaterów.

Pisarze rosyjscy
Aleksander Puszkin
Eugeniusz Onegin

Opowiada treæ poematu.
Zna na pamiêæ fragmenty utworu.

Poeci dekabryci  has³a wolnociowe.
Aleksander Bestu¿ew
Konrad Rylejew

Opowiada o twórczoci poetów
rosyjskich.

Aleksander Gribojedow
M¹dremu bieda

Przedstawia g³ównego bohatera
Czackiego, który reprezentuje dekabrystowskie idea³y wolnoci i
przeciwstawia siê rodowisku moskiewskiej szlachty.

Niko³aj Gogol
Rewizor

Zna treæ utworu i jego problematykê.
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Micha³ Lermontow
Demon

2

Opowiada treæ poematu.
Recytuje fragmenty utworu.
Wypowiada siê na temat szaleñstwa, które by³o ród³em wszelkiego tworzenia.
Okrela klimat romantycznego
przekazu.
Wie, co to by³ realizm wiktoriañski.

Pisarze ukraiñscy
Taras Szewczenko
Dumka, Testament

Zna utwory na pamiêæ.

4. Oddzia³ywanie literatury romantycznej na twórczoæ malarzy i
muzyków danej epoki.

Mówi o treci utworów, która wyros³a
z bogatych tradycji narodowego
folkloru.
Wypowiada siê na temat malarstwa i
muzyki znanych twórców epoki
romantyzmu.

Reprodukcje:
Francisco Goya y Lucientes
Pogrzeb sardynki
Joseph Mallord William Turner
Zachodz¹ce s³oñce nad jeziorem
John Constable
Zatoka Weymouth
Theodore Gericault
Tratwa Meduzy
Twórczoæ romantycznych muzyków.
Franz Schubert, Robert Schumann,
Ludwig van Beethoven, Ferenc
Liszt, Nicolo Paganini, Krarl Maria
von Weber, Gioacchin Rossini
Teoretyczne wiadomoci
Geneza i has³a epoki romantyzmu.
Wa¿ne pojêcia dla danej epoki i ich
znaczenie (irracjonalizm, profetyzm, mistycyzm, mesjanizm,
historyzm, ludowoæ, indywidua-

Okrela cechy malarstwa poznanych
malarzy.

Opowiada o inspiratorskim oddzia³ywaniu literatury romantycznej na
muzykê.

Prace twórcze
1. Scharakteryzuj bohatera werterowskiego i bajronicznego  porównaj.
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lizm, orientalizm, frenezja, prowidencjalizm).
Znaczenie myli filozoficznej i g³ówni
europejscy filozofowie.
Pojêcie o psychologicznym romansie,
wewnêtrznym monologu.
Twórcy europejskiego romantyzmu i
ich utwory.
Bohater werteryczny i bajroniczny.

Kontekst opracowania tematu
Prze³om romantyczny, apologia
buntu, nowa wizja wiata i cz³owieka.
Konkretyzowanie w umyle ucznia
wizerunku wiata romantyków,
uchwycenie g³ównych tendencji w
literaturze, indywidualnych pomys³ów twórczych, syntezowanie
wiedzy.
II Rozdzia³
Twórcy polskiego romantyzmu
1.Obraz polskiego romantyzmu 
walka romantyków z klasykami.

Adam Mickiewicz
14
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2. W co zw¹tpi³ Faust i czym jest
motyw faustowski?
3. Czy szaleñstwo mo¿e byæ ród³em
twórczej kreatywnoci? Co s¹dzisz
o takiej inspiracji?
4. Opisuje wybran¹ przez siebie
reprodukcjê i uzasadnia motyw
przedstawiony na niej.
5. Konstruuje d³u¿sz¹ wypowied
pisemn¹ zainspirowan¹ wybranym
cytatem, np. w d¹¿eniach swoich
musi b³¹dziæ cz³owiek, wie
cz³owiek dobry, gdzie w³aciwa
droga.

Wymienia utwory, które zapocz¹tkowa³y epokê romantyzmu w
Polsce (K. Brodziñski O klasycznoci i romantycznoci,
A. Mickiewicz Ballady i romanse).
Opowiada o wydarzeniach historycznych w Polsce.
Analizuje przeciwko czemu? lub komu? buntowali siê romantycy.
Porównuje wspó³czesn¹ kulturê (obrazy, filmy, spektakle, muzykê) i
zastanawia siê, czy ona ma charakter buntowniczy.
Zna biografiê A. Mickiewicza.

1

1. Fakty z biografii poety i ich wp³yw
na jego twórczoæ.
2. Poezja romantyczna
Oda do m³odoci
3. Czucie i wiara jako nowe sposoby
poznawania wiata
Ballady i romanse
Romantycznoæ
4. Romantyczna epistemologia.
Lilije, wite
To lubiê
(ballada)
Reprodukcja J.H.Füssli
Koszmar
5. Wyzyskanie folkloru jako tworzywa
literackiego w dramacie
Dziady cz.II
6. Forma dramatu  monologu.
Dziady cz. IV

2

Umie na pamiêæ wiersz i zna jego
przes³anie.
Konstruuje d³u¿sz¹ wypowied wed³ug planu.
Dokonuje czêciowej syntezy wiadomoci.
Formu³uje argumenty w sporze klasyków z romantykami o jêzyk literatury.
Charakteryzuje Karusiê jako bohaterkê romantyczn¹.
Wyjania podwójny sens s³owa
widzê.
Przedstawia racje antagonistów.
Redaguje wypowied interpretacyjn¹
i porównawcz¹.
Wymienia cechy gatunkowe ballady.
Analizuje wybrane ballady pod k¹tem
realizmu i fantastyki, przejawów
ludowoci, sposobów tworzenia
nastroju, obrazu natury, typów bohaterów i ich prze¿yæ.
Poszukuje tajemnicy z³a w cz³owieku, formu³uje refleksjê na temat
grozy romantycznej.
Okrela relacje miêdzy wiatem
¿ywych i umar³ych.
Opisuje sceneriê i klimat spotkañ z
duchami.
Wyjania sens przes³añ moralnych,
komentuje ich aktualnoæ.
Opisuje prze¿ycia bohatera.
Nazywa ró¿norodne stany emocjonalne Gustawa wobec ukochanej.
Wykrywa podobieñstwa i ró¿nice w
kreacji postaci z bohaterem bajronicznym i werterowskim.
Wyszukuje nawi¹zania w ró¿nych
tekstach kultury do modelu idealnej mi³oci.
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7. W³aciwoci literackie Dziadów

Dziady cz.III

2

Dokonuje ukierunkowanego przegl¹du dramatu.
Okrela okolicznoci powstania i
wydania dramatu.
Opisuje sytuacjê i portret psychologiczny bohatera.
Wyjania sens snu i przemiany bohatera.
Bada kontekst biograficzny i historyczny utworu.

Scena I
(Geneza dramatu  motto, prolog,
realizm sceny I.
Wiêzienie metafor¹ Polski. Postawy
m³odych, bunt i zemsta.
Funkcja nawi¹zañ do Polski. Rola
ofiary m³odych w planie
historycznym).

Odczytuje sceny dos³owne i metaforyczne.
Odnajduje nawi¹zania do Biblii i
wyjania ich funkcjê.

Scena II
(ród³a poczucia wyj¹tkowoci i
potêgi Konrada.
Pojedynek z Bogiem.
Faustyzm, prometeizm.
Si³a i s³aboæ Konrada.
Obsesja w³adzy).

Wskazuje na synkretyzm gatunkowy
w scenie I.
Analizuje monolog liryczny.
Dostrzega jêzykowy wyraz zmiennych emocji Konrada.

Reprodukcja W. Blakea Anio³ dobra
i duch z³a walcz¹cy o dziecko

Wypowiada swoje refleksje na podstawie reprodukcji.

Scena III, V
(Konrad a Ksi¹dz Piotr  bunt i
pokora: dwie postawy cz³owieka
wobec Boga.
Widzenie  g³os Stwórcy.
Filozofia dziejów: losy Chrystusa a
dzieje Polski.
Mesjanizm jako próba nadania sensu
klêsce powstania i mêczeñstwu
narodu).

Korzysta z ró¿nych róde³ w celu
objanienia symboliki, liczb, niedomówieñ.
Wyjania pojêcie mesjanizmu.
Rozwija martyrologiczn¹ koncepcjê
historii Polski.

16

1

2

Scena VII
(Obraz rozbitej polskiej spo³ecznoci  pogl¹dy i postawy wobec
carskiej w³adzy.
Dyskusja o narodowej literaturze.
Ironia, sarkazm obok liryzmu opowieci o Cichowskim).

Przypomina znaczenie terminów:
profetyzm, mesjanizm, stylizacja
biblijna.
Formu³uje s¹dy poparte cytatami.
Tworzy wypowied argumentacyjn¹
inspirowan¹ s³owami Wysockiego.

Scena VI i VIII
(Despotyzm w³adcy i polaryzacja
postaw poddanych).
Ustêp
Konsekwencje przemocy i tyranii.
Zasada kontrastu i kompozycji scen:
strona prawa i lewa, ³aska i nie³aska.
Zwi¹zek Ustêpu z dramatem.
Romantyczna koncepcja snu jako
¿ycia duszy (sen wiênia, Ewy, ks.
Piotra, Senatora).

Przywo³uje poznane utwory prezentuj¹ce dwa oblicza polskiego spo³eczeñstwa.
Dokonuje eksplikacji tekstu Sen
Senatora dostrzegaj¹c elementy
groteski.
Analizuje mechanizm w³adzy metod¹
mataplanu.
Samodzielnie interpretuje Ustêp
rozwijaj¹c temat: cz³owiek pod
w³adz¹ despotyzmu.
Wskazuje cechy konstruktywne dla
dramatu romantycznego.
Analizuje synkretyzm rodzajowy, gatunkowy, stylistyczny.

8. Poeta, wêdrowiec, pielgrzym 
Sonety krymskie
Stepy akermañskie
Burza
Bakczysaraj
Czatyrdach

Reprodukcja:
Walenty Wañkowicz Portret Adama
Mickiewicza na Judahu skale.

Zna jeden sonet na pamiêæ.
Opisuje krajobrazy uwiecznione w
sonetach.
Przeprowadza funkcjonaln¹ analizê
rodków artystycznych.
Dokonuje syntezy pod k¹tem kreacji
podmiotu lirycznego i bohatera.
Samodzielnie interpretuje sonet.
Zna cechy gatunkowe sonetu.
Analizuje rodki wyrazu w utworze
literackim i dziele plastycznym.
Zna pojêcia: sonet, hiperbolizacja,
personifikacja, orientalizm.
Opisuje portret poety na podstawie
reprodukcji.
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Wyszukuje lady przesz³oci utrwalone w sonetach.
Opisuje bogactwo przyrody krymskiej ukazanej w sonetach.
9. Funkcje redniowiecznego historyzmu  w imiê mi³oci do
ojczyzny.
Konrad Wallenrod

Opowiada losy bohatera w porz¹dku
chronologicznym.
Wskazuje na dramatyzm losów
postaci, tragizm ¿yciowych wyborów, konflikt racji w sumieniu
bohatera.
Dostrzega zwi¹zek miêdzy problematyk¹ tekstu a sytuacj¹ historyczn¹ Polski.
Wyszukuje informacje o recepcji
utworu.
Podkrela rolê Halbana w misji Konrada.
Wykrywa funkcjê motta, ballady.
Okrela pojêcie wallenrodyzm.
Dyskutuje na temat makiawelizmu w
¿yciu politycznym Polaków w ró¿nych czasach historycznych.

10. Obraz narodowej historii i jej
wartoci.
TPan Tadeusz

Przedstawia etapy biografii bohatera,
przyczyny i przejawy przemiany
wewnêtrznej.
Wykrywa symbolicznoæ, umownoæ
biografii.
Przedstawia swoiste nietypowe cechy Soplicy jako bohatera romantycznego.
Zna pojêcie ekspiacji i metamorfozy.
Analizuje scenê mierci, dostrzegaj¹c
sakralizacjê i hiperbolizacjê.
Samodzielnie interpretuje fragment
tekstu, np. wybrany opis natury.
Dostrzega zwi¹zek miêdzy problematyk¹ tekstu a sytuacj¹ historyczn¹ Polski.

Swoiste i nietypowe cechy Soplicy
jako bohatera romantycznego.
Ekspiacja. Metamorfoza.
Biografia konstrukcj¹ symboliczn¹,
syntez¹ losu narodowego Polaków.

Geneza w wietle inwokacji, epilogu.
Wspó³czesnoæ i przesz³oæ, realizm i idealizacja.
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Tradycja narodowa  podstaw¹
bytu (obyczaje, zwyczaje, zajêcia, stroje). Idealizuj¹cy portret
szlachty (rola humoru, dwa pokolenia), zmierzch wiata szlacheckiego.
Obraz natury wzmocnieniem arkadyjskiej wizji wiata. Optymistyczna wersja historii (postacie,
wydarzenia, fina³).
Film
Pan Tadeusz w re¿yserii A. Wajdy
Filmowa konkretyzacja utworu (wybrane fragmenty).
11. Pejza¿ wewnêtrzny podmiotu
liryków lozañskich
Nad wod¹ wielk¹ i czyst¹
Pola³y siê ³zy

Stylizacja biblijna utworu i jego rola
Ksiêgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego
(proza biblijna)

2

Dyskutuje na temat makiawelizmu w
¿yciu politycznym Polaków w
ró¿nych czasach historycznych.

Formu³uje tematy i problemy do
omówienia.
Przygotowuje prezentacjê zagadnieñ.
Syntezuje wiedzê.
Prezentuje w³asne prze¿ycia wynikaj¹ce z kontaktów ze sztuk¹.
Korzysta z literatury ród³owej, samodzielnie wyszukuje informacji.
Interpretuje obraz natury w utworze
jako metaforê ¿ycia i pracy.
Analizuje formê wiersza, eliptycznoæ, kunsztownoæ.
Wypowiada siê na temat refleksji nad
¿yciem i losem, miejsca cz³owieka
w wiecie, stanu ducha, wiersza 
p³aczu i autobiografizmu liryków.
Opowiada o stylizacji biblijnej w
utworze i mesjanizmie.

Praca twórcza
1. Moda romantyczna jako przejaw
manifestowania indywidualnoci.
2. Podwójny wymiar podró¿y: wycieczka przez egzotyczne tereny,
zg³êbianie obszarów psychiki
podró¿nika (na podstawie Sonetów krymskich.
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3. Galeria typów szlacheckich w
Panu Tadeuszu.
4. Konrad i ksi¹dz Piotr z III czêci
Dziadów  dwie postawy, dwie
osobowoci.
Juliusz S³owacki

Zna biografiê poety.

1. W³aciwoci liryki.
J. S³owackiego; muzycznoæ jêzyka
kompozycji wierszy.

Nazywa w³aciwoci liryki S³owackiego; nowe sposoby budowania i
funkcjonalnoci pejza¿y.

Testament mój
Roz³¹czenie
Rzym
Anio³ ognisty

Mówi o atmosferze smutku i osamotnienia bohatera wierszy genezyjskich; wykreowaniu nowego
typu bohatera (profety, wieszcza),
rozdartego miêdzy wiatem ducha
i materii.

Reprodukcja:
Maciej Gaszyñski
S³owacki na piramidach

Opisuje postaæ poety przedstawion¹
na ilustracji.

2. Atmosfera smutku i osamotnienia
bohatera wierszy genezyjskich.

Analizuje i interpretuje tekst, dostrzegaj¹c patos, liryzm, rodki
stylistyczne s³u¿¹ce funkcji retorycznej.
Wynotowuje w kalendarium utwory
J. S³owackiego powsta³e w efekcie
podró¿y na Wschód.

Podró¿ do Ziemi wiêtej
(fragment Pieni I )
Wyjazd do Neapolu
(fragment Pieni VIII)
Grób Agamemnona
Hymn(Smutno mi, Bo¿e)
Oda do wolnoci
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Interpretuje eliptyczne metafory,
wyjania nawi¹zania do mitologii
i kultury staro¿ytnej.
Odczytuje znaki symboliczne i aluzje
historyczne.
Wykrywa stosunek romantyka do
Homera (podziw, kompleks).
Formu³uje refleksje osobiste i uniwersalne na podstawie Hymnu

1

2

Bada zwi¹zek utworu literackiego z
histori¹ Polski.
Wykrywa elementy tradycji literackiej.
Wskazuje wyk³adniki funkcji impresywnej.
Wypisuje cytaty dotycz¹ce Polski
dawnej i wspó³czesnej oraz Polski
przysz³ej.
Opisuje charakter twórczoci J. S³owackiego na podstawie autorefleksji poety.
3. Sposoby ujawnienia wewnêtrznego
dramatu bohatera. Kordian jako
romantyczny poeta.
Kordian
Ukierunkowana samodzielna lektura
aktu I: stan ducha Kordiana, m³odzieñcze dowiadczenia, alternatywne drogi ¿ycia.
Przyczyny i efekty podró¿y Kordiana
po Europie.
Monolog na Mont Blanc: emocjonalnoæ, romantyczna poza, hamletyzm, egoizm.
Rozpoznanie celu w ¿yciu  misja.
Reprodukcja G. Friedricha Wêdrowiec
Kordian na szczycie Alp a wêdrowiec
 podobieñstwa w kreacji postaci.
Misja Kordiana.
Heroiczno-tragiczny wymiar postaci.
Kordian  bohater? szaleniec? efekciarz?

Zna treæ utworu.
Redaguje notatkê w dowolnej formie
na podstawie aktu I.
Samodzielnie analizuje monolog
liryczny sceny I.
Wyjania metaforyczne okrelenia.
Dokonuje eksplikacji tekstu.
Porównuje tekst literacki i obraz.
Nadaje tytu³ obrazowi cytatem z
monologu, uzasadnia wybór.
Streszcza akt III dramatu.
Ocenia bohatera.
Redaguje wypowied: Droga Kordiana do samopoznania
Interpretuje wybran¹ scenê, np. Kordian przed sypialni¹ cara lub w
szpitalu wariatów.
Rzeczowo uczestniczy w dyskusji.

4. Beniowski  jako utwór o autorze.
Sposoby kreowania g³ównego bohatera.

Okrela gatunkowe w³aciwoci
poematu dygresyjnego.
Wie, co to jest ironia autorska, jej
istota, typy, funkcja.
Mówi o ariostyzmie utworu.
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Opowiada o sposobach kreowania
g³ównego bohatera; stosunku autora do róde³ historycznych.
Wyszukuje fragmenty utworu mówi¹ce o odmiennoci J. S³owackiego i jego nowym programie
poetyckim (odmiennym od Mickiewiczowskiego).
Praca twórcza
1. Dokonaj oceny Kordiana w
aspekcie moralnym, psychicznym
i politycznym.
2. Udowodnij, ¿e Beniowski jest
poematem dygresyjnym.
Zygmunt Krasiñski
1. Koncepcja poety i poezji w
Nie  Boskiej komedii.
Dramat wewnêtrzny i tragizm poety.
Konflikt dwóch stronnictw  dwóch
wiatów.
Polemika Pankracego z Henrykiem 
racje obu stron, wzajemne oskar¿enia. Dwa or³y z nas  dystansowanie siê przywódców wobec obu grup.
Wêdrówka Henryka przez obóz rewolucjonistów.
Fina³ utworu, tytu³.
Filozofia dziejów wed³ug Z. Krasiñskiego.
2. Odmienne koncepcje poety narodowego.
Psalm wiary
Mesjanizm i solidaryzm. Szlachecki
konserwatyzm poety, lêk przed
ludowym wybuchem. Polemika
J. S³owackiego.
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Zna biografiê Zygmunta Krasiñskiego.
Opowiada treæ utworu, wie, ¿e
sk³ada siê z dwóch czêci:
I  dramat rodzinny, II  dramat
spo³eczny.
Formu³uje argumenty i kontrargumenty na podstawie tekstu.
Opisuje obóz rewolucjonistów w konwencji reporta¿u.
Pos³uguje siê frazeologizmami: dantejskie sceny, okopy w. Trójcy.
Stawia hipotezy interpretacyjne dotycz¹ce tytu³u, ostatniej sceny.

Analizuje i interpretuje fragment
Psalmu wiary.
Porównuje myl historiozoficzn¹ w
Psalmie wiary i Nie  Boskiej
komedii.
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Aleksander Fredro

Porównuje kreacje postaci.

1. W³aciwoci stylistyczne komedii

Wskazuje charakterystyczne cechy
mi³oci sentymentalnej, romantycznej i fredrowskiej w formie
monologów lub dialogów o fikcyjnych imionach.
T³umaczy pojêcia: komedia charakterów, intryga, komizm, magnetyzm serc(mesmeryzm).
Charakteryzuje bohaterów i ocenia
ich.

luby panieñskie, czyli magnetyzm
serca
Fredrowska definicja mi³oci, ró¿ne
odcienie uczucia. Intryga, portrety
bohaterów, komizm.

Cyprian Kamil Norwid

Zna biografiê poety.

1. Norwidowska wizja poezji.

Analizuje kompozycjê utworu w
kontekcie treci.
Formu³uje hipotezy dotycz¹ce interpretacji przemilczenia i je weryfikuje.
Popiera tezê C. Norwida w³asnymi
argumentami.
Bada na podstawie róde³ kontekst
biograficzny utworu.

Co ty Atenom zrobi³ Sokratesie
Fortepian Szopena

W Weronie
Bema pamiêci ¿a³obny  rapsod

2. Norwidowska teoria przemilczeñ.
Klaskaniem maj¹c ...
Wiersz otwiera cykl Vade mecum

Parafrazuje fragment tekstu
(zwrotka 16).
Wskazuje na nawi¹zanie do antyku
greckiego, biblijnego, kultury
narodowej.
S³ucha wyk³adu interpretacyjnego z
notowaniem (zwrotka 7).
Dowodzi reporta¿owego charakteru
fragmentu  obrazowanie, jêzyk
(zwrotki 89).
Przypomina terminy: anafora, pytanie retoryczne, profetyzm, parabola, aluzja literacka.
Samodzielnie interpretuje wiersz.
Okrela funkcjê nawi¹zañ do tradycji
szekspirowskiej.
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Do czytelnika
S³owa C. Norwida kierowane do
czytelników Vade mecum

Wskazuje cechy poetyki C. K. Norwida.
Wypowiada siê o utworze jako o
arcydzie³u poezji, olniewaj¹cym
bogactwem zwi¹zków obrazowo-nastrojowych, lapidarnoci¹ i
celnoci¹ s³owa.
Opowiada treæ utworu zwracaj¹c
uwagê na archaizacjê pogrzebu i jej
sens oraz na g³ówn¹ postaæ bêd¹c¹
symbolem rycerskiego bohaterstwa.
Analizuje refleksje poety nad kultur¹,
histori¹, literatur¹ epoki romantycznej.

Ukraiñska szko³a poetów.
1. Bajronowska rozpacz i pesymizm
w powieci poetyckiej
Antoniego Malczewskiego
Maria

Okrela step ukraiñski jako ksiêgê
historii oraz cmentarzysko, na
którym nieustannie odradza siê
cz³owiek i natura.
Mówi o nastroju w utworze i atmosferze bezbrze¿nego smutku i
rozpaczy.
Opowiada o motywie Kozaka jako
wolnego syna stepów.

I pusto  smutno  têskno  w
bujnej Ukrainie
Reprodukcje:
Leon Wyczó³kowski Kurhan na
Ukrainie
Józef Che³moñski Kozak na koniu

Na podstawie reprodukcji opisuje
pejza¿e ukraiñskie i postaæ Kozaka
na koniu jako wolnego mieszkañca
ukraiñskiego stepu.

2. Józef Bohdan Zaleski  autor
dumek, opartych na historycznych
i folklorystycznych motywach
ukraiñskich.

Wyszukuje w utworze fragmentów
przedstawiaj¹cych ukraiñski folklor i pejza¿ oraz motywy zaczerpniête z historii Kozaków.

Dumka Mazepy

Zna treæ powieci poetyckiej stworzonej na motywach z powstania
ludu ukraiñskiego w 1768 r. (tzw.
koliszczyzny).
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3. Seweryn Goszczyñski
Zamek kaniowski powieæ poetycka.

Mówi o literaturze wybitnie ludowej,
jej duchowoci.

Romantyczni poeci krajowi.
1. Poezja o tematyce narodowej i
spo³ecznej.

Zna utwór na pamiêæ.
Wyró¿nia w wierszu jego melodyjnoæ, ukazuje patriotyzm i przywi¹zanie do ojczyzny.

Wincenty Pol
Pieñ o ziemi naszej
W³adys³aw Syrokomla
(Ludwik Kondratowicz)
Lalka
(gawêda dziecinna)

Opowiada treæ wiersza.
Przedstawia problematykê utworu
oraz analizuje jêzyk utworu.
Obrazuje epizody z ¿ycia ludu wiejskiego.
Podkrela znaczenie liryki wiejskiej.
Analizuje treæ wiersza, wyszukuje
motywy pieni ludowej.

Teofil Lenartowicz
Z³oty kubek

Analizuje treæ wiersza pod wzglêdem treci i budowy.

Kornel Ujejski
Maraton

Wyszukuje fragmenty, które mówi¹
o g³êbokim patriotyzmie autora.

2. Powieciopisarze okresu romantyzmu.

Zna biografiê J.I. Kraszewskiego i
wymienia nazwiska innych powieciopisarzy okresu romantyzmu.
Opowiada treæ utworu, analizuje j¹
pod wzglêdem poruszanego problemu w utworze.
Charakteryzuje bohaterów i ich
ocenia.

Józef Ignacy Kraszewski
Ulana

Wiadomoci teoretyczne
Historyczne ród³a romantyzmu.
Nowi bohaterowie i nowy model obywatelskiej postawy.

Prace twórcze:
1. Jak widziano w romantyzmie rolê
poezji i poety?
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Za³o¿enia filozoficzne romantyzmu w
Polsce.
G³ówne tematy i motywy twórczoci
romantyków.
Gatunki literackie wprowadzone przez
pisarzy romantycznych.
Kreacja poezji, poety w polskiej literaturze romantycznej.
Dramat romantyczny.
Kontekst opracowania tematu
Przybli¿enie literackiej epoki romantyzmu; wiatopogl¹du, postawy i
dziedzictwa romantycznego.
Omówienie utworów klasyków, które
odkry³y prawdy o cz³owieku i
wiecie na tyle uniwersalne, ¿e
przystaj¹ one do ka¿dego niemal
wspó³czesnego wiatopogl¹du.

2

2. Dobro i z³o w III cz. Dziadów
Adama Mickiewicza.
3. A kiedy trzeba, na mieræ id¹ po
kolei, jak kamienie na szaniec
(J. S³owacki Testament mój).
Romantyczna wizja ofiary.
4. Ironia jako klucz do Norwidowskiej
oceny rzeczy wiata tego ...
5. W jaki sposób historia XX wieku
zweryfikowa³a namalowany przez
Zygmunta Krasiñskiego obraz rewolucji i jej przywódców?

POZYTYWIZM
III Rozdzia³
Nowy wiatopogl¹d filozoficzny i
spo³eczny
1. Kto g³osi³ ideologiê nowej epoki?

Charakteryzuje przemiany cywilizacyjne i spo³eczne, wykorzystuje
wiadomoci z historii.

2. Sk³adniki nowego wiatopogl¹du.

Aktywnie s³ucha wyk³adu.

Wiek pary i elektrycznoci  wynalazki jako przejaw zmian cywilizacyjnych.
Rozwój nauk filozoficznych i spo³ecznych.
Filozofia pozytywna A.Comte´a.
Prze³om antyromantyczny.
Auguste Comte
Ca³okszta³t metody pozytywnej
(fragment)

Analizuje definicje nowych kierunków i teorii.
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Porównuje wiatopogl¹d romantyczny i pozytywistyczny, tworz¹c
pary cech przeciwstawnych.
Okrela pojêcia: scjentyzm, ewolucjonizm, organicyzm, agnostycyzm, utylitaryzm, empiryzm.
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Herbert Spencer
Jednostka wobec pañstwa
(fragment)
John Stuart Mill
Co to jest utylitaryzm
(fragmenty)
Ernest Renan
¯ywot Jezusa (fragment)
Wiadomoci teoretyczne
Poznaje myli filozoficzne pozytywistów europejskich, wymienia
wynalazki i mówi o zmianach cywilizacyjnych, porównuje i zestawia europejski romantyzm z pozytywizmem.
Zapoznaje siê z nowymi pojêciami:
scjentyzm, ewolucjonizm, organicyzm, agnostycyzm, utylitaryzm,
empiryzm.

Analizuje fragmenty utworów europejskich filozofów epoki pozytywistów, ich wymowê filozoficzn¹.

Kontekst opracowania tematu
Co by³o powodem narodzenia siê
nowej epoki i jej nowe pr¹dy filozoficzne oraz warunki spo³eczne.
IV Rozdzia³
wiatowa literatura pozytywizmu
1.Powieci realistyczne w Europie
zachodniej.
Honoriusz Balzak
Ojciec Goriot  motyw walki
dobra i z³a w wiecie cz³owieka.
Funkcja opisu pensjonatu, regu³y
¿ycia mikrospo³ecznoci, charakterystyka bohaterów. Studium osobowoci. Dramat ojca. Goriot 
sprawc¹ i ofiar¹ swych czynów.

Zna biografiê pisarza.
Analizuje opis pensjonatu i jego
mieszkañców.
Charakteryzuje bohaterów.
Objania uniwersalnoæ postaci i ich
losów.
Analizuje sytuacjê miêdzy ojcem i
córkami w kategoriach walki miêdzy dobrem i z³em, m³odoci¹ i
staroci¹.
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Kariera Rastignaca, ewolucja wewnêtrzna postaci.
Wartoci etyczne i moralne a kult
pieni¹dza i awansu spo³ecznego.
Obraz Pary¿a jako miasta bogactw,
pokus, rozwi¹z³oci.
Miejsce utworu w cyklu Komedia
ludzka

Dyskutuje na temat ró¿nych aspektów
kariery w XIX wieku i dzi.
Samodzielnie rozwija pisemne
zagadnienie: Iluzja i deziluzja w
¿yciu bohaterów H. Balzaka.
Analizuje narracjê w fragmencie
opisowym.
Objania cechy powieci realistycznej, odwo³uj¹c siê do powieci
H. Balzaka.
Dostrzega korespondencjê sztuk
miêdzy tekstem literackim a obrazem.

Postulat realizmu  nowa próba opisania wiata. Powieæ  zwierciad³em, nowela  u³amkiem
zwierciad³a. Wymagania wobec
powieci spo³eczno-obyczajowej.
Reprodukcja:
G. Courbeta Dzieñ dobry, panie
Courbet
Realizm w malarstwie.
Fryderyk Stendhal
Czerwone i czarne  typ bohatera
karierowicza.

Zna treæ utworu, objania g³ówny
w¹tek, charakteryzuje bohaterów.
Objania symbolikê kolorów umieszczon¹ w tytule.

Karol Dickens
Klub Pickwicka  Atmosfera
¿yczliwoci i humanitaryzmu w
powieci.

Wyszukuje g³ówny w¹tek utworu i
charakteryzuje bohatera.
Ocenia postêpowanie bohatera i jego
¿yciowe motto.
Opowiada o zabawnych przygodach
tytu³owego bohatera i jego przyjació³, ocenia m¹droæ i dobroæ
roztargnionego mêdrca Pickwicka.
Wyodrêbnia problemy powa¿ne i
dramatyczne.

2. Realizm w prozie rosyjskiej
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Antoni Czechow
Po powrocie z teatru idealizacja
mi³oci.
Paradoksy mi³oci; namiêtnoæ i
powci¹gliwoæ, bliskoæ i dystans.

2

Komentuje i opowiada treæ utworu.
Uk³ada plan wydarzeñ, wed³ug
którego pisze streszczenie.
Opowiada o studium pisarza nad
uniwersaln¹ natur¹ i psychik¹
m³odego cz³owieka.

Kameleon

Opowiada treæ utworu, przedstawia
plan wydarzeñ, objania tytu³
opowiadania, wyszukuje elementy
komizmu, ukazuje wady g³ównego
bohatera.

Iwan Bunin
Meteor
Psychologiczna nowela rosyjska.

Ocenia charaktery bohaterów, wyró¿nia rolê mi³oci w ich ¿yciu.

Fiodor Dostojewski
Zbrodnia i kara
1. Analiza zbrodni i jej konsekwencje.
2. Ocalaj¹ca si³a mi³oci.
3. Bohater indywidualista o poczuciu
w³asnej wy¿szoci.

Komentuje wiarygodnoæ przemiany
bohatera.
Wyjania cechy powieci psychologicznej.
Wykrywa zwi¹zki teorii Raskolnikowa z filozofi¹ F.W. Nietzschego.
Pracuje z tekstem w celu sformu³owania racji bohatera.
Analizuje metaforyczny sens tytu³u.
Przeprowadza wywiad z psychologiem lub etykiem na temat osobowoci Raskolnikowa.
Wyjania racjonalistyczne ród³a z³a.
Opisuje piekieln¹ przestrzeñ Petersburga.
Wykrywa ideê powieci.
Odnajduje dyskusje miêdzy racjami
w dialogach bohaterów i monologach.

Geneza powieci w wietle biografii
F. Dostojewskiego.
Przyczyny zabicia lichwiarki i skutki
dla sprawcy.
Zbrodnia i kara w powieci.
Konflikt racji postaw miêdzy Raskolnikowem i Soni¹.
Rola kobiet w ¿yciu bohatera.
Schemat powieci kryminalno-sensacyjnej a problematyka psychologiczna.
Z³o w cz³owieku  czêæ osobowoci
czy choroba duszy.

Na podstawie poznanych utworów
okrela cechy psychologicznej
noweli i jej roli w epoce pozytywistycznej.
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Z³o w wiecie.
Dramatyczna wizja cz³owieka jako
istoty miêdzy dobrem i z³em.
Polifonizm powieci.
Lew To³stoj
Anna Karenina (fragmenty)
1. Mi³oæ niszcz¹ca szczêcie  spe³nienie pragnieñ?
Wyobra¿enia a rzeczywistoæ w
zwi¹zku Anny z Wroñskim.

Dokonuje przegl¹du i komentarzy
dotycz¹cych powieci i ocenia ich
trafnoæ.
Okrela kompozycjê powieci, w
której zdarzenia, fakty, wypowiedzi
stanowi¹ same w sobie komentarz.
Charakteryzuje g³ówn¹ bohaterkê
Annê.
Formu³uje hipotezy, dlaczego mi³oæ
niszcz¹ca jest czêstym ujêciem tego
uczucia.
Ukazuje wewnêtrzn¹ walkê Anny 
koniecznoæ wyboru miêdzy byciem matk¹ a kochank¹, macierzyñstwem a kobiecoci¹ (swoje
wypowiedzi popiera fragmentami
utworu).

3. Naturalizm w prozie europejskiej
Gustaw Flaubert
Pani Bovary
1. Edukacja sentymentalna Emmy.
2. Poezja marzeñ a proza ¿ycia.

Charakteryzuje g³ówn¹ bohaterkê
powieci Emmê Bovary.
Wie, co oznacza termin bovaryzm.
Okrela stosunek pisarza do stworzonej przez siebie postaci.

Emil Zola
Germinal (fragmenty)
1. Problematyka proletariacka w
utworze.

Wymienia wyznaczniki pr¹du naturalistycznego.
Rozpoznaje elementy naturalizmu w
czytanym tekcie.
T³umaczy tytu³ utworu.
Wyró¿nia w¹tki powieci.
Charakteryzuje Stefana Lautiera i
ocenia jego postêpowanie.

Cechy naturalizmu jako pr¹du literackiego.
Europejskie wzory naturalizmu
G. Flaubert, E. Zola.
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Charakterystyka rodowiska proletariackiego i bur¿uazji.
Strajk jako symboliczna wizja lepszej
przysz³oci, któr¹ trzeba stworzyæ
drog¹ rewolucji proletariackiej.
Wiadomoci teoretyczne
Pojêcie realizmu pisarzy epoki pozytywizmu.
Twórcy nowoczesnej powieci realistycznej w zachodniej Europie.
Realizm w prozie rosyjskiej.
Naturalizm w twórczoci E. Zoli.
Pojêcia: bowaryzm, bohater realistyczny, realizm szczegó³u, scjentyzm, utylitaryzm, praktycyzm.
Topos mi³oci ojcowskiej w literaturze
realizmu.

Praca twórcza
1. Uzasadnij, co to jest bowaryzm i
jakiej powieci zawdziêczamy ten
termin?
2. Oceniê postêpowanie g³ównego
bohatera Zbrodni i kary
3. Mój stosunek do tytu³owej bohaterki Anny Kareniny  oceniê jej
postêpek...

Kontekst opracowania tematu
Przybli¿enie wielkich osobowoci
prozy realistycznej. Najwa¿niejsze
powieci europejskiego realizmu i
ich znaczenie w powszechnej literaturze.
V Rozdzia³

M³odzi pozytywici. Has³a programowe. Wzorce osobowe w polskiej
rzeczywistoci popowstaniowej.

Aktywnie s³ucha wyk³adu.
Pracuje z podrêcznikiem.
Odnajduje postawy i wartoci pozytywistyczne u bohaterów lektur z
poprzednich klas.
Okrela pojêcia: praca u podstaw,
praca organiczna, tolerancja, liberalizm, demokratyzm, emancypacja.

2. Publicystyka o wyranie programowymi, pozytywistycznym charakterze.

Interpretuje has³o pracy organicznej,
odwo³uj¹c siê do przyk³adu z artyku³u.

Wartoci i postawy w programie
polskiego pozytywizmu
1.Warunki kszta³towania siê programu
polskiego pozytywizmu  rola
Szko³y G³ównej.
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Boles³aw Prus
Szkic programu w warunkach
obecnego rozwoju spo³eczeñstwa

Zabiera g³os w dyskusji na temat
aktualnoci postulatu.
Formu³uje argumenty i kontrargumenty stron sporu.

Aleksander wiêtochowski
My i wy
Spo³eczeñstwo jako organizm 
egzemplikacja has³a pracy
organicznej. Pomylnoæ jednostki,
harmonia dzia³añ, u¿ytecznoæ 
warunki rozwoju spo³ecznego.
Pozytywici a romantycy. Atak
m³odych, zarzuty starych wobec pozytywistów i ich odpowied.
Konfrontacja konfliktu ze sporem
romantyków z klasykami.
Program literacki polskiego pozytywizmu.
Nowe gatunki: felieton, kronika, list
z podró¿y.
Jêzyk ezopowy. Postulat spo³ecznej
u¿ytecznoci, zwrot ku prozie.
Nowe gatunki  felieton.
B. Prus
Bez tytu³u
(fragment kroniki)
W. Pisarska
Zanim zaczniesz pisaæ
Felietonistyka Prusa.
Kpina z cech narodowych  malkontenctwa, zawici.
Formy pracy dziennikarskiej. Odró¿nienie faktów od opinii.
Felietony uczniów na temat postaw,
cech m³odego pokolenia. Ocena
prac.
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Polemizuje z tezami A. wiêtochowskiego lub je potwierdza.

Przedstawia wiadomoci o felietonach B. Prusa lub listach z podró¿y H. Sienkiewicza na podstawie
samodzielnej lektury.
Notuje w ró¿nych formach.
Okrela swoje stanowisko wobec
obowi¹zków artysty i jego dzie³a.
Zabiera g³os w dyskusji (za lub
przeciw) na temat sztuki spo³ecznie
u¿ytecznej.
Analizuje wp³yw mesjanizmu na
wiadomoæ Polaków dawniej i
dzi.
Przypomina pojêcia: felieton, kronika.
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Wartoci teoretyczne
Znaczenie publicystyki w formowaniu
nowych postaw pozytywistycznych.
Porównywanie i zestawienie dwóch
epok romantyzmu i pozytywizmu.
Felieton, reporta¿, rola prasy w
szerzeniu hase³ nowej epoki.

2

Charakteryzuje postawy bohaterów
felietonu.
Analizuje tematykê, styl, jêzyk.
Wykrywa cechy felietonu.
Redaguje felieton.

Kontekst opracowania tematu
Rozwój polskiej publicystyki w epoce
pozytywizmu; jej ró¿norodnoæ
tematyki i form nowoczesnego
reporta¿u i felietonu.
VI Rozdzia³
Nowela pozytywistyczna
1. Nowela w³aciwa, nowela  opowiadanie.
Tematyka nowel: niedola dziecka
wiejskiego i biedoty miejskiej, potrzeba scjentyzmu, pracy u podstaw, nierównoæ spo³eczna, problem ¿ydowski.
Portrety bohaterów  kontrast, idealizacja. Heroizm powstañców,
apoteoza czynu. Wizja przysz³oci.
Interpretacja tytu³u.

Przypomina treæ nowel poznanych
w poprzednich klasach.

2. Eliza Orzeszkowa
Gloria victis
Antropomorfizacja nowel.

Charakteryzuje bohatera wcielaj¹c
siê w jego rolê.
Objania funkcjê dialogu (histori¹) a
wiatrem (natur¹).
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Uniwersalnoæ przes³añ.
Osi¹gniêcia w zakresie konstrukcji
narracji.

Odczytuje intencje autorki.
Wskazuje wyró¿niki stylu i jêzyka
(patos, emocjonalnoæ, liryzm,
nastrojowoæ, poetyckoæ).

Reprodukcja A. Grottgera Puszcza
z cyklu Lituania

Porównuje obraz malarski z obrazem
poetyckim.

3. Maria Konopnicka
Mendel Gdañski
Tematyka ¿ydowska w literaturze.

Analizuje sposób budowania portretu
literackiego.
Porównuje umys³owoæ i mentalnoæ
Mendla i zegarmistrza.

Psychologiczny portret Mendla.
Stosunek Polaków do ¯ydów. Idea
utworu.
Literatura ponad narodowymi podzia³ami, przeciw ksenofobii.
Mi³osierdzie gminy
Chwalebne cele a rzeczywiste cele
dzia³añ mieszkañców.
Teoria w mowie radcy a praktyka
licytacji. Tragizm losu g³ównego
bohatera. Funkcja stylizacji Kunzla
na Chrystusa.

Odnajduje elementy jêzyka ezopowego w opisie powstania.
Wykrywa zwi¹zek noweli z programem pozytywistycznym.
Objania pojêcia: peryfraza, ksenofobia, aluzja, jêzyk ezopowy.

4. Boles³aw Prus
Kamizelka
Klasyczna konstrukcja noweli 
teoria soko³a.

Charakteryzuje bohaterów w wietle
wypowiedzi.
Wykrywa elementy stylizacji.
Samodzielnie interpretuje fina³ i
tytu³.

Obraz uczucia ma³¿onków  k³amstwo w imiê mi³oci, oszukiwanie
chorego.
Pesymistyczny obraz wiata i nadzieja
w finale noweli.
5. Henryk Sienkiewicz
Szkice wêglem
Negatywne zjawiska w ¿yciu spo³ecznym.
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Stawia hipotezê dotycz¹c¹ miejsca
akcji.
Uczestniczy w dyskusji: Czy k³amstwo mo¿e byæ wartoci¹?
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Tragiczne losy rodziny.
Pesymizm, czarny obraz rzeczywistoci.
Indywidualizacja postaci. Tragizm i
komizm.
Odmiana opowiadania: luna kompozycja, dygresja i epizody.

Broni swego stanowiska, rzeczowo
argumentuje.
Przywo³uje inne znane nowele zbudowane wed³ug teorii soko³a.
Analizuje narracjê, dostrzegaj¹c
liryzm, humor.
Streszcza g³ówny w¹tek.
Interpretuje losy postaci w kontekcie historycznym utworu.
Wykrywa ró¿ne sposoby indywidualizacji postaci, elementy karykatury.

Wiadomoci teoretyczne
Nowela w³aciwa, nowela  opowiadanie.
Problem bohatera z ludu.
Pojêcia: ksenofobia, aluzja, jêzyk
ezopowy.
Stylizacja, jêzyk i kompozycja noweli.
Kontekst opracowania tematu
Osi¹gniêcia nowelistyki pozytywistycznej.

Prace twórcze
1. W jaki sposób pisarze pozytywistyczni wo³aj¹ o walkê z nêdz¹ i
nieszczêciem?
2. Problem ¿ydowski i równouprawnienie mniejszoci narodowej.

VII Rozdzia³
Pozytywizm  epoka powieci
Eliza Orzeszkowa
Nad Niemnem
1. Czas i przestrzeñ w powieci.
2. Charakterystyka mieszkañców
dworu i zacianka.
3. Pozytywistyczny etos pracy.
4. Wymiar patriotyczny, spo³eczny i
obyczajowy powieci.
Dwa plany czasowe. Dwór i zacianek. Praca  miernikiem wartoci
cz³owieka. Nauka przesz³oci 
funkcja dwóch mogi³.

Wykrywa zwi¹zki miêdzy powieci¹
E. Orzeszkowej a epopej¹ A. Mickiewicza.
Komentuje anachronizm wizji wiata.
Analizuje opisy dwóch mogi³ (symbolika, rola natury).
Pracuje z tekstem, wykrywaj¹c racje
bohaterów i analizuj¹c ich jêzykowe portrety.
Rozpoznaje sposoby mówienia o
powstaniu (przemilczenia, aluzje,
peryfrazy).
35

1

2

Konflikty rodzinne (m¹¿  ¿ona,
rodzice  dzieci).
Realizm powieci.
Ocena romantycznej przesz³oci:
omieszenie schematów postaw
(Emilia, Zygmunt), idealizacja
powstania 1963 roku. Pozytywna
i spo³eczna rola mezaliansu.
Pog³êbienie demokratyzmu i kultury
pracy jako ród³a zdobyczy
cywilizacji.

Wykrywa tezy autorki, dowodzi je
odwo³uj¹c siê do tekstu.

5. Film Nad Niemnem
w re¿. Z. Kumiñskiego
Powieæ a film.

Wyra¿a swoj¹ opiniê o adaptacji
filmowej.

Henryk Sienkiewicz
Potop
1. Powieæ historyczna  po³¹czenie
typu walterskotowskiego z
dokumentalnym.
2. Motyw romansu i przygody w
powieci.
3. Potop jako dzie³o synkretyczne.

Wyjania sens koñcowej wypowiedzi
Zag³oby w kontekcie tendencji
Trylogii.
Pracuje z tekstem w grupach w celu
scharakteryzowania bohatera zbiorowego.
Korzysta z literatury fachowej badaj¹c Sienkiewiczowsk¹ wizjê
historii.
Wskazuje pozytywne i negatywne
aspekty sarmatyzmu.
Porównuje postaci Kmicica, Soplicy,
wskazuj¹c cechy wspólne i ró¿ne.
Wykrywa elementy baniowe,
homeryckie, romansowe, z eposu
rycerskiego w konstrukcji postaci.
Wyszukuje porównania homeryckie
i inne rodki.

Geneza i tendencja utworu.
Postawa ró¿nych warstw spo³eczeñstwa wobec najazdu szwedzkiego a uk³ad zdarzeñ. Ocena
przyczyn klêski Rzeczypospolitej.
Rekonstrukcja historii czy optymistyczny narodowy mit?
Ocena sarmatyzmu.
Sposoby kreowania bohaterów.
Andrzej Kmicic jako wzór osobowy
Polaka. Onufry Zag³oba jako synteza cech polskiej szlachty.
Wp³ywy schematów literackich na
kszta³t postaci.
4. Problemy zwi¹zane z adaptacj¹
powieci historycznych.
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Wyra¿a swój s¹d na temat filmów.
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Filmowe wersje powieci historycznych Henryka Sienkiewicza
Potop
Ogniem i mieczem
W re¿. J. Hoffmana
Quo vadis
W re¿. J. Kawalerowicza

Ocenia adaptacjê filmow¹  udana,
nieudana.
Pos³uguje siê pojêciami dotycz¹cymi
filmu.
Dostrzega korespondencjê sztuk.
Wyró¿nia podobieñstwa literackiej,
malarskiej, filmowej wizji.

Reprodukcje:
Henryk Siemiradzki
Dirce chrzecijañska
Pochodnie Nerona

Analizuje obraz, uwzglêdniaj¹c technikê malarsk¹, kompozycjê, gamê
barw, rolê wiat³a.

5. Historia Polski w obrazach. Tendencje ku pokrzepieniu serc w
malarstwie J. Matejki.

Bada ideê i funkcjê obrazów.

Jan Matejko
Stañczyk
W. Kossak
Olszynka Grochowska
6. Tezy W. Gombrowicz dotycz¹ce
roli powieci Henryka Sienkiewicza.
Sienkiewicz

Potwierdza s¹d lub polemizuje z W.
Gombrowiczem, pos³uguj¹c siê
rzeczowymi argumentami.
Bada czytelnictwo powieci H. Sienkiewicza wspó³czenie (ankieta,
analiza danych z biblioteki).

Boles³aw Prus
Faraon
1. Problematyka psychologii w³adzy
i rz¹dzenia.
Akcja powieci w staro¿ytnym Egipcie. Powieæ historiozoficzno-polityczna. Uniwersalne wartoci
³¹cz¹ce dawne cywilizacje ze
wspó³czesn¹.

Opowiada o problematyce utworu
podejmuj¹cej temat psychologii
w³adzy i rz¹dzenia.
ledzi przebieg zdarzeñ, który dowodzi, ¿e postêp w dziejach dokonuje siê mimo klêsk jednostek.
Charakteryzuje Ramzesa XIII.

2. Porównanie powieci z filmem

Analizuje specyfikê filmu.
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Film Faraon
w re¿. J. Kawalerowicza
3. Cz³owiek wobec biegu wydarzeñ.
B. Prus
Z legend dawnego Egiptu
Wizja historii B. Prusa.
Mechanizm w³adzy.
Sprawy spo³eczne i racje serca.
Boles³aw Prus
Lalka
1. Nowatorska struktura utworu.
2. Obraz struktury ówczesnego spo³eczeñstwa, sytuacji i przemian
warstw spo³ecznych.
3. Wielka powieæ o mi³oci.
Opinie uczniów o powieci.
Tematy i problemy w utworze.
Portret Izabeli: cechy indywidualne i
typowe dla arystokratki.
Portret Wokulskiego: biografia, analiza z³o¿onej osobowoci, rola
mi³oci, blaski i cienie kariery.
Trzy pokolenia idealistów. Obraz rodowisk spo³ecznych, ich reprezentanci.
Cechy powieci realistycznej.
Rzecki jako humorysta, gawêdziarz,
krytyczny obserwator, filozof.
Ocena postaci. Wizerunek ¯ydów w
powieci.
Reprodukcja:
A. Gierymski
¯ydówka z cytrynami
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Porównuje dwa ujêcia historii w
utworach pozytywistycznych.
Analizuje typ narracji w prozie.

Formu³uje problemy do omówienia.
Uczestniczy w dyskusji, argumentuje
s¹dy cytatami.
Indywidualnie pracuje z tekstem
(fragmenty).
Pracuje w grupie, charakteryzuje
wskazan¹ postaæ.
Syntezuje wiadomoci w celu zrekonstruowania wizerunku grupy
spo³ecznej.
Interpretuje zakoñczenia powieci.
Formu³uje pytania, na które B. Prus
próbowa³ odpowiedzieæ.
Przygotowuje i przeprowadza
konkurs klasowy: I kto to mówi?
Okrela pojêcia: fabu³a, akcja, retrospekcja, iluzja, deziluzja, narrator
subiektywny, narrator auktorialny,
narrator personalny.

Na podstawie reprodukcji ukazuje
obraz rodowiska spo³ecznego i
objania realia ¿ycia codziennego
klasy robotniczej.
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Micha³ Ba³ucki
Dom otwarty
1. Dramat niespe³nionych nadziei w
wymiarze politycznym, ideologicznym, egzystencjalnym.

Okrela okolicznoci czas powstania
utworu.
Charakteryzuje bohaterów, podkrela wady mieszczañskiego rodowiska.
Objania pojêcie ba³ucczyzna.

Wiadomoci teoretyczne
Naturalizm w powieci polskiej.
Powieæ historyczna.
Poetyka powieci realistycznej.
Pojêcia: retrospekcja, iluzja, deziluzja,
narrator: subiektywny, auktorialny,
personalny, ksenofobia.
Stylistyka wybranych fragmentów
lektur (naladownictwo mowy
potocznej, elementy prowincjalne,
gwarowe).

Prace twórcze
1. Na przyk³adzie jednej wybranej
pierwszoplanowej postaci w Lalce B. Prusa omów sposoby charakteryzowania bohatera w powieci realistycznej.
2. Udowodnij, ¿e E. Orzeszkowa w
Nad Niemnem portretuje ró¿ne
charaktery ludzi w ró¿nym wieku,
ró¿nego pochodzenia i stanu maj¹tkowego.
3. Dlaczego powieci H. Sienkiewicza
sta³y siê czytelniczym bestselerem?
(Przeanalizuj Potop).
4. Udowodnij, ¿e postaæ Teofila Ró¿yca jest jednym z najwczeniejszych w literaturze polskiej portretów dekadenta.
5. Jakie wnioski na temat przebiegu
historii  pesymistyczne czy optymistyczne  zawiera powieæ
B. Prusa o w³adcy Egiptu?

Kontekst opracowania tematu
Nowelistyka i proza realistyczna jako
dominuj¹ce gatunki w pozytywizmie.
Ukazanie w nowelach obrazu rodowiska wiejskiego i miejskiego.
wiatopogl¹d twórców powieci 
powieæ powinna pouczaæ,
przedstawiony w powieci wiat
jest efektem uwa¿nej obserwacji i
analizy rzeczywistoci.
VIII Rozdzia³
Poezja czasów niepoetyckich
1. Programowy utwór niepoetyckiej
epoki.
2. Liryka mi³osna A. Asnyka.
Adam Asnyk
Sonet XIII, Do m³odych

Formu³uje tezy w formie równowa¿ników zdañ bogatych treciowo.
Wskazuje cechy poetyki, zw³aszcza
dyskursywnoæ, kolokwialnoæ.
Samodzielnie analizuje wiersz.
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Ach jak mi smutno
Wiecznie ¿ywa przesz³oæ.
Inspiruj¹ca rola tradycji.
Rola wybitnych jednostek.
Dorobek narodowy  wysi³ek wielu
pokoleñ.
Pogl¹dy, wzory i postawy pozytywistyczne w poezji.
Stosunek do romantyzmu.
Wzglêdnoæ wszelkiej idei, przemijanie jako nieodwracalny proces.
Prawdziwa m¹droæ w dobie
zmierzchu idealizmu.
Mi³oæ jako uczucie destrukcyjne,
niszcz¹ce. Klêska mi³osna na wymiar ogromnej katastrofy, jest
przyczyn¹ utraty marzeñ, powoduje uczucie smutku.

Redaguje wypowied interpretacyjn¹
i porównawcz¹ (Do m³odych a
Oda do m³odoci).
Wyszukuje fragmenty, które mówi¹
o nastrojach dekadenckich.
Okrela wydwiêk wiersza i popiera
swoj¹ wypowied cytatami z
utworu.
Utwór Do m³odych zna na pamiêæ.

1. Liryka nawi¹zuj¹ca do tradycji romantycznej.
2. Nurt liryki intymnej.
Maria Konopnicka
W Weronie
Kubek
Nawi¹zanie do tradycji romantycznej.
Temat szekspirowski.
Przyk³ad liryki intymnej.
Historia kubka, który ma magiczn¹
moc.

Wiadomoci teoretyczne
Poezja pozytywistyczna i postromantyczna.
Asnyk  poeta programowy  apel
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Przypomina poznane utwory liryczne
poetki.
Porównuje dwa ujêcia legendy mi³oci Romea i Julii.
Wyszukuje ró¿ne teksty kultury inspirowane histori¹ kochanków.
Opowiada treæ wiersza o nieszczêliwej mi³oci.
Okrela funkcjê zwyczajnego przedmiotu, który przypomina najpiêkniejsze chwile ¿ycia dwojga kiedy
kochaj¹cych siê ludzi.
Praca twórcza
1.Stosuj¹c kryteria historyczne i estetyczne spróbuj opisaæ poezjê

1

do nadchodz¹cych pokoleñ, pesymistyczna konstatacja.
Nurty w poezji Marii Konopnickiej:
bunt, ludowoæ, kunszt.

2

powstaj¹c¹ w okresie Pozytywizmu.
2. Cz³owiek w poezji Adama Asnyka.

Kontekst opracowania tematu
Liryka jako wzór poezji prostej i komunikatywnej, dociera do nowego
odbiorcy i zarazem utrzymuje
ci¹g³oæ tradycji romantycznej.
A. Asnyk i M. Konopnicka pozostaj¹
pod wp³ywem dziedzictwa romantycznego, bior¹c zeñ przede
wszystkim te pierwiastki, które nie
by³y w sprzecznoci z kultem pracy
oraz ideami postêpu spo³ecznego.
Nurt refleksyjno-filozoficzny w poezji.

Literatura dla opanowania pamiêciowego
Taras Szewczenko  Dumka, Testament
Aleksander Puszkin  Eugeniusz Onegin ( fragment )
Adam Mickiewicz  Oda do m³odoci, jeden sonet do wyboru
Juliusz S³owacki  Testament mój
Wincenty Pol  Pieñ o ziemi naszej (fragment)
Adam Asnyk  Do m³odych
Maria Konopnicka  Kubek
Do wyboru o wiêkszym rozmiarze utwór.
Literatura uzupe³niaj¹ca
(utwory przeznaczone dla samodzielnego czytania przez uczniów)
C. Godebski  Wiersz do legionów polskich
Johann Wolfgang Goethe  Cierpienia m³odego Wertera, Faust
Friedrich Schiller  Rêkawiczka
James Macpherson  Pieni Osjana
Walter Scott  Waverley(fragment)
Edward Stachura  Wêdrówk¹ ¿ycie jest cz³owieka
George Gordon Byron  Giaur
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Victor Hugo  Nêdznicy (fragmenty)
Aleksander Puszkin  Eugeniusz Onegin
Aleksander Gribojedow  M¹dremu biada
Niko³aj Gogol  Rewizor (fragmenty)
Micha³ Lermontow  Demon (fragmenty)
Taras Szewczenko  Dumka, Testament
Adam Mickiewicz  Ballady i romanse (wybrane),Dziady, Sonety
krymskie(wybrane), Konrad Wallenrod, Pan Tadeusz, Liryki lozañskie
(jedna do wyboru), To lubiê, Ksiêgi narodu polskiego i pielgrzymstwa
polskiego (proza biblijna)
Juliusz S³owacki  Liryki(Testament mój, Roz³¹czenie, Rzym, Anio³
ognisty),Hymn, Grób Agamemnona, Oda do wolnoci, Kordian,
Beniowski, Podró¿ do Ziemi wiêtej(fragmenty), Wyjazd do Neapolu(fragment).
Zygmunt Krasiñski  Nie  Boska komedia, Psalm wiary
Aleksander Fredro  luby panieñskie
Cyprian Kamil Norwid  Co ty Atenom zrobi³, Sokratesie, Fortepian
Szopena, W Weronie, Bema pamiêci ¿a³obny  rapsod, Vade mecum
(Klaskaniem maj¹c ..., Do czytelnika)
Józef Bohdan Zaleski  Dumka Mazepy
Seweryn Goszczyñski  Zamek kaniowski (fragmenty)
Antoni Malczewski  Maria (fragmenty)
Wincenty Pol  Pieñ o ziemi naszej
W³adys³aw Syrokomla  Lalka
Teofil Lenartowicz  Z³oty kubek
Kornel Ujejski  Maraton
Józef Ignacy Kraszewski  Ulana (fragmenty)
Honoriusz Balzak  Ojciec Goriot
Antoni Czechow  Po powrocie z teatru, Kameleon
Iwan Bunin  Meteor
Fryderyk Stendhal  Czerwone i czarne
Fiodor Dostojewski  Zbrodnia i kara
Gustaw Flaubert  Pani Bovary
Lew To³stoj  Anna Karenina (fragmenty), Na balu
Emil Zola  Germinal (fragmenty)
Eliza Orzeszkowa  Gloria victis, Nad Niemnem
Maria Konopnicka  Mendel Gdañski, Mi³osierdzie gminy Wiersze
(W Weronie, Kubek)
Boles³aw Prus  Kamizelka, Faraon, Lalka,Z legend dawnego Egiptu
Henryk Sienkiewicz  Szkice wêglem, Potop, Ogniem i mieczem, Quo
vadis
W. Gombrowicz  Sienkiewicz
Adam Asnyk  Liryka (Do m³odych, Sonet XIII, Ach, jak mi smutno)

Materia³ dydaktyczny (reprodukcje, filmy)
Reprodukcje:
Philip Otto Runge  Nas troje
Pierre-Paul Prudhon  Józefina z Malmaison
Francisco Goya y Lucientes  Pogrzeb sardynki
Joseph Mallord William Turner  Zachodz¹ce s³oñce nad jeziorem
John Constable  Zatoka Weymouth
Teodore Gericaul  Tratwa Meduzy
Johann Heinrich Füssli  Koszmar
William Blake  Anio³ dobra i duch z³a walcz¹cy o dziecko
Walenty Wañkowicz  Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale
Maciej Gaszyñski  S³owacki na piramidach
Gaspar David Friedrich  Wêdrowiec
Leon Wyczó³kowski  Kurhan na Ukrainie
Józef Che³moñski  Kozak na koniu
Gustave Courbet  Dzieñ dobry panie Courbet
Artur Grottger  Puszcza
Henryk Siemiradzki  Drice chrzecijañska, Pochodnie Nerona
Jan Matejko  Stañczyk
Wojciech Kossak  Olszynka Grochowska
Aleksander Gierymski  ¯ydówka z cytrynami, Piaskarze
Filmy:
Pan Tadeusz  re¿. A. Wajda
Nad Niemnem  re¿. Z. Kumiñski
Potop, Ogniem i mieczem  re¿. J. Hoffman
Qvo vadis, Faraon  re¿. J. Kawalerowicz
Podstawowe rodzaje ustnych i pisemnych prac
z literatury w 10 klasie
Wyrane czytanie utworów literackich.
Uk³adanie planu samodzielnej ustnej i pisemnej wypowiedzi.
Komentowanie fragmentów z utworów literackich.
Ustne i pisemne wypracowanie-rozwa¿anie problematyki przerabianego utworu
(w tym indywidualna, porównawcza, grupowa charakterystyka), a tak¿e wypracowanie-rozwa¿anie na temat przerobionego utworu publicystycznego.
Udzia³ w dialogu podczas omawiania utworu literackiego.
Plan i tezy artyku³u krytyki literackiej.
Referat i odczyt na temat literacki (wed³ug jednego lub kilku róde³).
Recenzja na temat przeczytanej ksi¹¿ki, obejrzanego filmu, programu telewizyjnego, spektaklu (z motywacj¹ swojego stosunku do bohaterów i zdarzeñ
utworu).

Podstawowe wymagania dotycz¹ce wiedzy i umiejêtnoci
uczniów 10 klasy
Uczniowie powinni znaæ:
 wa¿ne fakty z ¿ycia i twórczoci poznawanych pisarzy;
 fabu³ê, w³aciwoci kompozycji, systemy obrazów poznawanych utworów;
 ocenê utworów w artyku³ach krytyki literackiej;
 podstawowe cechy pojêæ: artystyczny obraz, literacki typ, romantyzm, realizm,
pozytywizm, powieæ realistyczna, historyczna, obyczajowa, psychologiczna,
dramatyczny konflikt, indywidualny styl pisarza;
 teksty proponowane przez program do opanowania pamiêciowego.
Uczniowie powinni umieæ:
 analizowaæ przerabiany utwór bior¹c pod uwagê jego artystyczn¹ odrêbnoæ;
 wyranie czytaæ utwór literacki;
 okrelaæ przynale¿noæ utworu do literackiego rodzaju (epika, liryka, dramat);
 ukazywaæ g³ówn¹ problematykê utworu;
 okrelaæ ideowo-artystyczn¹ rolê elementów fabu³y, kompozycji, systemu
obrazów i jêzykowych rodków artystycznych;
 komentowaæ fragmenty (epizody, sceny) literackiego tekstu z wyra¿eniem
swojego stosunku do przedstawionej treci;
 uzasadniaæ swój stosunek do utworu i bohaterów;
 braæ udzia³ w dialogu podczas omawiania oddzielnego utworu literackiego;
 przygotowaæ informacjê, referat, odczyt na literacki temat na podstawie jednego
lub kilku róde³;
 napisaæ recenzjê na przeczytan¹ ksi¹¿kê, a tak¿e na utwór z innego rodzaju
sztuki, powi¹zany z literatur¹.

44

XI

KLASA

(140 godzin w ci¹gu roku; 4 godziny tygodniowo;
5 godzin rezerwowych)
Treæ
materia³u nauczania

Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

1

2

Wstêp
1. Atmosfera M³odej Europy.

EPOKA M£ODEJ POLSKI
I Rozdzia³
Prze³om antypozytywistyczny
1. Ramy czasowe. Ró¿ne nazwy epoki. Poczucie cywilizacji i kultury.
Filozoficzne ród³a  pogl¹dy A.
Schopenhauera, F.W. Nietzschego,
H. Bergsona. Podstawy ¿yciowe
dekadentyzmu, bunt modernistyczny, indywidualizm.
Apologia sztuki, konflikt miêdzy artyst¹ a filistrem.
Odrodzenie tendencji romantycznych.
2. M³odopolskie manifesty.
Z. Przesmycki
Maurycy Maeterlinck i jego...

Zdobywa dojrza³oæ intelektualn¹
przejawiaj¹c¹ siê w wiadomym
korzystaniu z wiedzy o literaturze
i kulturze w interpretacji dzie³ literackich i w odbiorze tekstów kultury.
Bierze udzia³ w dyskusji, korzystaj¹c
z wiadomoci poznanych w klasie
dziesi¹tej.

Wyjania nazwy epoki.
S³ucha wyk³adu, notuj¹c.
Analizuje zwi¹zki miêdzy wiatopogl¹dem romantycznym i modernistycznym.
Zna pojêcia: modernizm, neoromantyzm, schopenhaueryzm, bergsonizm, nietzcheanizm.

Odczytuje g³ówne tezy w poszczególnych manifestach.
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A. Górski
M³oda Polska
S. Przybyszewski
Confiteor
Program sztuki symbolicznej.
Symbol a alegoria.
Spór o sztukê narodow¹ w czasach
bankructw i idei przewrotu wartoci.
Od ¿ycia spo³ecznego i utylitaryzmu
ku ¿yciu duszy jednostki i estetyzmowi.
Postulat nieograniczonej wolnoci
artysty sztuki dla sztuki.

5. Impresjonizm, symbolizm, ekspresjonizm w sztuce i w malarstwie.
Reprodukcje obrazów:
W. Podkowiñski
W ogrodzie
W. Weiss
Demon
E. Munch
Krzyk
Dziewczêta na mocie
C. Monet
Impresja wschodz¹cego s³oñca,
Kobieta z parasolk¹
A. Renoir
niadanie wiolarzy
C. Pissaro
Bulwar Montmartre
A. Böcklin
Wyspa umar³ych
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Wybiera najwa¿niejsze myli i je
interpretuje.
Wyszukuje filozoficzne inspiracje
pogl¹dów S. Przybyszewskiego.
Analizuje s³ownictwo, stylistykê manifestu, wykrywa elementy stylizacji biblijnej.
Bierze udzia³ w dyskusji na temat
funkcji sztuki w czasach romantyzmu, pozytywizmu, modernizmu.
Dyskutuje na temat aktualnoci tez
krytyków m³odopolskich.
Analizuje wybrane teksty kultury
masowej.
Redaguje rozprawkê dotycz¹c¹
funkcji sztuki dawniej i dzi.
Dyskutuje na temat zadañ sztuki:
autonomicznoæ i estetyzm czy
spo³eczna u¿ytecznoæ.
Wyjania pojêcia: symbolizm, sztuka
dla sztuki.
Analizuje wskazan¹ reprodukcjê
obrazu, rozpatruj¹c styl.
Dopisuje dialog lub fabu³ê do postaci
i sytuacji przedstawionej na
obrazie.
Samodzielnie analizuje obraz impresjonistyczny.
Czyta tekst z notowaniem.
Odnajduje cechy stylu secesyjnego
w analizowanych dzie³ach sztuki.
Wymienia g³ówne motywy i w¹tki
sztuki modernizmu.
Nazywa kierunki w sztukach malarskich i okrela ich zadanie na
zasadzie porównania.
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G. Klimt
Poca³unek, Judyta, Salome
J. Pankiewicz
Targ na kwiaty w Pary¿u
J. Malczewski
Melancholia, mieræ
A. Hutnikiewicz
G³ówne motywy i w¹tki sztuki modernizmu
Impresjonizm, symbolizm, ekspresjonizm  nowe kierunki w sztukach plastycznych.
Wybitni twórcy i ich dokonania.
Wp³yw sztuk piêknych na literaturê. Secesyjne zainteresowanie
motywami fauny i flory. Portrety
kobiece.
6. Nowe zjawiska kultury artystycznej
i literackiej.
T. ¯eleñski (Boy)
O bardzo niegrzecznej literaturze,
Cygan nieznany
W. Berent
Próchno (fragmenty)
Cyganeria artystyczna, kawiarnia literacka, kabaret.
Strój, poza. Secesja w sztuce u¿ytkowej.
Narodziny polskiego filmu.
¯ycie miêdzynarodowej cyganerii
artystycznej.
Funkcja impresjonizmu w opisie
wiata.
Wiadomoci teoretyczne
Nazwy epoki i jej granice czasowe.

Opisuje wygl¹d kawiarenki literackiej.
Wskazuje elementy impresjonistyczne w opisie tañca.
Okrela rodowisko cyganerii i jej
bezpardonow¹ walkê z filistrem.
Projektuje program wycieczki po
Krakowie ladami kultury m³odopolskiej.

Prace twórcze
Jakie elementy systemu wartoci
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Prze³om antypozytywistyczny i g³ówne pr¹dy literackie. Pogl¹dy filozoficzne.
Pojêcia: modernizm, neoromantyzm,
symbolizm, sztuka dla sztuki,
secesja.

i jakie zainteresowanie tematyczne M³odej Polski deklaruje Artur
Górski?
Po czyjej stronie stan¹³by w sporze
miêdzy zwolennikami sztuki
wyzwolonej i s³u¿ebnej?
Uzasadnij swoje stanowisko.
Czy kategorie moralne s¹  twoim
zdaniem  wa¿nym kryterium
oceny dzie³a literackiego?

Kontekst opracowania tematu
Usystematyzowanie wiedzy o pocz¹tkach epoki prze³omu XIX i XX
wieku pozwalaj¹cej zrozumieæ
rzeczywistoæ historyczn¹, spo³eczn¹ i artystyczn¹ piêknych
czasów.
II Rozdzia³
Poezja m³odopolska
1. Europejskie inspiracje poezji m³odopolskiej.
Poeci francuskiego modernizmu.
Nowy dreszcz poezji Charlesa Baudelairea
Ch. Baudelaire
Do czytelnika
Albatros
Padlina
A. Rimbaud
Statek pijany
pi¹cy w kotlinie
Ch. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud  wybitni twórcy nowoczesnej poezji europejskiej, poeci
przeklêci.
Tragizm ludzkiej egzystencji: grzesznoæ, moralny upadek, atrofia woli,
odwagi, poczucie nudy.
Rezygnacja walki ze z³em, mieræ
duchowa.
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Wymienia rodki wyrazu i objania
ich znaczenie w utworze  zasada
analogii, metoda synestezji, muzycznoæ wiersza, psychizacja
krajobrazu, odwiêtnoæ jêzyka.
Porównuje styl ¿ycia i formy buntu
poetów romantycznych i modernistycznych.
Analizuje obrazy w wierszu jako
ekwiwalenty stanów psychicznych.
Wyjania na przyk³adach estetykê
brzydoty.
Bada funkcjonowanie w literaturze
motywu poety  ptaka.
Wyra¿a swój s¹d o sytuacji poety w
wiecie.
Formu³uje zalecenia dla poety na
podstawie wiersza.
Bada muzycznoæ tekstu.
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Los poety w zmarnia³ym wiecie,
bezradnoæ i miesznoæ wród
ludzi  b³aznów.
Konfrontacja idealisty z rzeczywistoci¹.
Nowe techniki poetyckie  muzycznoæ.
Topos wêdrówki. Symbolika ¿eglugi,
statku. Natura oceanu. Bogactwo i
zmiennoæ doznañ. Synteza wra¿eñ. Plastyka obrazów.

Stawia
hipotezy
dotycz¹ce
odczytania symboli, uzasadnia je.
Analizuje motyw homo viator.

2. Poezja  wiadectwem nastrojów
koñca wieku.

Interpretuje teksty, formu³uj¹c przes³anki i wnioski z nich wynikaj¹ce.
Analizuje funkcjê pytañ retorycznych.
Wykrywa nawi¹zania do Biblii, do
filozofii A. Schopenhauera.
Charakteryzuje podmiot zbiorowy.

K. Przerwa-Tetmajer
Koniec wieku XIX
Nie wierzê w nic
Wyznanie dekadenta. Rejestracja
wiadomoci cz³owieka schy³ku
wieku: brak sensu i celu ¿ycia, kryzys wartoci i idei, niemoc, rozpacz.
Ekwiwalent obrazowy prze¿yæ 
szalony rzebiarz jako twórca i
destruktor.
3. Apoteoza sztuki. (1 godz.)
K. Przerwa-Tetmajer
Evviva larte
E. Okuñ
Grajek (Filistrzy)
(reprodukcja)

Zestawia utwór z innymi tekstami
realizuj¹cymi motyw non omnis
moriar.
Szuka zwi¹zków miêdzy wierszem a
filozofi¹ epoki.
Analizuje wiersz, badaj¹c wyk³adniki
poetyki impresjonistycznej.

Kult artysty i sztuki. Kontrast miêdzy
artyst¹ a filistrem. Duma, pragnienie s³awy twórcy. Sztuka  jedyn¹
wartoci¹ dla idealistów.
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4. Liryka pejza¿u i nastroju.
K. Przerwa-Tetmajer
Melodia mgie³ nocnych
M³odopolska synteza sztuk.
Dynamika tañca mgie³. Synestezja w
sposobie opisu wra¿eñ.
Atmosfera hipnotycznego zauroczenia.
Muzycznoæ w sferze s³owno-obrazowej i dwiêkowej. Rejestracja
impresji. Terapeutyczna funkcja
kontaktu z natur¹.

2

Wyszukuje ró¿ne przejawy muzycznoci.
Omawia korespondencjê sztuk
(wiersz  obraz).

5. M³odopolska wizja mierci, nirwany, mi³oci.
K. Przerwa  Tetmajer
Hymn do Nirwany
Ja, kiedy usta...
S. Korab-Brzozowski
O, przyjd
J. Malczewski
mieræ
(reprodukcja)
Poszukiwania lekarstwa na smutek i
cierpienie.
Formy m³odopolskiego eskapizmu.
Przemiany wizerunku mierci w kulturze (znaki mierci dawniej i dzi).
Erotyzm m³odopolski.
Pesymistyczna koncepcja prze¿yæ
erotycznych.
Funkcja mi³oci w dobie dekadentyzmu: przejaw hedonizmu, forma
terapii.

Zna pojêcia: pytanie retoryczne, nirwana, kontrast, impresja, muzycznoæ, synestezja.
Interpretuje wiersze.
Szuka zwi¹zków miêdzy literackim i
plastycznym wizerunkiem mierci.
Wypowiada siê w formie ustnej i
pisemnej.
Dyskutuje nad problemem profanacji
w sztuce, odwo³uj¹c siê do przyk³adów z kultury wspó³czesnej
(moda, plastyka).

6. Poetyka modernistyczna.
Afirmacja ¿ycia, Franciszkanizm.
J. Kasprowicz
Krzak dzikiej ró¿y w Ciemnych
Smreczynach

Zna pojêcia: eskapizm, hedonizm.
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Analizuje wiersz zgodnie ze wskazaniem.
Bada zasadê cyklu.

1

Ksiêga ubogich
Impresjonistyczna technika obrazowania. Symbolika górskich rolin.
Nastrojowoæ. Zwi¹zek utworów z
klimatem epoki.
Poezja prostych, dobrych uczuæ.
Zgoda na naturalny porz¹dek wiata.
Koncepcja ¿ycia w duchu chrzecijañskiej pokory i ludowego stoicyzmu.
Rola klamry kompozycyjnej.

2

Prezentuje referat dotycz¹cy tematu
Tatry w kulturze M³odej Polski
Parafrazuje wiersz, akcentuj¹c zanegowane postawy ludzi.
Opisuje jêzyk wypowiedzi,
zw³aszcza dyskursywnoæ.

Wizerunek szatana jako syntezy przeciwieñstw.
Ekspresjonistyczna kreacja wbrew
tradycji biblijnej.
7. Antydekadenckie wezwania.
L. Staff
Kowal
Odrzuæmy¿ raz ...
Portret kowala. Symbolika jego postawy.
Postulat aktywnoci twórczego oddzia³ywania na w³asny los.
Zwi¹zek sonetu z klimatem mylowym epoki.

Stawia hipotezy interpretacyjne dotycz¹ce symboliki obrazu pracuj¹cego kowala.
Wyszukuje filozoficzne ród³a kreacji silnej jednostki.

8. Afirmacja ¿ycia i program poetycki.
L. Staff
¯ycie bez zdarzeñ, Przedpiew,
Ars poetica
Refleksja nad w³asnym ¿yciem, bilans
dowiadczeñ.
Zgoda na wiat, harmonia z natur¹.
Klasyczna filozofia ¿ycia  postawa
stoicko  epikurejska.

Opisuje i komentuje postawê poety.
Odnajduje aluzje do utworów J. Kochanowskiego, naladowanie stylu
poety.
Wypowiada siê pisemnie na temat:
Cz³owiek m¹dry to ...
Redaguje zalecenie dla m³odego literata wed³ug L. Staffa.
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Odwo³anie do antyku i renesansu.
Franciszkanizm.
Program poetycki L. Staffa. Stosunek
do odbiorcy.
Zadania poezji.

Porównuje za³o¿enia programowe
L. Staffa i innego poety, np. J. S³owackiego.

9. Debiut Boles³awa Lemiana.
Usta i oczy, Zielona godzina
Perwersyjny erotyzm, podkrelaj¹cy
równowartoæ marzenia mi³osnego, poczucie przynale¿noci cz³owieka do natury.
Têsknota do zatracenia siê w przyrodzie, ziszczenie ludzkiego marzenia o niemiertelnoci.

Analizuje treæ wiersza.
Wyszukuje doznanie zmys³owe, które
jest kluczem mi³osnej sytuacji w
wierszu.
Mówi o hierarchii ludzkich doznañ i
prze¿yæ na przyk³adzie wiersza
Las

10. Poezja satyryczna.
Tadeusz Boy-¯eleñski
O bardzo niegrzecznej literaturze
polskiej i jej strapionej ciotce,

Wyszukuje i objania nagromadzone
w celach parodystycznych chwyty
poetyckie, obrazy i s³ownictwo.
Wyszczególnia w treci wiersza has³a
kulturowe, które s¹ znamienne dla
kultury modernistycznej.

Wiadomoci teoretyczne
Antydekadenckie wezwania.
Program poetycki dekadenta.
Ekwiwalent prze¿yæ obrazowych.
Aluzje do utworów poetów wczesnych epok. Retrospekcja, narracja
porednia, narracja piêtrowa.
Zwi¹zki miêdzy literatur¹ a filozofi¹,
sztuk¹ i muzyk¹ epoki.
Pojêcia: pytanie retoryczne, nirwana,
kontrast, impresja, synestezja.

Prace twórcze
1. Cechy poezji modernistycznej na
podstawie utworu J. Kasprowicza
Krzak dzikiej ró¿y w Ciemnych
Smreczynach
2. Pisemna wypowied na temat:
Cz³owiek m¹dry to .... Wykorzystaj refleksje L. Staffa ukazane
w programie poetyckim.
3. Czy s¹dzisz, ¿e teza Miriama o
trwaj¹cej przez ca³e dzieje ludzkoci walce zachowawczo nastawionej i takiej samej krytyki z
wszelkimi objawami nowatorstwa
w sztuce sprawdza siê tak¿e

Kontekst opracowania tematu
Wybitni przedstawiciele europejskiej
inspiracji w poezji m³odopolskiej
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w porównaniu do twórczoci
polskich poetów koñca XIX wieku.

2

wspó³czenie  podaj przyk³ady
potwierdzaj¹ce tê tezê lub jej zaprzeczaj¹ce.

III Rozdzia³
Proza m³odopolska
Europejskie wzory prozatorskie.
Kontynuacja realizmu.
Powieci modernistyczne.
Wybitni twórcy i ich osi¹gniêcia. Poetyka powieci.

Analizuje przeczytane fragmenty
utworów, wyszczególnia problematykê, charakteryzuje bohaterów.

1. Absolutyzm etyczny Josepha Conrada w powieci Lord Jim
Portret psychologiczny Jima: idealizm, maksymalizm ¿yciowy, bezkompromisowoæ, marzycielstwo,
niedojrza³oæ. Heroiczna etyka honoru, mglisty idea³ postêpowania.
Uniwersalna problematyka utworu:
bezsilnoæ cz³owieka wobec losu,
postawa w sytuacji ekstremalnej,
godnoæ.
Konstrukcja narracji.

Analizuje przyczyny i skutki zachowania siê bohatera.
Ocenia postêpowanie bohatera.
Uczestniczy w debacie na temat
postaw m³odych ludzi wobec wiata i ¿ycia.
Objania terminy: retrospekcja, narracja porednia, narracja piêtrowa.

2. Sztuka jest wartoci¹ wy¿sz¹ ni¿
zasady moralne wed³ug pogl¹du
Oskara Wildea.
Portret Doriana Graya
(fragmenty)
Pragnienie wiecznej m³odoci bohatera.
Amoralne postêpowanie, lekcewa¿enie norm ograniczaj¹cych wyj¹tkow¹ jednostkê.
Apologia sztuki i artysty.
Relacja miêdzy estetyk¹ i etyk¹.

Omawia obraz malarski i porównuje
z obrazem literackim; okrela tematykê, nastrój.
Formu³uje refleksje nad spo³ecznymi
konsekwencjami hedonizmu.
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3. Dramatyczny obraz powstania
styczniowego.
Stefan ¯eromski
Rozdziobi¹ nas kruki, wrony
Szymon Winrych jako ostatni bohater
romantyczny.
Postawa heroiczna a deheroizacja
sceny mierci.
Naturalizm kulminacyjnej sceny.
Symbol kruków i wron.
Dramatyczny obraz powstania.
Diagnoza przyczyn klêski  idea
utworu.
Film w re¿. T. Chmielewskiego
Wierna rzeka
Analiza fragmentu filmu.
Cel w³¹czenia sceny z opowiadania
Rozdziobi¹ nas ....
rodki swoiste dla dzie³a filmowego.
Inne utwory S. ¯eromskiego o tematyce powstañczej.

Bada zwi¹zki postaci z bohaterem
romantycznym.
Interpretuje utwór z uwzglêdnieniem
kontekstu
historycznego,
literackiego.
Przedstawia propozycje odczytania
symboli.
Porównuje realizacjê tematu powstania styczniowego w poznanych
utworach.
Analizuje rolê poszczególnych rodków wyrazu w filmie.
Prezentuje swoje wra¿enia z kontaktu
z dzie³em filmowym.

4. Obraz miasta.
Wladys³aw Stanis³aw Reymont
Ziemia obiecana
(film w re¿. A. Wajdy)
¯ycie £odzi i walka jej mieszkañców
o przetrwanie.
Trzej przyjaciele i konkurenci.
Miasto  organizm  potwór.
Barwne i ciemne strony egzystencji
miejskiej.
Interpretacja biblijnej formu³y ziemi
obiecanej.
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Syntezuje wiedzê.
Ogl¹da fragmenty lub ca³oæ filmu.
Opisuje kadry i sekwencje obrazów
charakteryzuj¹ce rytm ¿ycia miasta.
Syntezuje wiedzê, badaj¹c stosunek
pisarzy XIX wieku do miasta.
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5. Obraz wiejskiej spo³ecznoci.
W³adys³aw Stanis³aw Reymont
Ch³opi
Jesieñ
Kompozycja powieci. Czas biologiczny i sakralny. Porz¹dek ¿ycia
wiejskiego, hierarchia spo³ecznoci. Ziemia i praca jako wartoæ.
Jednostka i gromada.
Trzech narratorów.
Dialektyzacja.
Wp³ywy
modernistyczne
w
realistycznej powieci.
Mitologizacja ¿ycia ch³opów.
Realistyczny i mityczny wymiar
postaci.
Lipce jako axis mundi.

Wiadomoci teoretyczne
Poetyka powieci.
Portret psychologiczny bohatera
powieci.
Synkretyzm powieci.
Dialektyzacja, mitologizacja.
Realistyczny i mityczny wymiar
powieci.
Kontekst opracowania tematu
Wybitni przedstawiciele europejskiej
i polskiej prozy drugiej po³owy
XIX wieku.

Pracuje z podrêcznikiem.
Prezentuje wiadomoci wynikaj¹ce z
w³asnych zainteresowañ.
Dokonuje sprawozdania z indywidualnej lektury.
Pracuje z tekstem, wyra¿a s¹dy i je
argumentuje.
Porównuje obrazy pracy w powieci
W.S. Reymonta, E. Orzeszkowej,
S. ¯eromskiego.
Samodzielnie analizuje scenê mierci
Boryny.
Bada wp³ywy ró¿nych kierunków
estetycznych na kszta³t powieci.
Stawia hipotezy dotycz¹ce walorów
powieci nagrodzonej Nagrod¹
Nobla.
Objania wp³yw poetyki na prozê
m³odopolsk¹, ukazuje na przyk³adach cechy poetyki impresjonistycznej w powieci (subiektywizacja wiedzy o rzeczywistoci, subiektywizacja narracji, ograniczenie roli fabu³y, kompozycja
otwarta, psychologizm).
Prace twórcze
1. Co s¹dzisz o postaci doktora Judyma? Okrel swoje stanowisko
wobec jego przekonañ i idea³ów
oraz sposobów dzia³ania i decyzji
¿yciowych.
2. Bezsilnoæ cz³owieka wobec losu
na podstawie powieci J. Conrada
Lord Jim
3. W. S. Reymont Ziemia obiecana  miasto, organizm, potwór.
4. Znajd w dowolnym tomie Ch³opów dowody wspó³istnienia nar55
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ratorów: realistycznego, wsiowego gadu³y i stylizatora m³odopolskiego.
IV Rozdzia³
Dramat m³odopolski
1. Europejskie wzory dramaturgii
symbolicznej i Nowego teatru.

Opowiada treæ utworu przedstawiaj¹c zdumiewaj¹c¹ si³ê symbolicznego i fatalistycznego nastroju, atmosferê dramatycznoci i
napiêcia zawartego w statycznej,
prawie nieruchomej sytuacji scenicznej.

H. Ibsen
Dzika kaczka
Reforma w teatrze. Wielcy twórcy:
G. Craig, K. Stanis³awski.
Dramat naturalistyczny, symboliczny,
ekspresjonistyczny.
Fa³sz, gra pozorów a bezwzglêdna
prawda w Dzikiej kaczce.

Wskazuje na naturalistyczne cechy
dramatu, podkrela obraz tragicznie beznadziejnej egzystencji
ludzi zwyk³ych.

Gerhart Hauptmann
Tkacze
Ukazanie nêdzarskiego ¿ycia, poczucia krzywdy i rewolucyjnego d¹¿enia robotników niemieckich z fabryk w³ókienniczych.

Zwraca uwagê na sztukê przedstawienia zwyk³ych bohaterów, ich
spraw codziennych w powszednich
zdarzeniach.

Antoni Czechow
Winiowy sad
G³êboki psychologizm i specyficzny
klimat zbli¿aj¹cy do dramatu
nastrojowego.

Uwydatnia popularnoæ tej sztuki we
wspó³czesnych repertuarach teatralnych i uzasadnia to zjawisko.

2. Wp³yw twórczoci kompozytora
Ryszarda Wagnera na polsk¹ dramaturgiê.

Uzasadnia wp³yw R. Wagnera na
tworzenie nowej, symbolicznej
dramaturgii polskiej.
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Muzyka z fragmentów oper
R. Wagnera
Z³oto Renu
Walkiria
Zmierzch bogów
Niemiecki kompozytor szczególnie
ceniony jako twórca syntetycznego
dzie³a sztuki  widowiska teatralnego, w którym elementy zaczerpniête z rozmaitych obszarów sztuki
tworz¹ wiadomie zakomponowan¹ i syntetyczn¹ ca³oæ.

S³ucha muzyki i tworzy w wyobrani
obrazy naturalistyczne, zawieraj¹ce symbole oddzia³uj¹ce na ró¿ne
sfery wra¿liwoci estetycznej odbiorcy.

3. Polskie arcydzie³a dramatyczne.

Wyszukuje wiadomoci z ró¿nych
róde³.
Pos³uguje siê s³ownictwem
fachowym: inscenizacja, teatr
aktora, re¿ysera.

Koncepcja teatru ogromnego Stanis³awa Wyspiañskiego.
Spektakl jako synteza sztuk.
Dramat symboliczny.
Ideowy sens dramatu.
Ludomania i dekadencja w dramacie.
Stanis³aw Wyspiañski
Wesele
Pierwowzory postaci, geneza dramatu.
Polaków portret w³asny w akcie I :
ch³opi a inteligenci.
Realistyczna komedia obyczajowa.
Osoby dramatu i sceny wizyjne
W akcie III: rodowód i funkcja.
Rozrachunek S. Wyspiañskiego ze
wspó³czesnymi w akcie III: niedojrza³oæ obu warstw.
Symbole i sceny symboliczne. Cechy
dramatu.
Wesele wobec tradycji literackiej.
Malarstwo i muzyka w dramacie.
Wesele wobec tradycji literackiej.
Malarstwo i muzyka w dramacie.

Bada kontekst macierzysty utworu.
Pracuje w grupie, charakteryzuj¹c
bohatera zbiorowego, np. ch³opi o
sobie, ch³opi o inteligentach.
Wyjania przes³ania kolejnych dialogów.
Syntezuje wiedzê w formie rozprawki: Dlaczego w bronowickiej
chacie nie zabrzmia³ z³oty róg?
Uczy siê na pamiêæ wybranych cytatów.

Analizuje korespondencjê sztuk.
Wykrywa aluzje i nawi¹zania do
utworów romantycznych.
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J. Malczewski
B³êdne ko³o
(reprodukcja)

Analizuje didaskalia.
Korzysta z literatury fachowej.

Gabriela Zapolska
Moralnoæ pani Dulskiej jako dramat naturalistyczny.
Tragikomedia ko³tuñska.

Charakteryzuje bohaterów.
Analizuje postawy dzieci Dulskiej
w konfrontacji z zachowaniami
wspó³czesnej m³odzie¿y.
Opisuje portrety wspó³czesnych
Dulskich.

Portret rodziny.
Przejawy dulszczyzny, ko³tuñstwa: osobowoæ bohaterki, styl
¿ycia, ubiór, wygl¹d mieszkania.
Skandal w porz¹dnym domu. Tragifarsa.
Cechy dramatu naturalistycznego.
Wiadomoci teoretyczne
Dramat naturalistyczny.
Porównuje didaskalia.
Malarstwo i muzyka w dramacie.
Kontekst opracowania tematu
Przybli¿enie dramaturgii polskiej
okresu M³odej Polski i porównanie
z dramaturgi¹ europejsk¹.
LITERATURA OKRESU
MIÊDZYWOJENNEGO
I Rozdzia³
Awangarda europejska
1. Przewrót w sztuce i kulturze.
Reprodukcje:
Panny z Avignon P. Picassa
Nad Witebskiem M. Chagalla
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Prace twórcze
1. Ró¿ne postacie symbolizmu w
dramacie m³odopolskim.
2. Anegdotyczna geneza dramatu
Wesele
3. Czy móg³by nazwaæ obraz J. Malczewskiego tytu³em Chocholi taniec a dramat S. Wyspiañskiego
B³êdne ko³o? Uzasadnij sw¹
wypowied.

Wyjania termin awangarda.
Przygotowuje prezentacjê jednego
kierunku na podstawie tradycyjnych i nowoczesnych róde³ informacji.
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ród³a i funkcje sztuki awangardowej.
Rodzaje eksperymentów artystycznych na pocz¹tku XX wieku, wykorzystanie nowoczesnych rodków przekazu.
Kubistyczna rewolucja w malarstwie.
Nowe kierunki w sztuce i literaturze, ich przedstawiciele.

Wyra¿a w³asne prze¿ycia i opinie
wynikaj¹ce z kontaktu ze sztuk¹.

2. Wyzwolona wyobrania surrealizmu.
Francuska awangarda poetycka 
G. Apollinaire.

Okrela pojêcia: kubizm, futuryzm,
dadaizm, nadrealizm, kola¿,
asambla¿, dekala¿, frotta¿, rekla¿,
fuma¿.
Ocenia wartoæ nowych zjawisk dla
kultury.
Interpretuje dzie³o sztuki awangardowej jako wyraz treci pozawiadomych.
Wskazuje wyró¿niki surrealizmu
(nadrealizmu) w literaturze, sztukach plastycznych.
Opisuje wybrany obraz, dostrzegaj¹c
po³¹czenie realizmu z wizj¹ psychodeliczn¹.

Reprodukcje:
P³on¹ca ¿yrafa S. Dali,
Akt schodz¹cy po schodach
M. Duchampa,
S³oñ Celebes M. Ernsta,
Terapeuta R. Magrittea,
Hera F. Picabii,
Strach I. Tanguyego.
K. Rudziñska
Awangarda a kultura masowa
Sztuka jako wyraz treci pozawiadomych. Zasada procesu twórczego wed³ug André Bretona.
Poetyka marzenia sennego w malarstwie Salvadora Dali, Marcela
Duchampa, Maxa Ernsta, René
Magrittea , Francisa Picabii, Ivesa
Tanguyego.
3. Futuryzm jako nowy nurt w literaturze.
F.T. Marinetti
Manifest futuryzmu
Przejawy buntu w³oskich futurystów.

Okrela cechy sztuki futurystycznej
i zadania artysty na podstawie
manifestu Marinettiego.
Wypowiada siê na temat futurystycznej wizji historii sztuki i
kultury.
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Futurystyczna wizja historii sztuki i
kultury jako ci¹gu autonomicznych
prezentystycznych zjawisk.
M. Majakowski i W. Chlebnikow
Futurystyczna twórczoæ.
Rosyjscy
egofuturyci
kubofuturyci.
Futuryzm a totalitaryzmy.

i

Nowatorska narracja w powieci
Marcela Prousta
W poszukiwaniu straconego czasu
(fragmenty)
Powieæ sk³ada siê z siedmiu tomów
i charakteryzuj¹ j¹ s³ynne proustowskie, czyli bardzo d³ugie
zdania.
Kontekst opracowania tematu
Wymienia nowe kierunki w sztuce,
wyjania ich nazwy w kontekcie
za³o¿eñ programowych.
Wskazuje i wyjania cechy konstytutywne sztuki awangardowej
(antytradycjonalizm, antyrealizm,
antypsychologizm).
Wiadomoci teoretyczne
Nowe pojêcia zwi¹zane z awangard¹
europejsk¹. Futurystyczna wizja
historii sztuki i kultury jako ci¹g
autonomicznych, prezentystycznych zjawisk.
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Analizuje elementy buntu futurystycznego przeciw zastanej kulturze
oraz wskazywane przez futurystów
nowe obiekty fascynacji.
Objania pojêcia: egofuturyzm,
kubofuturyzm.
Okrela narracjê, poznanie wiata
przedstawionego przez psychikê
narratora; czas przebiegu zdarzeñ
nie odgrywa najwa¿niejszej roli
jedynie bieg myli.
Omawia w¹tki utworu i umiejscawia
je.
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II Rozdzia³
Polska awangarda poetycka
1. Prowokacje polskich futurystów.
Reprodukcja:
E. Okuñ My i wojna
S. M³odo¿eniec
XX wiek
B. Jasieñski
Zmêczy³ mnie jêzyk

Opisuje i interpretuje obraz jako
nowe ujêcie tematu wojny.
Bada jêzykowy obraz nowoczesnego
wiata, dokonuj¹c analizy neologizmów.
Wskazuje w wierszach ró¿ne sposoby osi¹gania ekspresji.

A. Watt
¯ywoty
Wolnoæ artystów w Polsce odrodzonej, poszukiwanie nowych
tematów i nowego jêzyka.
Program w³oskich futurystów a deklaracja polskich artystów.
Symptomy XX wieku wed³ug S. M³odo¿eñca  telegraficzny opis przemian w technice i kulturze, wizji
¿ycia indywidualnego i spo³ecznego.
Nowy jêzyk poezji B. Jasieñskiego i
A. Wata.
Skandal obyczajowy i literacki.
2. Kontestatorstwo i eksperyment
formalny.
B. Jasieñski
Manifest w sprawie poezji futurystycznej
Specyfika polskiego futuryzmu na tle
w³oskich hase³.
Odwrót od kultury wysokiej, oficjalnej i fascynacja prymitywizmem.

Analizuje konsekwencje przyjêcia
ortografii futurystycznej.
Komentuje ortografiê futurystyczn¹
jako element buntu wobec tradycji.
Dyskutuje na temat skandalu i prowokacji jako sposobu zaistnienia
artysty na rynku.
Wymienia nowe tematy poezji futurystycznej (np. wynalazki techniczne, kino, kultura masowa,
¿ycie codzienne).
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Bunt nihilistyczny a wartociowe
postulaty.

Komentuje przejawy skandalu i prowokacji w poezji futurystycznej.
Pracuje w grupie z tekstem, formu³uj¹c prawa i obowi¹zki artysty,
zasady sztuki futurystycznej, koncepcjê dzie³a sztuki.
Porównuje manifesty literackie futurystów i S. Przybyszewskiego.
Wie, co to jest poemat symultaniczny.
Wyodrêbnia s³owa-klucze.

B. Jasieñski
But w butonierce

Wykrywa zasadê logiczn¹ uk³adu
graficznego wiersza.
Wskazuje elementy buntu wobec modernizmu, ale i nawi¹zania do
minionej epoki.
Interpretuje tytu³ jako przejaw kontestacji.

Niekonsekwencja w realizacji programu futurystycznego.
Buta m³odoci i pycha rzekomego
geniuszu futurysty. Prowokacyjne
deklaracje zerwania z tradycj¹.
3. Konstruktywizm w poezji Awangardy Krakowskiej.
T. Peiper
Punkt wyjcia
J. Przybo
Echo
Odjazd
Notre-Dame
Reprodukcja:
K. Kobro-Strzemiñska
Kompozycja przestrzenna
Twórcy i program grupy krakowskiej.
Wezwanie T. Peipera do intelektualnej i moralnej pracy artysty nad
umys³owoci¹ i wiadomoci¹ czy62

Wyjania za³o¿enia programowe
grupy na podstawie artyku³u zamieszczonego w Zwrotnicy.
Odnajduje realizacjê hase³ programowych w wierszach.
Zestawia has³o 3 M z postulatami
futurystów.
Analizuje poredni sposób wyra¿ania
uczuæ podmiotu lirycznego.
Przedstawia w³asne propozycje
interpretacji metafor (opartych na
elipsie).
Wskazuje w wierszach opisy przestrzeni i je analizuje.
Dostrzega podstawowe cechy sk³adni
i kompozycji wybranego utworu.
Porównuje literackie i plastyczne
sposoby kreowania przestrzeni.
Okrela pojêcia: kreacjonizm, ekwiwalentyzacja uczuæ, elipsa.
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telników  obywateli nowego
pañstwa.
Sytuacja spo³eczna poety o wiejskim
rodowodzie  autobiograficzna
refleksja J. Przybosia.
Wywo³ywanie nowych przestrzeni
poprzez s³owa i dwiêki, emocje i
prze¿ycia.
Katedra gotycka jako konstrukcja
architektoniczna oraz przestrzeñ
sakralna.
Budowanie wiata poprzez metafory.

Opisuje obrazy poetyckie jako odpowiedniki stanu emocjonalnego.

Kontekst opracowania tematu
Przedstawienie praw i obowi¹zków
artysty na podstawie polskich manifestów futurystycznych.
Za³o¿enia programowe Awangardy
Krakowskiej.

Prace twórcze
1. Skomentuj oryginaln¹ koñcow¹
metaforê wiersza J. Przybosia
Notre-Dame.
2. Wymieñ i okrel has³a programu
poetyckiego Awangardy Krakowskiej.
3. Jakie elementy buntu futurystycznego przeciw zastanej kulturze oraz
wskazywane przez futurystów
nowe obiekty fascynacji pozwalaj¹
wyjaniæ powody tej ewolucji ideowej uczestników ruchu futurystycznego.

Teoretyczne wiadomoci
Tematyka poezji futurystycznej, cechy
jêzyka futurystów, futurystyczny
obraz miasta, wizerunek cz³owieka
jako maszyny, sposoby konstruowania nowych przestrzeni. Program Awangardy Krakowskiej.
Pojêcia: poemat symultaniczny, kreacjonizm, ekwiwalentyzacja uczuæ,
elipsa.
III Rozdzia³
Skamandryci  piêkna plejada
1. Sceny miejskie wed³ug J. Tuwima.
J.Tuwim
Do krytyków
Ranyjulek
Dzieje Skamandra.
Poszerzenie przestrzeni literatury.

Przedstawia sk³ad grupy i g³ówne
za³o¿enia poezji skamandrytów.
Szuka informacji na temat historii
grupy, redaguje notatkê.
Przedstawia historiê grupy i charakteryzuje stosunek skamandrytów
do przesz³oci i tradycji literackiej.
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Wspólne pogl¹dy skamandrytów
na ¿ycie.
Programowy elektyzm grupy.
Miasto Tuwima  realia, obyczaje,
ludzie. Jêzyk opisu: leksyka, frazeologia, sk³adnia.
Biologicznoæ radosna i drapie¿na,
prymitywna. Kpina, ¿art, ironia.

Wykrywa cechy poezji skamandryckiej na przyk³adzie wczesnych
wierszy J. Tuwima.
Charakteryzuje bohatera, sytuacjê
liryczn¹, poetykê, nastrój w wierszach.
Opisuje obraz ¿ycia miasta, ró¿ne
oblicza biologizmu i witalnoci
cz³owieka.
Wskazuje w wierszach ironiê, kpinê,
¿art, elementy groteski w ujêciu
rzeczywistoci.
Okrela pojêcia: elektyzm, eufonia,
witalizm.

2. Witalizm Kazimierza Wierzyñskiego.

Dokonuje analizy porównawczej
wierszy Manifest szalony
K. Wierzyñskiego i Evvivalarte!
K. Przerwy-Tetmajera.
Pracuje ze s³ownikiem frazeologicznym.
Rozpoznaje cytaty i aluzje w wierszu
K. Wierzyñskiego oraz okrela ich
znaczenie dla wymowy ideowej
utworu.

K. Wierzyñski
Manifest szalony
Postawa wobec tradycji literackiej i
kulturowej.
Przekszta³cone frazeologizmy sposobem opisu wiata.
Humor, emocjonalnoæ.
3. Dyskusja z tradycj¹ u Jana Lechonia.
J. Lechoñ
Pytasz, co w moim ¿yciu ...
Kontrasty okrelaj¹ce ludzki los. Egzystencjalny smutek i perspektywa
mierci.
Maksymalizm twórczy  ród³em
dramatu ¿yciowego poety.
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Okrela postawê podmiotu mówi¹cego  wobec wiata i wobec
ludzi.
Szuka w wierszach nawi¹zañ do baroku, romantyzmu, M³odej Polski.
Wyjania tytu³ Toast w kontekcie
treci wiersza.
Redaguje krótk¹ i rzeczow¹ informacjê do leksykonu o m³odzieñczej
twórczoci obu poetów.
Wskazuje w wierszach wyró¿niki
parnasizmu.

1

2

Wyjania przejawy tendencji parnasistowskich.
Opisuje wizjê Europy wed³ug
J. Iwaszkiewicza.
Notuje informacje dotycz¹ce ewolucji tematyki i poetyki utworów
poety.
Dyskutuje na temat procesu twórczego: mêka czy radoæ?
Zapisuje utwory literackie dotycz¹ce
powstawania dzie³a, wykorzystuje
ich idee w formie argumentacji.
4. Ewolucja poezji wielkiej pi¹tki.
J. Tuwim
Sitowie
Bal w operze
Zwrot ku klasycyzmowi.
Nurt satyryczny: szopki polityczne,
monologi kabaretowe, teksty piosenek.
Mêka artysty zwi¹zana z koniecznoci¹ twórczego interpretowania
wiata.
Spontanicznoæ i bezporednioæ odbioru zjawisk walorem dzieciñstwa.
Satyryczne spojrzenie na model egzystencji mieszczañskiej.
Groteskowe przedstawienie i jêzyk
form¹ oceny zjawiska.
Kontrasty w ¿yciu spo³ecznym i politycznym. Katastroficzny pogl¹d na
temat przysz³oci Polski. Nowatorstwo poematu.
J. Iwaszkiewicz
Do przyjaciela
Wspólna Europa wielkiej kultury, ale
i odwiecznych konfliktów narodowociowych.

Wymienia g³ówne rysy portretu mieszczan.
Opisuje zjawiska polityczne i spo³eczne oraz sposób ich przedstawienia.
Wskazuje elementy groteski w jêzyku poematu.
Komentuje aktualnoæ obrazu pañstwa w utworze.

Okrela pojêcia: autotematyzm,
satyra, animalizacja, reifikacja,
groteska.
Wyjania zasadê kompozycyjn¹ w
tytule i utworze.
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Postawa klasycystyczna (piêkno sztuki i natury, harmonia ¿ycia, wartoci moralne) wyró¿nikiem wspólnoty poetów ró¿nych nacji.

Interpretuje pary antonimów jako
wyraz sprzecznoci wiata.

K. Wierzyñski
Ojczyzna chocho³ów
Skok o tyczce

Analizuje jêzyk przywo³añ, cytatów,
aluzji.
Rozwija w formie eseju refleksjê na
temat tragicznej wolnoci Polaków.
Analizuje porównywanie sportowców do zjawisk przyrody.
Redaguje g³os w dyskusji na temat:
wspó³czesny sport  pokonywanie
rywali czy praw rz¹dz¹cych czasem i przestrzeni¹.
Okrela pojêcie: dialog retoryczny,
aluzja literacka.
Formu³uje pozorne i rzeczywiste
intencje podmiotu mówi¹cego.
Okrela funkcjê tytu³u.

Bogactwo aluzji literackich i nawi¹zañ do polskiej literatury romantycznej. Konwencja retorycznego
dialogu. Atrybuty mitologii narodowej rodkiem do opisu konfliktu
miêdzy przywódc¹ i narodem.
Zachwyt nad piêknem ruchu cz³owieka usi³uj¹cego pokonaæ ograniczenia natury. Porównanie 
fenomenem przyrody celem sportowca.
A. S³onimski
Smutno mi, Bo¿e
Odzwierciedlenie problemów w Polsce i w Europie w latach 30. w
poezji A. S³onimskiego.
Pesymistyczny obraz epoki  kryzys
wiary w dobro niesione przez naukê, symbolem wynalazczoci staje
siê gaz  rodek zag³ady.
Zaanga¿owanie polityczne podmiotu,
apel do sumieñ.
Porównanie obczyzny z ojczyzn¹.
wiadomoæ odepchniêcia przez
rodaków z powodu semickiego
pochodzenia.
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Dokonuje analizy porównawczej
wierszy A. S³onimskiego i J. S³owackiego.
Wyjania pojêcie: intertekstualnoæ.

1

Kontekst opracowania tematu
Przedstawienie historii grupy skamandrytów i ich stosunek do przesz³oci i tradycji literackiej ukazany
w ich utworach.
Wiadomoci teoretyczne
Cechy poezji skamandryckiej, jêzyka
poetyckiego (kolokwializmy, wulgaryzmy, dosadne frazeologizmy).
Ironia, kpina, ¿art, oblicza biologizmu
i witalnoci cz³owieka w wietle
wierszy J.Tuwima.
Tendencje parnasistowskie.
Pojêcia: elektyzm, eufonia, animalizacja, reifikacja, groteska, dialog
retoryczny, intertekstualizm.

2

Prace twórcze
1. Czego domaga siê od poezji Kazimierz Wierzyñski?
2. Dokonaj interpretacji dowolnego
wiersza J. Tuwima.
3. Na podstawie przeczytanych wierszy Kazimierza Wierzyñskiego
scharakteryzuj postawê podmiotu
lirycznego wobec ¿ycia i wiata.

IV Rozdzia³
Satelici Skamandra
1. Literacka cie¿ka
Kazimiery I³³akowiczówny.
K. I³³akowiczówna
Niewiêta mêka
Pejza¿
Powrót
Ró¿norodnoæ poezji
K. I³³akowiczówny: skamandryckie
tematy, modernistyczne sposoby
obrazowania i tonacja emocjonalna.
Motywy biblijne s³u¿¹ce osobistemu
wyznaniu. Znaczenie tytu³u.
Filozoficzno-metafizyczny wymiar
krajobrazu. Funkcje symboliki i fantastyki w zapisie sennego marzenia.
Powrót do krainy dzieciñstwa z perspektywy dowiadczeñ doros³oci.

Wyszukuje informacje biograficzne
ukazuj¹ce ró¿ne role spo³eczne
Kazimiery I³³akowiczówny.
Analizuje sposób opisu indywidualnego cierpienia.
Wskazuje modernistyczne cechy
obrazowania: onirycznoæ, psychizacja krajobrazu.
Samodzielnie wyszukuje inne realizacje motywu powrotu.
Dokonuje interpretacji porównawczej, zestawiaj¹c wiersz Powrót
z wybranym przez siebie.
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Dzieciêce postrzeganie wiata
(funkcja epitetów emocjonalnych).
2. Religijne treci wierszy Jerzego
Lieberta.
J. Liebert
Druga ojczyzna
Jedziec
Na lipê czarnolesk¹
Dramatyczne tony w wierszach
J. Lieberta.
Dwie ojczyzny  ziemska, niebiañska. Od zmys³owego opisu wiata
do metafizycznej wiary w mi³oæ
wieczn¹. Pragnienie ³adu, harmonii
i pogody wobec ciê¿aru ¿ycia,
smutku i niepokoju doczesnoci.
Relacje miêdzy Bogiem i cz³owiekiem. Nieustanny proces wyborów etyczno-moralnych istot¹
¿ycia.

Grupuje s³ownictwo dotycz¹ce obu
ojczyzn, wyjania sformu³owanie
metaforyczne.
Opisuje wizjê miejsca szczêliwego.
Analizuje motyw walki jako dominantê kompozycyjn¹.
Interpretuje koñcowy dwuwers w
kontekcie ca³oci utworu.
Wyszukuje parafrazê modlitwy Ojcze nasz, rozwa¿a sens ró¿nic.
Samodzielnie interpretuje wiersz,
koncentruj¹c siê na znaczeniu
tradycji czarnoleskie wed³ug J. Lieberta.

Naturalistyczne obrazy choroby jako
zbli¿anie siê ku mierci.
Dramatycznie przerwana litania
prób.
Nawi¹zanie do fraszki J. Kochanowskiego. Klasyczna harmonia w
treci i kompozycji tekstu.
3. Kobieta i mi³oæ wed³ug Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
M. Pawlikowska-Jasnorzewska
Gwiazdy spadaj¹ce
Mi³oæ
Morze i niebo
Trzy fazy twórczoci: mi³oæ, natura,
wojna. Mi³osna tematyka tomu
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Wyszukuje wiadomoci na temat
rodowiska rodzinnego poetki i jej
zainteresowañ.
Wskazuje zwi¹zki wierszy z poetyk¹
skamandrytów, ale i cechy awangardowe.
Wyjania okrelenie: polska Safona.
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Poca³unki. Tonacja ¿artobliwa i
refleksyjna. Minimum s³ów, maksimum sugestii. Konwencja rozmowy, ironiczny dystans wobec siebie.
Manifestacja kobiecoci, przewaga
prze¿yæ zmys³owych nad intelektualnymi.

Interpretuje wybrany wiersz, wykorzystuj¹c zasadê konstrukcyjno-treciow¹.
Okrela pojêcia: miniatura poetycka,
puenta, ironia.

Kontekst opracowania tematu
Ukazanie problematyki utworów
poetów luno zwi¹zanych ze Skamandrem; wyrazistych zwi¹zków z
tradycj¹ literack¹.

Prace twórcze
1. Jak rozumiesz postulat powrotu do
rzeczy prostych w wierszu Powrót K. I³³akowiczówny?
2. Dokonaj pisemnej interpretacji
wiersza J. Lieberta Na lipê czarnolesk¹ uwzglêdniaj¹c znaczenie,
jakie poeta przypisywa³ tradycji
czarnoleskiej.
3. Do Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej przylgn¹³ przydomek
polskiej Safony. Wyjanij dlaczego i w jakiej mierze jest to s³uszne.

Teoretyczne wiadomoci
Ró¿norodnoæ tematyczna twórczoci
poetów, nowe tendencje i nawi¹zania do tradycji literackiej.
Syntetycznoæ wypowiedzi w
wierszach Marii PawlikowskiejJasnorzewskiej.
Metafizyczna koncepcja dwóch ojczyzn Jana Lieberta.
Model kobiecoci w wietle wierszy
polskiej Safony.
Miniatura poetycka.
V Rozdzia³
Dwa bieguny poezji dwudziestolecia
1. Trudne mi³oci W³adys³awa Broniewskiego
W³adys³aw Broniewski
Ulica Mi³a
Poezja
Ja i wiersze
Reprodukcje:
B.W. Linke
Morze w krwi

Formu³uje trzy peryfrazy okrelaj¹ce
W. Broniewskiego jako poetê.
Analizuje literacki (motywy) i jêzykowy wyraz zaanga¿owania poety.
Okrela pojêcie: panteizm.

Wi¹¿e sztukê malarstwa z obrazem
poetyckim
na
zasadzie
porównania.
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Autobus
Heroizm zmagañ z ¿yciem, etyka
godnego przyjmowania przemijania, mierci  d¹b  metafor¹
osobowoci poety.
Poetycki reporta¿ z ulicy Mi³ej w tonie
spo³ecznego zaanga¿owania a ekspresja koszmaru kapitalistycznego
miasta w grafikach B.W. Linkego.
Program poetycki w duchu romantycznego tyrteizmu i rewolucyjnych idei.
2. wiat i zawiat Boles³awa Lemiana.
Boles³aw Lemian
Dziewczyna
nigrobek
Gdy domdlewasz ...
Po ciemku
Romans
Koncepcja cz³owieka wyrzuconego
w nieistnienie. Tajemnice ¿ycia
wed³ug B. Lemiana.
Natura jako demiurg. Symboliczny
walor fantastyki. Filozoficzny podtekst ludowoci.
Lemianowskie wyobra¿enie mi³oci
i mierci.
Twórczoæ poety wobec g³ównych
tendencji dwudziestolecia.
Kontekst opracowania tematu
Program poetycki W. Broniewskiego.
Miejsce i rola cz³owieka w wiecie na
podstawie twórczoci B. Lemiana.
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Interpretuje wybrany utwór z perspektywy symbolizmu.
Samodzielnie bada zwi¹zki wierszy
z tradycj¹ literack¹, zw³aszcza romantyczn¹ i m³odopolsk¹.
Przygotowuje krótk¹ wypowied,
bêd¹c¹ rozwiniêciem tematu lekcji
na podstawie wybranych utworów.
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Wiadomoci teoretyczne
Neologizmy pe³ni¹ce funkcjê kreowania nowej rzeczywistoci.
Twórczoæ B. Lemiana na tle tendencji dwudziestolecia.
Program poetycki
W. Broniewskiego.
Pojêcia: panteizm, symbolizm.
VI Rozdzia³
W krêgu prozy
1. Stefan ¯eromski
Przedwionie
Obraz i si³a rewolucji.
Dyskusja o koncepcjach naprawy
Polski.
Dylematy dojrzewania i poszukiwania
autorytetów przez m³odego cz³owieka.
Dwie koncepcje rozwoju kraju: ewolucja reprezentowana przez ówczesnego wiceministra Szymona Gajowca  program nawi¹zuje do
postulatów pracy organicznej;
komunistyczna rewolucja to druga
koncepcja reprezentowana przez
wywrotowca Lulka.

Zna treæ utworu i jego problematykê.
Przedstawia pogl¹dy ¯eromskiego na
rewolucjê rosyjsk¹; uzasadnia
przyczyny negatywnej oceny.
Charakteryzuje g³ównego bohatera
utworu Cezarego Barykê.
Opowiada o micie szklanych domów,
utopijnej idei Seweryna Baryki.

Mit szklanych domów, z którym po raz
pierwszy spotyka siê Cezary
Baryka podczas podró¿y do kraju,
ojciec rysuje mu idealistyczny
obraz kraju, w którym wszyscy s¹
sobie równi i szczêliwi.
Ukazanie sprzeciwu autora wobec
rewolucji komunistycznej.
2. Maria D¹browska
Noce i dnie
Kontrast postaci.

Okrela fabu³ê i akcjê utworu.
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Obraz polskiego domu.
Wymowa patriotyczna i spo³eczna
utworu.
Wielka epopeja, saga rodzinna, powieæ realistyczna sk³adaj¹ca siê z
czterech czêci.
Wymowa symboliczna tytu³u utworu;
¿ycie cz³owieka sk³ada siê z nastêpuj¹cych po sobie dni i nocy tworz¹cych strumieñ up³ywaj¹cego
czasu.
Autorka ukaza³a parê ma³¿eñsk¹ silnie
skontrastowan¹, ró¿ni¹c¹ siê w³aciwie wszystkim: Bogumi³ jest
ekstrawertykiem, Barbara jest
introwertyczk¹. Ró¿ni¹ce siê od
siebie sylwetki psychologiczne
dope³niaj¹ siê wzajemnie tworz¹c
piêkny obraz zwi¹zku pe³nego
cz³owieczeñstwa.
Jêzyk powieci prosty, ale jednoczenie bogaty i pe³en uroku.

Wypowiada siê na temat charakterystyki bohaterów powieci dokonanej przez pisarkê.
Opowiada treæ utworu i okrela jego
problematykê.
Analizuje losy ¿yciowe bohaterów
powieci, które tworz¹ bogat¹ galeriê typów i charakterów.

3. Zofia Na³kowska
Granica

Interpretuje tytu³, rozwa¿aj¹c ró¿ne
granice dotycz¹ce mo¿liwoci
egzystencjalnych i spo³ecznych
cz³owieka.
Notuje cytaty o charakterze aforyzmów, jeden z nich czyni przedmiotem d³u¿szej refleksji.
Formu³uje argumenty dotycz¹ce
uwarunkowañ postawy g³ównego
bohatera.
Opowiada o ukazanych warstwach
spo³ecznych i granicach miêdzy
nimi.
Ocenia postêpowanie g³ównego bohatera Zenona.

Problematyka spo³eczna i moralna
utworu.
Konformizm bohatera.
Problematyka powieci  funkcja
pierwszego rozdzia³u. Poszukiwanie prawdy o cz³owieku  m³odzieñcze deklaracje Zenona i
kolejne kroki w ¿yciu osobistym i
zawodowym, uwarunkowania postawy i jej konsekwencje. Samoocena cz³owieka a os¹d rodowiska. Nacisk ról spo³ecznych i
uk³adów klasowych (schematów)
a jednostkê, deformacja osobo72
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woci w trybach w³adzy. Cechy
powieci psychologicznej.
4. Witold Gombrowicz
Ferdydurke
Satyra na szko³ê, mieszczañstwo i
ziemiañstwo.
Drwina ze wiata jako rekwizytorni
form.
W. Gombrowicz we wspomnieniach 
geniusz czy wariat?
Narrator a bohater. Józio na progu doros³oci. S³owa-klucze do interpretacji wiata przedstawionego.
Szko³a wed³ug autora. Demaskacja
fa³szywych form w trzech rodowiskach. Koncepcja ¿ycia jako
przybierania form, odgrywania ról.
Cechy utworu jako powieci awangardowej. Aututematyzm.

Wyra¿a swój s¹d o lekturze.
Dyskutuje na temat pozytywnych i
negatywnych aspektów funkcjonowania formy.
Wskazuje elementy satyry i groteski
w obrazie szko³y.
Rozpoznaje groteskê na poziomie
konstrukcji bohatera, wiata, jêzyka.
Odczytuje powieæ jako parodiê
ró¿nych motywów i utworów literackich.

5. Bruno Schulz
Sklepy cynamonowe
Baniowa, oniryczna atmosfera obrazów z podwiadomoci i wyobrani cz³owieka.
Mit ojca.
Mitologizacja dzieciñstwa, domu,
miasteczka.

Pracuje z fragmentem tekstu.
Analizuje i interpretuje obraz miasteczka i postaæ ojca.
Odczytuje fragment z perspektywy
biograficznej.
Wyszukuje i prezentuje informacje
o osobowoci B. Schulza i jej projekcji w grafikach.

Obraz miasta w kontekcie nadrealizmu, ekspresjonizmu, sensualizmu opisów oraz jêzyka symboli
psychoanalizy.
Fascynacja narratora postaci¹ ojca 
reprezentanta tradycyjnego kupiectwa, wielkiego maga, biblijnego proroka.
Kreacja wiata, wzglêdnoæ czasu i
przestrzeni.
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6. Jaros³aw Iwaszkiewicz
Panny z Wilka
Artystyczna refleksja nad zmiennoci¹ i nieprzewidywalnoci¹
ludzkiego losu.
Problem czasu i pamiêci. Próba odnalezienia straconego czasu. Zrozumienie samego siebie, sensu
swojego ¿ycia wobec niemo¿noci
przywrócenia przesz³oci. Sztuka
¿ycia panien z Wilka, idea wiecznej kobiecoci

Zdobywa informacjê na temat pogl¹dów M. Prousta na kwestiê czasu.
Charakteryzuje konstrukcjê czasu i
narracji.
Opisuje relacjê miêdzy przesz³oci¹
a teraniejszoci¹ w psychice bohatera.

Panny z Wilka w re¿yserii
A. Wajdy
Uroda ¿ycia w polskim dworze w
filmie A. Wajdy.

Analizuje opisy doznañ zmys³owych
jêzykiem literatury i filmu.
Pisze recenzjê filmu.

Jaros³aw Iwaszkiewicz
Brzezina
Literackie rozwa¿ania: mi³oæ, choroba i mieræ.
Opowieæ o ¿yciu, mi³oci i mierci.
Ukazanie dramatycznej mi³oci braterskiej.

Wypowiada siê na temat kultury
uczuæ na podstawie prze¿yæ poznanych bohaterów i osobistych.
Omawia poznane utwory Jaros³awa
Iwaszkiewicza i ocenia ich wartoæ
w literaturze polskiej.

Kontekst opracowania tematu
Ró¿norodnoæ tematyki i konstrukcji
powieci w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego.

Prace twórcze
1. S¹d nad Polsk¹ i sen o Polsce w
Przedwioniu
2. Koncepcja ¿ycia w Granicy
3. Kreacja bohatera w Procesie
F. Kafki.
4. Wartoci artystyczne powieci
Mistrz i Ma³gorzata
5. Pe³nia cz³owieczeñstwa ludzi stamt¹d na podstawie powie wyra¿enia katastroficznych pogl¹dów.

Wiadomoci teoretyczne
Spo³eczno-polityczne i etycznoobyczajowe uwarunkowanie postawy bohatera, konstrukcja narracji. Warunki i styl ¿ycia ludzi z
ró¿nych rodowisk. S³owa-klucze
s³u¿¹ce interpretacji wiata
przedstawionego.
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VII Rozdzia³
Poezja katastroficznego niepokoju
1. Awangardowe cechy liryki Józefa
Czechowicza.
Pieñ
Modlitwa ¿a³obna
Wspó³wystêpowanie motywów arkadii i apokalipsy. Z³udne piêkno
wiata, znaki zagro¿enia, irracjonalne lêki. Topika biblijna i wizje
nadrealistyczne.

Wskazuje instrumentacjê g³oskow¹
jako sposób budowania arkadyjskoci krajobrazu.
Interpretuje obrazowe transpozycje
uczuæ i przeczuæ.

2. Wizyjnoæ i symbolika Czes³awa
Mi³osza.
Ob³oki

Interpretuje wybrany utwór pod
k¹tem sposobu wyra¿enia katastroficznych pogl¹dów.

3. Konstanty Ildefons Ga³czyñski
Ulica Towarowa
Poeta w ró¿nych rolach: liryk wykorzystuj¹cy tradycyjne rekwizyty
poetyckie w konwencji sentymentalno-romantycznej; kpiarz i cygan
o m³odopolskim rodowodzie; pe³en
goryczy rejestrator beznadziejnoci
¿ycia

Komentuje opiniê o K.I. Ga³czyñskim jako poecie okolicznociowym, popularnym.
Opisuje koncepcjê artysty i stosunek
do w³asnej poezji w wietle
wierszy autotematycznych.

4. Poezja rosyjska:
A.Achmatowa, O. Mandelsztam,
N. Gumilow, A. Blok, S. Jesienin
Wybór wierszy

Samodzielnie wybiera wiersze i na
podstawie utworów charakteryzuje symboliczn¹ twórczoæ A.
Bloka, rosyjskich akemistów na
przyk³adzie A. Achmatowej,
O. Mandelsztama, N. Gumilowa
i zjawisko imaginizmu u S. Jesienina.

Kontekst opracowania tematu
Ukazanie w twórczoci poetów dwóch
obrazów: pokoju pe³nego jeszcze
ciep³a i bezpieczeñstwa, ale ju¿

Prace twórcze
1. Katastrofizm w poezji dwudziestolecia.
2. Liryka ¿agarystów.
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zagro¿onego zag³ad¹ oraz wiata
poddanego zag³adzie.
Wiadomoci teoretyczne
Liryka poetów wileñskich o tematyce
katastroficznej, o g³êbokim
kryzysie kultury europejskiej,
który nieuchronnie prowadzi do
dziejowego dramatu. Poezja
awangardowa
T. Peipera i J. Czechowicza.
Groteska i drwina w poezji
K.I. Ga³czyñskiego.
VIII Rozdzia³
W krêgu dramatu
1. Jerzy Szaniawski
¯eglarz
Intelektualny charakter pisarstwa 
dramaty idei.
Komedia o wzglêdnoci prawdy,
prawda prze¿yæ.
Trzy zasadnicze typy bohaterów i
zawi¹zany miêdzy nimi konflikt
dramatyczny.
Przemylana i celowa kompozycja
ods³aniaj¹ca kolejno ró¿ne perspektywy, w których mo¿emy
patrzeæ na istniej¹c¹ w miecie
legendê o bohaterskim kapitanie
Nucie.
2. Stanis³aw Ignacy Witkiewicz
Szewcy
Dramat o mechanizmach w³adzy.
Twórca w³asnej teorii Czystej Formy,
która g³osi³a postulaty: odpolitycz76

Przedstawia kolejno kreacje postaci
wystêpuj¹cych w komedii.
Opowiada o losach kapitana Szmidta
i konflikcie dramatycznym utworu.
Analizuje prawdê Jana i jej
zwyciêstwo.
Mówi o mechanizmie tworzenia siê i
upadania mitów.

Formu³uje tezy interpretacyjne i
poddaje je pod dyskusjê.
Tworzy zestawienia cytatów do poszczególnych tez.
Odnajduje elementy Czystej Formy
w dramacie.
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nienie sztuki, wyzwolenie sztuki
spod rygorów realizmu, szczególna
kreacja bohaterów.
Przewroty spo³eczne (faszystowski,
komunistyczny, technokratyczny)
prowadz¹ce do uniformizacji ¿ycia,
zaniku indywidualnoci i metafizycznych pragnieñ. Elementy
groteski w konstrukcji wiata
przedstawionego i jêzyka.

Dokonuje syntezy literackiej: os¹d
rewolucji.

Bertolt Brecht
Matka Courage i jej dzieci
Dramat antywojenny.
Teatr B. Brechta d¹¿y do wywo³ania
u widza konkretnych refleksji politycznych i moralnych, wprowadza
do swych utworów songi, które nie
posuwaj¹ akcji naprzód, lecz s¹
pouczaj¹cymi komentarzami,
zawieraj¹ uogólnienia.

Opowiada treæ utworu, wyró¿nia
postaæ Matki Courage i jej dzieje
jako markietanki.
Okrela uniwersalne i ponadczasowe
znaczenie utworu.
Charakteryzuje bohaterów i ocenia
ich postêpowanie.

Kontekst opracowania tematu
Ukazanie utworów dramatycznych,
przedstawiaj¹cych w konwencji
groteski obraz przysz³ego spo³eczeñstwa, w którym zanik instynktu metafizycznego i totalna
mechanizacja ¿ycia prowadz¹ do
spo³ecznej i historycznej zag³ady.

Prace twórcze
1. Ró¿ne rewolucje w Szewcach
S.I. Witkiewicza.
2. Jak rozumiesz s³owa B. Brechta
Widz nie powinien siê wczuwaæ,
lecz dyskutowaæ. Uzasadnij swoj¹
wypowied.

Teoretyczne wiadomoci
Twórczoæ S.I. Witkiewicza i jego
postulaty teorii Czystej Formy.
Dramaty idei J. Szaniawskiego.
Epicki teatr B. Brechta pobudzaj¹cy
widza do refleksji.
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POLSKA I WIATOWA
LITERATURA XX WIEKU
Ogólna charakterystyka polskiej i
wiatowej literatury w XX wieku;
wp³yw wojny wiatowej, rewolucji, totalitarnych re¿imów na jej
rozwój.
Tradycje i nowatorstwo w prozie,
poezji, dramacie. Obrona osobowoci i kultury w utworach literackich znamienitych pisarzy XX
stulecia.

Bierze udzia³ w dyskusji na temat
nadchodz¹cej nowej epoki na podstawie ju¿ poznanego materia³u.

Rozdzia³ I
Pokolenie Kolumbów
Szczególny wyraz artystyczny zyska³a
twórczoæ pisarzy urodzonych
oko³o roku 1920; byli to: Krzysztof
Kamil Baczyñski, Tadeusz Gajcy,
Adam Trzebiñski, Tadeusz Borowski.
K.K. Baczyñski
Pokolenie
T. Gajcy
Wczorajszemu
Wojenne losy przedstawicieli pokolenia Kolumbów. Biografie twórcze m³odych poetów. Czas dojrzewania jako dorastania do
trumny. Arkadia dzieciñstwa i
apokalipsa m³odoci, marzenia a
rzeczywistoæ. Dylematy twórcy
ubezw³asnowolnionego przez wojenny czas.
K.K. Baczyñski
Pokolenie
Historia
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Tworzy zestawienia, selekcjonuje
dane.
Porównuje biografie.
Opisuje prze¿ycia i dylematy m³odych.
Wskazuje w wierszach opis dylematów poety i ¿o³nierza.

Zapisuje za pomoc¹ cytatów dialog
miêdzy poetami dotycz¹cy os¹du
pokolenia.
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Uroda wiata a okupacyjny koszmar.
Cechy obrazowania (wizyjnoæ,
baniowoæ, ekspresjonizm).

Redaguje wypowied interpretacyjn¹,
porównawcz¹ lub syntetyzuj¹c¹.

T. Gajcy
Do potomnego
T. Borowski
Pieñ

1. Pokolenie apokalipsy spe³nionej.
T. Gajcy
Ju¿ nie potrzebujemy
W. Bojarski
O now¹ postawê cz³owieka tworz¹cego

Dokonuje streszczenia logicznego
tekstu, notuj¹c przes³anki, wnioski
i koñcow¹ tezê.
Odnosi wywód W. Bojarskiego do
przemian w kulturze wspó³czesnej.

Funkcja pisma Sztuka i Naród, losy
jego redaktorów.
Wybór tradycji literackiej.
Ocena poezji spod znaku Skamandra
i Awangardy Krakowskiej. Wojenna liryka trudu. Odwrót od liryki
ku dramatowi koniecznoci¹ w
czasach czynu w literaturze.
Potrzeba nowej postawy artysty realizuj¹cego przes³anie C. Norwida.
Kontekst opracowania tematu
Przedstawienie pokolenia Kolumbów
i ich prze¿yæ wyra¿onych w wierszach.
Wiadomoci teoretyczne
Podmiot jednostkowy i zbiorowy w
wierszach.
Katastrofizm generacyjny i historyczny.

Prace twórcze
1. Przedstaw i skomentuj myl historiozoficzn¹ poetów okupacyjnych.
2. Scharakteryzuj postawy i rozterki
pokolenia Kolumbów.
3. Porównaj stosunek do historii Jana
Lechonia i Krzysztofa Kamila Baczyñskiego.
4. Na podstawie fragmentu artyku³u
Wac³awa Bojarskiego O now¹
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Katastroficzne i apokaliptyczne obrazy i wizje.
Tragiczno-heroiczna postawa podmiotu i imperatyw walki.

2

postawê cz³owieka tworz¹cego
zinterpretuj, w kontekcie tych rozwa¿añ, cytowane przez niego
s³owa Cypriana Norwida.

Rozdzia³ II
Przeczucie katastrofy
1. Zmierzch kultury Zachodu
W. Szymborska
Schy³ek wieku
Filozoficzne uzasadnienie zmierzch
Zachodu.
Przeczucie katastrofy i jej nadejcie.
Ocena stulecia.

Formu³uje argumenty uzasadniaj¹ce
okrelenie wiek katastrof.
Analizuje obraz stulecia w wierszu
W. Szymborskiej.

2. Katastroficzne powieci Stanis³awa
Ignacego Witkiewicza

Dokonuje streszczenia logicznego
tekstu.
Rysuje piramidê wartoci wed³ug
Stanis³awa Ignacego Witkiewicza.
Omawia problematykê utworu i jego
przes³anie.
Przypomina znaczenie pojêæ:
estetyzm, eudajmonizm, antycypacja,
metafizyka.

Stanis³aw Ignacy Witkiewicz
Po¿egnanie jesieni
(fragmenty)
Katastroficzna diagnoza upadku kultury europejskiej, zaniku duchowoci i instynktu metafizycznego.
Ostrze¿enie przed mechanizacj¹
¿ycia w powieciach.
3. Zapowied pañstwa totalitarnego w
utworach Georgea Orwella.
George Orwell
Rok 1984
G. Orwell jako pisarz rozpatrzy.
Analiza mechanizmów spo³ecznych i
politycznych prowadz¹cych do
totalitaryzmu.
Czarna wizja przysz³oci zdominowanej przez totalitaryzmy.
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Wyjania pojêcie antyutopia.
Bada kontekst historyczny utworu.
Porównuje utwory ze znanymi sobie
antyutopiami.
Wyszukuje elementy alegorii i paraboli.
Analizuje cel i mechanizm spo³eczny.
Interpretuje wybrany utwór pod
k¹tem sposobu wyra¿ania katastroficznych pogl¹dów.
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Inwigilacja, propaganda, manipulacja,
zak³amanie jêzyka w czasach Wielkiego Brata.

Objania symbolikê w wierszach.

Wiadomoci teoretyczne
Czarna wizja przysz³oci z powodu
nadchodz¹cego totalitaryzmu. Z³udne piêkno wiata, znaki zagro¿enia.
Katastroficzna diagnoza upadku kultury europejskiej, zaniku duchowoci.

Praca twórcza
1. W jakim stopniu lektura ksi¹¿ek
Orwella mo¿e dopomóc w okreleniu granicy z³a? Uzasadnij swoj¹
wypowied przyk³adami.
2. Co to jest katastrofizm? Kiedy najczêciej pojawiaj¹ siê postawy katastroficzne, z jakiego powodu?
Przypomnij najbardziej znane artystyczne wizje katastrofy.

Kontekst opracowania tematu:
Opracowanie utworów wyra¿aj¹cych
przeczucie katastrofy i zapowied
pañstwa totalitarnego.
Rozdzia³ III
wiadectwo zbrodni i zag³ady
1. Liryka pora¿ona Tadeusza Ró¿ewicza.
Tom poezji Czerwona rêkawiczka
(wiersze wybrane)
Widzia³em cudowne monstrum
Ocalony
Lament

Sumuje wnioski z analizy wierszy,
charakteryzuj¹c cz³owieka poczuwaj¹cego siê do odpowiedzialnoci
za z³o.
Wskazuje cechy poetyki ciniêtego
gard³a.
Wykrywa funkcjê trawestacji credo
oraz nawi¹zañ kulturalnych.

Kompleks ocalenia w poezji
T. Ró¿ewicza  obsesyjne tematy,
obrazy.
Potrzeba nowego jêzyka poezji po
Owiêcimiu.
Kryzys humanizmu. Pozornoæ ocalenia, okaleczenie psychiki, utrata
wiary w religiê i cz³owieka. Poszukiwanie autorytetu moralnego.
2. Tadeusz Borowski  opowiadania.
Po¿egnanie z Mari¹

Nazywa kolejne etapy budowania
spo³eczeñstwa koncentracyjnego.
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Obóz koncentracyjny w ujêciu Tadeusza Borowskiego.
Cz³owiek zlagrowany.
Problematyka psychologiczno-moralna  ludzie w obozie.

Formu³uje historiozofiê T. Borowskiego.
Zabiera g³os w dyskusji: czy opowiadania s¹ zara¿one nihilizmem,
czy g³êboko etyczne?
Mówi o behawiorystycznej narracji w
opowiadaniach.
Ustala hierarchiê panuj¹c¹ wród
wiêniów, opowiada o wzajemnych
stosunkach w sytuacji obozowej.
Charakteryzuje cz³owieka zlagrowanego.

wiat obozowy z perspektywy cz³owieka zlagrowanego. Metody i
skutki degradacji i upodlenia cz³owieka przez faszyzm.
Technika narracyjna: behawioryzm,
antypsychologizm.
Tragizm cz³owieka epoki pieców.
Obóz jako model nowego porz¹dku
europejskiego, spo³eczeñstwa koncentracyjnego. Obozy jako konsekwencja historii. Zakwestionowanie
postêpu cywilizacyjnego i kulturowego.
3. Proza Zofii Na³kowskiej jako wiadectwo oskar¿enia i ostrze¿enia.
Medaliony
Zbrodnie pañstwa hitlerowskiego.
Utwór jako dokument ludobójstwa.
Geneza i formu³a Medalionów.
Degradacja ludzkiej psychiki, degradacja inteligencji w s³u¿bie zbrodniczej ideologii. Pytania o granice
eksperymentów medycznych i prawo decydowania o ludzkim ¿yciu.
Konstrukcja narracji.
4. Inny wiat Gustawa Herlinga 
Grudziñskiego jako dokument,
traktat moralny i dzie³o literackie.
Literatura lagrowa i ³agrowa  pogranicze dokumentu i literatury piêknej.
Analiza totalitaryzmu sowieckiego
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Interpretuje motto w kontekcie
utworu.
Analizuje zabiegi narracyjne.
Opisuje fizyczne i psychiczne doznania i prze¿ycia bohaterów opowiadañ.
Uczestniczy w dyskusji na temat aktualnoci pytañ postawionych
przez autorkê w kontekcie
wspó³czesnych dyskusji o
klonowaniu, eutanazji.
Objania termin dehumanizacja.
Odczytuje utwór w kontekcie autobiograficznym, historycznym i
literackim.
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jako systemu przemylanego wyniszczenia fizycznego i zniewolenia cz³owieka.
Postawy ludzi w nieludzkich warunkach.
Tytu³ i motto. Przes³anie odautorskie
w epilogu. Konstrukcja narratora.
Literackie sposoby komentowania
obozowej rzeczywistoci. Manichejska wizja wiata. wiat jako
s³owo-klucz.

Analizuje portrety ludzi.
Okrela stanowisko autora wobec
relatywizmu moralnego.
Wyszukuje przyk³ady ró¿nych ról
narratora.
Wykrywa klamrow¹ kompozycjê utworu.
Wskazuje przyk³ady zabiegów literackich, okrela ich funkcjê.
Pisze rozprawkê na temat: Czy po
wojnie zostali niewinni i ocaleni?
Na podstawie utworu opowiada o
ciê¿kich wojennych losach Polaków, którzy nie powrócili ¿ywi do
swych domów.

5. Realia sowieckiego obozu pracy
Aleksander So³¿enicyn
Jeden dzieñ Iwana Denisowicza
(fragmenty)
Odtworzenie jednego dnia obozowego ¿ycia wiênia ³agru  Iwana
Denisowicza Szuchowa.
Analiza jednego dnia wiênia Szuchowa staje siê pouczaj¹cym studium totalitaryzmu.

Ocenia tragiczn¹ sytuacjê ukazan¹ w
utworze.
Opowiada o przebiegu dnia w obozie,
opisuje stosowane kary, karcer i
jego skutki.

6. Cywil o powstaniu warszawskim.
Warszawa podziemna  osaczenie
wiênia podziemi.

Bada okolicznoci powstania utworu,
dostrzegaj¹c dystans czasowy.
Porównuje utwór z innymi tekstami
kultury o powstaniu, dostrzegaj¹c
demitologizacjê.
Analizuje narracjê, zwracaj¹c uwagê
na cechy jêzyka mówionego.

Miron Bia³oszewski
Pamiêtnik z powstania warszawskiego

Analizuje koñcz¹cy opowiadanie lapidarny wniosek, i¿ by³ to szczêliwy dzieñ bohatera.
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Reprodukcja:
Domy  ¿o³nierze B.W. Linkego

2

Analizuje wizerunek domu w
utworze i na obrazie.

Dramat wydarzeñ powstañczych z
perspektywy lat. Rola pamiêci.
Rachunek piwnicowy. ¯ycie spo³eczne. Pamiêtnik mówiony  strumieñ wiadomoci i jego jêzykowy
zapis.
Dom  ¿o³nierz i dom  arka w
potopie wojennym.
7. Przywódca o powstaniu w getcie
warszawskim.
Hanna Krall
Zd¹¿yæ przed Bogiem
Temat i konwencja utworu.
Demitologizacja przywódców i powstañców.
Hanna Krall jako dziennikarka zag³ady ¿ydowskiego wiata.
¯ycie i walka w getcie w relacji ostatniego przywódcy. Wycig Edelmana o ludzkie ¿ycie. Rachunki z
Bogiem
8. Zag³ada narodu ¿ydowskiego
A. S³onimski
Elegia miasteczek ¿ydowskich

Grupuje fakty literackie i refleksje
bohatera wokó³ pojêæ has³owych,
np.: g³ód, ¿ycie, mieræ, bohaterstwo.
Pracuje ze s³ownikiem terminów
literackich, analizuj¹c definicjê
literatury faktu.
Analizuje dane fakty i komentarze
dotycz¹ce holocautu.
Przygotowuje krótk¹ prezentacjê na
temat kultury ¿ydowskiej na podstawie fragmentów filmów i albumów.
Analizuje wiersz A. S³onimskiego i
obraz M. Chagalla, szukaj¹c zwi¹zków pod k¹tem portretów ¯ydów.

Reprodukcja:
M. Chagalla Spacer
J. Tuwim
My, ¿ydzi polscy
¯ydek
Holocaust na ziemiach polskich w
czasie wojny. Symbole ¿ydowskiej
kultury i znaki zag³ady. Postacie
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Dokonuje syntezy z zakresu literatury i korespondencji sztuk, wzbogacaj¹c j¹ o teksty kultury poznane
w drodze samokszta³cenia.
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¯ydów jako u¿ytecznych cz³onków
lokalnej spo³ecznoci i miejscowych magów. Przejawy antagonizmów dwóch narodów. Strata dla
polskiej kultury szczyc¹cej siê bogat¹ ró¿norodnoci¹ wp³ywów.
Dramat Polaka  ¯yda. Manifest i
lament polskiego literata. Poetycki
obraz ¯yda zagubionego w
wiecie.
9. Powojenny dramat polski.
Jerzy Szaniawski
Dwa teatry
Dwie koncepcje teatru.
Nowy teatr.
Pierwszy utwór Jerzego Szaniawskiego napisany po wyzwoleniu w
1946 roku. Pisarz podejmuje
dyskusjê na temat poetyki nowego
teatru i koncepcji sztuki dramatycznej. Czêciowo nawi¹zuje do
scenerii wojennej, podkrela tragiczn¹ prawdê, która przeros³a
wszelkie wyobra¿enia cz³owieka,
udowodni³a, ¿e to, co z pozory
fantastyczne i nierealne, mo¿e siê
jednak spe³niæ.
Kontekst opracowania tematu
Prze¿ycia i refleksje bohatera jednostkowego i ca³ego pokolenia na
podstawie utworów mówi¹cych o
katastrofizmie historycznym i generacyjnym.
Teksty kultury powiêcone zag³adzie
narodu i kultury ¯ydów.

Przedstawia sceniczn¹ realizacjê poetyki realizmu.
Wyszczególnia wizyjnoæ dramatycznych tekstów Ch³opca.
Okrela dramat jako dramat autotematyczny to znaczy sztuki teatralnej o sztuce teatru.
Dyskutuje na temat dwóch koncepcji
teatru przedstawionych w utworze:
teatru realistycznego ma³ego
zwierciad³a i teatru wizyjnego.

Prace twórcze
1. Niszczenie spo³eczeñstwa i próba
jego ocalenia w obozach i ³agrach.
2. Spróbuj dowieæ, ¿e wykorzystanie
przez autora potocznego gadania
jako ród³a prawdziwej relacji
wp³ynê³o na oryginalnoæ dzie³a.
3. Twoja galeria ¿ydowskich bohaterów polskiej literatury  jak¹
pe³ni¹ w niej funkcjê?
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Wiadomoci teoretyczne
Cechy poetyki Ró¿ewicza.
Funkcja kontrastów i paralelizmów.
Deprawuj¹cy wp³yw faszyzmu na
cz³owieka. Odejcie od ujêcia martyrologicznego na rzecz depatetyzacji i demitologizacji.
Ocena faszyzmu i stalinizmu.
Cechy literatury faktu. Wk³ad ¯ydów
polskich do kultury narodowej.
Problematyka dowiadczeñ okupacyjnych, dowiadczeñ epoki
pieców.
Rozdzia³ IV
Literatura wobec stalinizmu 
lata 19491955.
1. Powieæ produkcyjna.
Witold Zalewski
Traktory zdobêd¹ wiosnê
Tadeusz Konwicki
Przy budowie
(fragmenty utworów)
2. Poezja socrealistyczna
Jan Brzechwa
Strofy o planie szecioletnim
W³adys³aw Broniewski
S³owo o Stalinie

Kontekst opracowania tematu
Ukazanie twórczoci socrealistycznej,
pozbawionej wartoci artystycznych i intelektualnych, stanowi¹cej
dzi ju¿ tylko bolesny dokument
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Analizuje problematykê powieci
produkcyjnej, charakteryzuje bohaterów, ich klasowe dojrzewanie do
wiadomego komunizmu.
Uwydatnia schematycznoæ konstrukcji przedstawiania bohaterów
od pozytywnego do zdemaskowanego.
Opisuje poetykê realizmu socjalistycznego na podstawie poznanych wierszy.
Mówi o rozwoju poezji dworskiej,
której celem by³a pochwa³a b¹d
nagana.
Zauwa¿a w poezji paradoksalne
nawi¹zanie do tradycji sielanki.
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tamtych lat. Dokument o którym
trzeba jednak pamiêtaæ, daje on
bowiem historyczne zniewolenie
umys³u.
Wiadomoci teoretyczne
Socrealizm czyli realizm socjalistyczny jako metoda twórcza
powsta³ w Zwi¹zku Radzieckim, a
jego inicjatorem by³ Maksym
Gorki. Na grunt polski zosta³
przeniesiony w 1949 roku po
Zjedzie Zwi¹zku Literatów
Polskich.
Socrealistyczna metoda twórcza kreowa³a w literaturze wiat iluzji:
pozytywnych bohaterów z pracuj¹cego ludu miast i wsi, negatywnych reakcjonistów zachodnich, fabryk lub ko³chozów, kobiet
na traktorach. Pryszczatymi 
nazywano ówczesnych pisarzy
aktywistów.
Rozdzia³ V
W krêgu literatury emigracyjnej w
latach 19491955
Pisarze polscy na emigracji po latach
adaptacji do nowych warunków,
aktywnie rozwijaj¹ twórczoæ literack¹.
1. Witold Gombrowicz
Trans  Atlantyk
(fragmenty)
Fa³szywa forma dziejów i kultury
narodu.
Nawi¹zanie do tradycji barokowej, do
epopei Pan Tadeusz

Wskazuje elementy parodii na
poziomie konstrukcji postaci, idei,
jêzyka narracji.
Wykrywa sposób i cel nawi¹zañ do
tradycji sarmackiej i romantycznej.
Hierarchizuje argumenty Witolda
Gombrowicza przeciw dzie³u Adama Mickiewicza na podstawie
Dzienników
Formu³uje kontrargumenty.
Rozwija w formie eseju myl pisarza
Broniê Polaków przed Polsk¹
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Walka z form¹ narodowej wiadomoci na poziomie stylu bycia, stylu tworzenia. Parodia idea³u Polaka  sarmaty, ods³anianie mitów
zgubnych dla wiadomoci narodowej.
Ocena etosu szlachecko-sarmackiego
jako konserwatywnego stereotypu
gronego dla jednostki i narodu.
2. Czes³aw Mi³osz
Zniewolony umys³
(trzy pierwsze rozdzia³y: Murti 
Bing, Zachód, Ketman)
Esej opowiada o zniewoleniu umys³u
i ducha: o zniewoleniu osoby ludzkiej w jej trzech g³ównych przejawach  pragnienia prawdy,
d¹¿enia do szlachetnoci i d¹¿enia
do mi³oci.

Interpretuje trzy pierwsze rozdzia³y
eseju.
Wypowiada siê na temat zniewalania
kultury przez system totalitarny.
Analizuje problematykê utworu.

\Kontekst opracowania tematu
Przedstawienie wa¿nych utworów
Witolda Gombrowicza i Czes³awa
Mi³osza, które zosta³y napisane na
emigracji.

Prace twórcze
1. Scharakteryzuj na przyk³adzie
prozy Witolda Gombrowicza istotê
parodii literackiej.

Teoretyczne wiadomoci
Centralna idea Zniewolonego umys³u to udokumentowanie tezy, i¿
cz³owiek mo¿e zrobiæ wszystko z
drugim cz³owiekiem.
Parodystyczny sens powieci Witolda
Gombrowicza Trans  Atlantyk
Rozdzia³ VI
Pokolenie Wspó³czesnoci  rok
1956.
Poetyckie g³osy Wspó³czesnoci
Przedstawiciele pokolenia. Debiuty
spónione, w³aciwe, powtórzone.
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Sytuacyjny charakter wspólnoty
poetów.
1. Kulturowe inspiracje Zbigniewa
Herberta.
Dlaczego klasycy
Przes³anie Pana Cogito
Do Marka Aurelego
Poeta nurtu spod znaku T.S. Eliota.
Przyczyny zwrotu ku antykowi.
Dekalog klasycyzmu moralnego.
Ocena postaw ludzkich, literatury,
kultury w czasach wspó³czesnych.
Postawa pana Cogito  indywidualna
lektura.
2. W³adza, obywatel, naród  refleksje Zbigniewa Herberta.
Tren Fortynbrasa
Rozwa¿ania o problemie narodu
Prolog
Reinterpretacja szekspirowskiego tematu. Dwa wiaty wartoci i modele w³adzy. Monolog i dialog w utworze. Szukanie prawdy o polskim
narodzie  ukryte i jawne pytania.
Postawa Z. Herberta wobec problemu. Ojczyzna dawna i obecna,
historiozofia poety.

Tworzy zestawienie dotychczas omówionych w szkole wierszy Z. Herberta.
Wyjania za³o¿enia neoklasycyzmu.
Redaguje w³asn¹ wypowied zainspirowan¹ wierszami o panu Cogito
na temat Trud wiernoci sobie.
Przedstawia okolicznoci debiutu
Zbigniewa Herberta.
Przedstawia wybrane utwory Zbigniewa Herberta jako poezjê prawdy
i heroizmu etycznego.

Formu³uje pisemnie g³os w dyskusji
wynikaj¹cej z wiersza Tren Fortynbrasa
Bada i w³¹cza kontekst autobiograficzny do interpretacji utworów.
Syntezuje wiedzê na temat funkcji
nawi¹zañ kulturowych u Zbigniewa Herberta.

3. Nowy wymiar dialogu z tradycj¹.
Zbigniew Herbert
Homilia
Elegijny nastrój rachunku z ¿ycia.

Analizuje ewolucjê postawy
Zbigniewa Herberta.
Interpretuje funkcjê nawi¹zañ do
tragedii antycznej.
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Od m¹droci i optymizmu pana Cogito po sceptycyzm i gorycz. Cz³owiek a Bóg.
4. Szumy, zlepy, ci¹gi w poezji
Mirona Bia³oszewskiego
Filozofia Wo³omina
Szare eminencje zachwytu
Sztuki piêkne mojego pokoju
Reprodukcja:
Wyrazy M. Jaremianki
Debiut Mirona Bia³oszewskiego 
nobilitacja kultury peryferyjnej.
Mit ma³ego miasteczka i próba jego
uobecnienia w poezji. Sakralizacja
wiata. Poetyzacja rzeczywistoci
codziennej. Poezja rupieci. Nowa
konwencja jêzykowa, s³owo 
obiektem analizy, zabawy; tworzenie, wykorzystanie idiolektów.
Przekraczanie granic kultury wysokiej
i niskiej.
5. Estetyka brzydoty Stanis³awa Grochowiaka.
wiêty Szymon
P³on¹ca ¿yrafa
Reprodukcja S. Dali
P³on¹ca ¿yrafa
Stanis³aw Grochowiak
Objawienie wiêtego Jana
Bunt wobec z³a i okrucieñstwa, cierpienie ludzi prostych.
Etyczne ród³o buntu. Polemika ze
redniowieczn¹ ascez¹. Refleksja
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Szuka socjologicznych uwarunkowañ
eksperymentów poety.
Analizuje jêzyk wierszy, wskazuj¹c
zjawiska powtarzalne.
Wskazuje zwi¹zki miêdzy poezj¹
M. Bia³oszewskiego a propozycjami awangardy miêdzywojennej.
Opisuje obraz.
Dostrzega specyfikê ujêcia rzeczywistoci w wierszach Mirona Bia³oszewskiego, podaje przyk³ady
uwzniolenia codziennoci.

Dyskutuje na temat postaw ludzi, ich
spo³ecznej oceny.
Tworzy zestawy skojarzeñ z pojêciami: piêkno, brzydota.
Odczytuje wiersz jako interpretacjê
obrazu.
Omawia nawi¹zania do tradycji literackiej, wskazuje kontynuacje i
polemiki.
Samodzielnie wyszukuje przejawy
turpizmu w poezji wczeniejszych
epok.
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nad ludzk¹ natur¹: biologizm, ale i
duchowoæ.
Protest przeciw schematyzmowi, frazesom w ¿yciu spo³ecznym.
Wiersz a obraz  miejsce wspólne,
miejsce ró¿ne.
Nobilitacja trudu, brzydoty w zestawieniu z piêknem nieu¿ytecznym.
Estetyczny wymiar buntu poety.
Inspiracje biblijne, redniowieczne,
barokowe. Ironia i satyra. Antyromantyczny wizerunek poety
zbratanego z pijanym narodem.
Erotyk antysentymentalny.
6. Wiersze przeciw estetom Andrzeja
Bursy.
Fiñski nó¿
Dyskurs z poet¹
Legenda literacka poety. Rozczarowanie rzeczywistoci¹ ród³em
kontestacji i antyestetyzmu.
Sobotnia biesiada afirmacj¹ m³odoci
i alternatyw¹ wobec zaanga¿owania w socjalistyczny model wiata.
Liryczne po¿egnanie dzieciñstwa.
Poezja, piêkno, estetyzm kontra fizjologia i wulgarnoæ.

Wyszukuje informacje na temat
A. Bursy jako kaskadera literatury.
Dyskutuje o formach kontestacji rzeczywistoci przez m³odzie¿/artystów.
Zabiera g³os w sprawie wulgaryzmów jako elementu stylu artystycznego.
Porównuje wiersz Dyskurs z poet¹
z utworem Kanon Stanis³awa
Grochowiaka, zwracaj¹c uwagê na
portret poety i jego rolê.

7. Prozaicy Wspó³czesnoci
Za³o¿enia programowe twórców skupionych wokó³ czasopisma Wspó³czesnoæ.
Indywidualnoci prozaików.
Rodzaje grup literackich.
Wspó³czesnoæ jako typ grupy
sytuacyjnej.
Marek H³asko,
Pierwszy krok w chmurach

Zdaje sprawozdanie z samodzielnie
opracowanej lektury  M. H³asko
Pierwszy krok w chmurach
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Ireneusz Iredyñski
Marek Nowakowski,
W³adys³aw Lech Terlecki
i ich twórczoæ.

Omawia fragmenty utworów i ich
problematykê.
Charakteryzuje bohaterów i rodowisko z jakiego siê wywodz¹.
Wypowiada siê na temat znaczenia
o¿ywienia literackiego dla twórczoci m³odych pisarzy.

Kontekst opracowania tematu
Przybli¿yæ sylwetki poetów i ich
twórczoæ  pokolenia Wspó³czesnoci jako grupy sytuacyjnej.

Prace twórcze
1. Piêkna brzydota w wierszach Stanis³awa Grochowiaka.
2. Typ bohatera w opowiadaniach
Marka H³aski.
3. Porównaj postawê bohatera lirycznego Przes³ania Pana Cogito.
4. Przygotuj wypowied pisemn¹, w
której uzasadnisz, ¿e liryka Mirona
Bia³oszewskiego to  mówi¹c
jêzykiem poety  romans z konkretem, to zdarzenia sprawdzone
sob¹.

Wiadomoci teoretyczne
Okolicznoci debiutu Zbigniewa Herberta i cechy jego twórczoci.
Specyfika ujêcia rzeczywistoci w
wierszach
Mirona Bia³oszewskiego.
Pojêcie turpizm  wiersze
Stanis³awa Grochowiaka.
Literackie przejawy buntu wobec
wiata Adama Bursy.
Proza pokolenia Wspó³czesnoci i
jej problematyka.
Rozdzia³ VII
W krêgu dramatu wspó³czesnego na
emigracji i w kraju po 1956 roku.
1. Rozwój teatru nieoficjalnego organizowanego przez rodowiska twórcze (Bim-Bom, Teatr na Tarczyñskiej, Piwnica pod Baranami)

Wyszukuje informacje o powstaniu
wyszczególnionych teatrów i ich
dzia³alnoni.

2. Witold Gombrowicz
lub

Opowiada treæ utworu.
Wypowiada siê na temat wielowarstwowoci utworu pod wzglêdem
jêzykowym.

Absurd i groteska w dramacie.
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Parodystyczny i ironiczny sens w dramacie.

Mówi o poetyce snu na podstawie
akcji dramatu, rozgrywaj¹cej siê w
sennym widzeniu g³ównego bohatera.

3. wiadomoæ cz³owieka ustabilizowanego w dramacie Tadeusza Ró¿ewicza.

Nazywa wartoci z punktu widzenia
filozofii, etyki, religii nieobecne w
¿yciu bohaterów dramatu.
Analizuje jêzyk bohaterów jako obraz
ich wiadomoci (skróty, powtórzenia, prozaizmy, kolokwialne frazeologizmy, skojarzenia).
Interpretuje fragment, wi¹¿¹c jego
wymowê z ide¹ ca³ego dramatu.

wiadkowie, albo nasza ma³a stabilizacja.
Teatr Ró¿ewicza  prze³amanie konwencji klasycznej i awangardowej.
Cechy konstrukcyjne i tematyka
dramatów. System wartoci spo³eczeñstwa polskiego w latach 60.
Nasza ma³a stabilizacja jako znak
marazmu duchowego i materializmu cz³owieka.
Zag³ada wartoci w czasach pokoju.
4. Cz³owiek pora¿ony w dramacie
Tadeusza Ró¿ewicza.
Kartoteka
Brak podmiotowoci i to¿samoci
bohatera. Pamiêæ jak kartoteka. Stan
destrukcji wiadomoci po dowiadczeniach wczesnej m³odoci.
5. Konflikt miêdzypokoleniowy w
zwi¹zku z kryzysem wartoci.
S³awomir Mro¿ek
Tango
Portret wspó³czesnej rodziny.
Ocena inteligencji. Obraz mechanizmów totalitarnych.

Analizuje konstrukcjê bohatera literackiego.
Interpretuje tytu³.
Odczytuje utwór jako refleksjê o kryzysie formu³y dramatu.

Interpretuje perypetie rodziny jako
drogê od wolnoci poprzez chaos
do totalitaryzmu.
Wyszukuje nawi¹zania do tradycji
romantycznej i miêdzywojennej
(do konkretnych utworów).
Zestawia i charakteryzuje pary postaci, wskazuj¹c bohatera parodiowego.
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Wykorzystanie parodii i groteski w
konstrukcji wiata przedstawionego, bohaterów, kompozycji. Uniwersalnoæ problematyki dziêki
zastosowaniu konwencji. Porównanie utworu z innym pod okrelonym k¹tem, np. portret inteligenta,
motyw tañca.

Dyskutuje na temat mechanizmu
rewolucji obyczajowej.

Kontekst opracowania tematu
Szczególne miejsce w literaturze
wspó³czesnej dramatu absurdu,
korzystaj¹cego z koncepcji groteski
pos³uguj¹cej siê poetyk¹ drwiny i
ironicznego dystansu.

Praca twórcza
1. Dezintegracja osobowoci w twórczoci Tadeusza Ró¿ewicza.
2. Tango S³awomira Mro¿ka jako
dramat rodzinny i polityczny.

Teoretyczne wiadomoci
Przypomnienie terminów: groteska,
parodia, absurd w dramacie.
Dramaty Witolda Gombrowicza, Tadeusza Ró¿ewicza i S³awomira Mro¿ka i ich ideologiczna wymowa.
Rozdzia³ VIII
Pokolenie Nowej Fali
1.Kondycja pokolenia i rzeczywistoci spo³ecznej w wierszach Ewy
Lipskiej.
My, Egzamin
Wydarzenia marca 1968 roku  prze¿yciem pokoleniowym. Nieufnoæ
wobec za³amanej rzeczywistoci.
Ksi¹¿ki  manifesty g³ównych
twórców formacji Nowej Fali.
Portret pokolenia. Bolesne odczuwanie wewnêtrznej sprzecznoci
miêdzy ustabilizowanym ¿yciem a
poczuciem pustki, têsknota za ide¹
i wartociami.
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Przedstawia okolicznoci powstania
formacji Nowej Fali i wymienia jej
przedstawicieli.
Okrela problematykê wierszy, zwracaj¹c uwagê na uwik³anie cz³owieka w politykê.
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2.Badanie stanu jêzyka w poezji
Stanis³awa Barañczaka.

Analizuje przekszta³cenia frazeologizmów (modyfikacje, nowe konteksty.
Redaguje bibliografiê zagadnieniow¹.
Porównuje wiersz z innym manifestem pokoleniowym.
Dokonuje parafrazy wiersza.

Spójrzmy prawdzie w oczy
Wype³niæ czytelnym pismem
Co dzi rzucili
Twórcze wykorzystanie neologizmów
w celu obna¿enia k³amstwa. Od
ankiety do przes³uchania  diagnoza sytuacji cz³owieka lat 70. i
¿ycia spo³ecznego. Postawa niezgody na wiat.
3. Skutecznoæ jêzyka w wyra¿aniu
prawdy.
Adam Zagajewski
Wiersze z tomu poetyckiego Komunikat:
W pierwszej osobie liczby mnogiej

Wskazuje jêzykowe sposoby demaskowania zak³amanej rzeczywistoci (np. wykorzystywanie stylu
publicystycznego, frazeologizmów).
Wyszukuje elementy publicystyki w
poezji.
Okrela tematykê wierszy.
Analizuje problematykê utworów w
porównaniu z utworami Stanis³awa
Barañczaka.

Kontekst opracowania tematu
Przedstawienie okolicznoci powstania formacji Nowej Fali, jej literatów oraz ich twórczoci.
Teoretyczne wiadomoci
Przekszta³cenia frazeologiczne (modyfikacje, kontaminacje, nowe konteksty). Jêzykowe sposoby demaskowania zak³amanej rzeczywistoci.
Przedstawiciele Nowej Fali.
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Rozdzia³ IX
W poszukiwaniu wiata wartoci
1. Od destrukcji wiata ku wartociom
g³oszonym przez Leopolda Staffa.
L. Staff
Mitologia
Rzut w przysz³oæ
Leopold Staff jako poeta czterech
epok.
Destrukcja wiata wartoci ukazana
poprzez zag³adê natury. Dialog Staffa z przes³aniami wczeniejszych
wierszy (np. Przedpiew). Powrót
postawy opartej na ideach humanistycznych i chrzecijañskich.
2. Zadania poezji wed³ug Czes³awa
Mi³osza.
Czes³aw Mi³osz
Przedmowa
Campo di Fiori
Rola poezji ocalenia wartoci, wywo³ywanie buntu przeciw przemocy,
obojêtnoci, z³u, kszta³towanie
postaw moralnych.
3. Mi³oæ do ludzi i wiata w poezji
ks. Jana Twardowskiego.
Stwarza³
Wierzê
Ostrobramska
Na wsi
Mrówko, wa¿ko, biedronko
Poezja ks. Jana Twardowskiego najwybitniejsz¹ realizacj¹ wspó³czesnej liryki religijnej.
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Rozpoznaje w wierszu nawi¹zania do
mitologii i tradycji literackiej.
Komentuje przes³anie sonetu.
Dokonuje syntezy literackiej, redaguj¹c konspekt dotycz¹cy ewolucji
postawy Leopolda Staffa i poetyki
utworów w ró¿nych okresach.

Notuje cytaty o charakterze skrzydlatych s³ów.
Objania klasycyzm Czes³awa Mi³osza jako rodzaj wiatopogl¹du.

Zapisuje refleksje wynikaj¹ce z wierszy, grupuj¹c je wokó³ s³ów: cz³owiek, wiat, Bóg, wiara.
Wskazuje zwi¹zki nauki ksiêdza z
postaw¹ franciszkañsk¹.
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Afirmacja wiata w jego piêknie i
ró¿norodnoci.
Konkret wiejski ladem obecnoci Boga
i ród³em pewnej wiary cz³owieka.
Mi³oæ do ludzi wyra¿ona wspó³czuciem dla cierpienia, zrozumienia
dla s³aboci i grzechu.
4. Twórczoæ Karola Wojty³y
Rozwa¿ania na temat: czego lêka siê
wspó³czesny cz³owiek?

Wskazuje charakterystyczne cechy
stylu poety, np. aforystycznoæ,
humor obok liryzmu, kolokwialne
frazeologizmy.
Interpretuje fragmenty utworów i
okrela ich przes³anie.
Czyta utwory Karola Wojty³y, analizuje je, znajduje m¹droci ¿yciowe.

5. M¹droæ ¿ycia wed³ug Wis³awy
Szymborskiej.
Rehabilitacja
W rzece Heraklita

Analizuje i interpretuje wiersze, formu³uj¹c refleksje dotycz¹ce postawy cz³owieka wobec czasu,
praw historii, losu i przeznaczenia,
mierci.
Samodzielnie odczytuje przemówienie sztokholmskie nobilistki

Sylwetka nobilistki. Ró¿ne formy literackie twórczoci, np. lepieje.
Rozrachunek ze stalinizmem, z w³asn¹ naiwnoci¹ i lekkomylnoci¹.
Rehabilitacja zmar³ych i siebie
samej.
Sytuacja cz³owieka wobec przemijania, paradoksy ludzkiego ¿ycia,
niepojêtnoæ istnienia.
6. Liryzm poematu wyrazem pogodzenia siê poety ze wiatem.
Julian Tuwim
Kwiaty polskie

Interpretuje wybrane fragmenty
poematu, zaznacza fabu³ê utworu,
podkrela jego liryzm.

7. Refleksja nad fenomenem ¿ycia w
powojennej twórczoci
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Mieczys³awa Jasturna
Poeta

Analizuje treæ wierszy.
Okrela poezjê Mieczys³awa Jasturna
jako rodzaj hymnu na czeæ wiecznej, heraklitejskiej zmiennoci.

Kontekst opracowania tematu
Dostrze¿enie przemiany postawy
L. Staffa w wierszach powojennych.
Piêkna wymowa poezji ks. Jana Twardowskiego.
Portret wspó³czesnego cz³owieka i jego problemów na podstawie wierszy W. Szymborskiej.
Lirycznoæ poematu Juliana Tuwima
Kwiaty polskie
Bogata twórczoæ powojenna Mieczys³awa Jasturna.

Prace twórcze
1. Rozprawka na temat: Pesymistyczna wizja ludzkiej kondycji jest
w³aciwa XX wiekowi.
2. Mi³oæ do ludzi wyra¿ona w poezji
ks. Jana Twardowskiego.

Wiadomoci teoretyczne
Zadania poety i poezji wed³ug
Cz. Mi³osza.
Aluzje literackie i cytaty kulturowe.
Moralistyczne przes³ania utworów.
Intelektualny charakter poezji.
Walory poezji nobilistów.
Rozdzia³ X
Cz³owiek w wiecie z³a i absurdu
1. Z³o nigdy nie umiera.
Wojciech ¯ukrowski
Lotna
(fragment)
Tematyka wojenna, utwór pe³en
doznañ, bogactwa barw i kszta³tów.
2. Aktywna postawa cz³owieka w
walce ze z³em.
Albert Camus
D¿uma
98

Pracuje z tekstem lektury, stawiaj¹c
tezy interpretacyjne i dokumentuj¹c je cytatami.

Porównuje portrety lekarzy w poznanych utworach.

1

Reprodukcja: D¿uma
A. Böcklina
Powieæ jako kronika zarazy: przebieg
epidemii, obraz miasta w ucisku
d¿umy, zachowanie zbiorowoci.
Postawy moralne jednostek w sytuacji zagro¿enia  bohaterowie
jako rzecznicy tez utworu.
Portrety ludzi zad¿umionych, postawy bohaterów wobec z³a.
Laicki humanizm. A. Camus wobec
egzystencjalistów. Przes³anie powieci i Mitu o Syzyfie.
Paraboliczne sensy.
Kontekst opracowania tematu
Odczytanie powieci jako utworu o
mechanizmach zbiurokratyzowanych anonimowych instytucji ¿ycia
publicznego i zapowied totalitaryzmów.
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Analizuje motywy dzia³ania bohaterów technik¹ drzewka decyzyjnego.
Redaguje tematyczny katalog cytatów z powieci.
Wyjania wyk³adniki konstrukcji parabolicznej.
Wybrany cytat czyni mottem refleksji
na temat z³a w wiecie.

Prace twórcze
D¿uma  motto, tytu³, forma i
przes³anie powieci.

Wiadomoci teoretyczne
Specyfika kompozycji utworu (trzy
p³aszczyzny).
Kwestia pi³atyzmu. Sugestie metaforycznych sensów. Koncepcja laickiego humanizmu, teatru absurdu,
antyrealizm.
Rozdzia³ XI
wiadectwo upadku
1. W chaosie norm, zasad i wzorów.
Tadeusz Ró¿ewicz
Spadanie, czyli o elementach ...

Wypisuje frazeologizmy okrelaj¹ce
sytuacjê wspó³czesnego cz³owieka.
Rozszyfrowuje aluzje, cytaty.
Interpretuje tytu³ i puentê utworu.
Szuka kontekstu literackiego dla
utworu, porównuje sposób prezentacji idei.
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Moralna i egzystencjalna tragedia
cz³owieka XX wieku tematem
twórczoci T. Ró¿ewicza.
Przemiany obyczajowoci i poczucia
moralnoci  zestawienie przesz³oci i wspó³czesnoci.
Swobodne nawi¹zanie do wielu
tekstów kultury. Opozycja pionu i
poziomu znakiem kompletnego
rozpadu norm, wzorów, zasad we
wszystkich dziedzinach ¿ycia w
przeciwieñstwie do jednoznacznego upadku moralnego w przesz³oci.
2. Cz³owiek schwytany w sieæ.
Stanis³aw Lem
Bomba megabitowa
Fascynacja technicznymi mo¿liwociami cywilizacji, ale niepokój o stan
psychiczny i moralny cz³owieka w
twórczoci S. Lema. Nieufnoæ
wobec kierunków rozwoju cywilizacji. Sceptycyzm S. Lema wobec
Internetu. Idea Arki Noego Internetu

Komentuje ideê wybranego utworu
Precyzuje i hierarchizuje argumenty
przeciw Internetowi przedstawione
przez Stanis³awa Lema.
Formu³uje kontrargumenty.
Okrela termin: science fiction

3. Symboliczne miejsce.
Tadeusz Konwicki
Ma³a apokalipsa
Warszawa jako miejsce metaforyczne  jej elementy nabieraj¹ znaczenia symboli.
Miejsce, w którym nast¹pi apokalipsa,
wszystko ulegnie dekonstrukcji, co
zobrazuje upadek ustroju.

Okrela termin apokalipsa
Opisuje g³ównego bohatera i jego los
¿yciowy.
Wypowiada siê na temat wymiaru
politycznego i filozoficznego powieci.
Wyszukuje cytaty potwierdzaj¹ce
filozoficzny, etyczny i polityczny
wymiar powieci.

Kontekst opracowania tematu
Przemiany obyczajowe i moralne w
¿yciu cz³owieka XX wieku.

Prace twórcze
1. Kryzys wartoci i jego ród³a w
Ma³ej apokalipsie.
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Wiadomoci teoretyczne
Funkcja literatury realizmu socjalistycznego.
Dezintegracja osobowoci wspó³czesnego cz³owieka i jego zagubienie
w wiecie ci¹gle zmieniaj¹cych siê
mód, stylów i konsumpcyjnych
ekscytacji.
Funkcja formy nieczystej jako sposobu opisu wspó³czesnego wiata.
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ANTOLOGIA
Oglêdne zapoznanie siê z utworami.
Pisarzy tworz¹cych ju¿ w pozytywizmie:
Emil Zola Bestia ludzka
Fiodor Dostojewski Biesy
Antoni Czechow
Opowiadania  mieræ urzêdnika,
Cz³owiek w futerale
Lew To³stoj
Wojna i pokój
Synkretyzm powieci polskiego
modernizmu.
Stefan ¯eromski
Ludzie bezdomni
Wieloznaczny sens bezdomnoci w
powieci.
Wizerunek inteligentów w twórczoci
Stefana ¯eromskiego.
Impresjonistyczne cechy utworu.
Psychologiczny portret Judyma.
Spo³eczeñstwo i wra¿liwoæ moralna
bohatera.
Przyczyny klêski i misji.
Sytuacja tragiczna  nieuchronnoæ
czy wytwór imaginacji?
Rodowód literacki postaci  cechy
romantyczne i pozytywistyczne.
Synkretyzm stylu.
Liryczny pamiêtnik Joasi.
Portret dekadenta.
Warsztat artystyczny pisarza.
Maksym Gorki
Na dnie
rodowisko marginesu spo³ecznego i
ukazanie, ¿e nawet na dnie ludz-

Dyskutuje o z³o¿onoci ludzkiej psychiki ukazanej na przyk³adzie
bohaterów utworów F. Dostojewskiego.
Wyró¿nia w opowiadaniach A. Czechowa prawdy o cz³owieku i ówczesn¹ rzeczywistoæ.

Analizuje pierwszy rozdzia³, wykrywaj¹c sygnalizowanie wa¿nych
tematów i motywów.
Rozwa¿a racje Judyma i Joasi, inscenizuj¹c wywiady z bohaterami.
Bada opiniê kolegów o decyzji Judyma (ankieta, wywiad).
Przedstawia swoj¹ konkretyzacjê
dalszych losów Judyma w dowolnej formie.
Przygotowuje konspekt dotycz¹cy
obecnoci naturalizmu, impresjonizmu i symbolizmu w powieci.
Redaguje monolog Joasi po rozstaniu
Judymem (drama).
Objania tytu³y wybranych rozdzia³ów w kontekcie ich treci.

Wskazuje g³ównych bohaterów, ocenia ich postêpowanie.
Uwydatnia pozytywne cechy charakteru jak zdolnoci do wspó³-
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kiego upodlenia mo¿liwe jest zachowanie czystych i g³êboko ludzkich cech.
Realizm psychologiczny w dramacie
Tadeusza Rittnera
W ma³ym domku
Ukazanie problematyki kryzysu i
rozpadu ma³¿eñstwa. Wydobycie
licznych subtelnoci psychologicznych, które w znacznej mierze
t³umacz¹ postêpki i zachowania
postaci.
Powieæ strumienia wiadomoci
Jamesa Joycea
Ulisses
(fragmenty)
Nowatorska powieæ pisarza irlandzkiego, wykorzystuje technikê
strumienia wiadomoci. wiadomie nawi¹zuje do Odysei
Homera, tu te¿ odbywa siê wielka
podró¿, tyle ¿e oceaniczn¹ przestrzeñ zast¹pi opisane miasto 
Dublin.
Maria D¹browska
Ludzie stamt¹d
( wybrane opowiadanie)
Cykl omiu opowiadañ przedstawiaj¹cych ¿ycie proletariatu wiejskiego. Ukazane jest bogate ¿ycie
wewnêtrzne bohaterów, pe³nia
cz³owieczeñstwa ludzi stamt¹d.
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czucia, solidarnoci i poczucia godnoci.

Na podstawie treci utworu analizuje
stan psychiczny bohaterów utworu,
znajduje przyczyny ich postêpowania, ustosunkowuje siê do tragicznego zakoñczenia dramatu.

Przedstawia dzieje bohatera bez indywidualnych, jednostkowych
cech.
Obrazuje wiat przedstawiony w
utworze.
Wyodrêbnia narracjê trzecioosobow¹, monolog i dialog, prozê archaizowan¹ oraz monolog bez interpunkcji i akapitów.

Okrela typ narracji i formê
monologu wewnêtrznego.
Ocenia znakomite studium obrazuj¹ce dojrzewanie cz³owieka do
pe³nej ¿yciowej odpowiedzialnoci, do zrozumienia transcendentnego sensu istnienia oparte
na myli filozoficznej Bergsona.
Opowiada treæ opowiadañ, zwraca
uwagê na ci¹g³oæ miejsca akcji
czasu oraz na tych samych
bohaterów wystêpuj¹cych w
kolejnych opowiadaniach.
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Maria Kuncewiczowa
Cudzoziemka
Powieæ psychologiczna o ostatnim
dniu ¿ycia pierwszoplanowej
bohaterki  Ró¿y ¯abczyñskiej,
która niewiadoma zbli¿aj¹cego siê
kresu swoich dni, wspomina
przesz³oæ i próbuje zrozumieæ
komplikacje w³asnego ¿ycia.
Historia kobiety niespe³nionej.
Teoria kompleksów powoduj¹cych
zaburzenia w prze¿yciach w³asnych bohaterki i jej kontaktach z
otoczeniem.
Konstrukcja narracji i czasu.
Studium samotnoci i wyobcowania
cz³owieka.
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Analizuje tytu³ utworu.
Interpretuje tytu³ w kontekcie biografii bohaterki i jej osobowoci.
Charakteryzuje bohaterkê, punktem
wyjcia czyni¹c podwójne imiê.
Opisuje sposób prezentacji psychiki
bohaterki.
Proponuje w³asn¹ interpretacjê utworu.
Zajmuje stanowisko wobec wybranej
opinii.
Mówi o konstrukcji, która nawi¹zuje
do budowy dzie³a muzycznego.
Dokonuje interpretacji pierwszego
rozdzia³u w kontekcie ca³ej powieci.

Franz Kafka
Proces
Literacka konstrukcja bohatera reprezentanta wszystkich ludzi  everymana.
Bohater utworu  realnoæ postaci,
ale metaforycznoæ losu (anonimowoæ, brak wyrazistej biografii). Problem winy. Groteskowo
zdeformowany wiat przedstawiony: przestrzeñ miasta jako labirynt,
koszmar wêdrówki po gmachu
s¹du, absurdalnoæ nieosi¹galnego
sêdziego. Parabolicznoæ fabu³y.

Analizuje czas i miejsce akcji, konstrukcjê bohatera i narratora jako
wyk³adniki paraboli.
Rozwa¿a proroczy charakter powieci
w kontekcie przemian wydarzeñ
XX wieku.
Proponuje w³asn¹ interpretacjê utworu. 83 Na podstawie treci
utworu ustosunkowuje siê do
bohaterów,
ocenia
ich
postêpowanie, wypowiada siê na
temat afirmacji ¿ycia.
Wyszukuje ró¿ne przejawy wp³ywu
pañstwa totalitarnego na jednostkê.

Reprodukcja Carla Carry Czerwony
jedziec

Formu³uje tezy interpretacyjne dotycz¹ce problematyki powieci.
Porównuje utwory pod k¹tem przedstawienia si³ szatañskich.
Przedstawia w formie mapy skojarzeñ dzia³ania i efekty wity
Wolanda.
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Thomas Mann
Czarodziejska góra
(fragmenty)
Rozprawy o cz³owieku, o kulturze,
Europie.

Na podstawie treci utworu ustosunkowuje siê do bohaterów, ocenia ich postêpowanie, wypowiada
siê na temat afirmacji ¿ycia.
Wyszukuje ró¿ne przejawy wp³ywu
pañstwa totalitarnego na jednostkê.

Michai³ Bu³hakow
Mistrz i Ma³gorzata
Biografia Michai³a Bu³hakowa  los
twórcy w pañstwie totalitarnym.
Trzy p³aszczyzny w utworze: realistyczna, historyczna, fantastyczna.
Satyra na ¿ycie spo³eczne i polityczne w Moskwie lat 30. rodowisko moskiewskich literatów.
Postawy bohaterów wobec z³a 
problem pi³atyzmu.
Funkcja si³ szatañskich w ¿yciu
mieszkañców Moskwy.

Formu³uje tezy interpretacyjne dotycz¹ce problematyki powieci.
Porównuje utwory pod k¹tem przedstawienia si³ szatañskich.
Przedstawia w formie mapy skojarzeñ dzia³ania i efekty wity
Wolanda.

Jack London
Martin Eden
(fragmenty)
Autobiograficzna powieæ o pe³nej
przeciwieñstw i pu³apek prostego
marynarza do wielkiego sukcesu
literackiego.

Opowiada treæ fragmentów utworu.
Okrela problematykê i postawê
g³ównego bohatera wobec ¿ycia.
Analizuje zakoñczenie utworu i zwi¹zek wydarzenia z ¿yciem autora.

Erich Maria Remargue
Na Zachodzie bez zmian
(fragmenty)
Powieæ  reporta¿ rejestruj¹cy grozê
I wojny wiatowej postrzegan¹
oczami m³odego, niemieckiego
¿o³nierza. ¯arliwy protest przeciw
wojnie i oskar¿enie jej.

Na podstawie treci fragmentów utworu wypowiada siê na temat
okrucieñstwa wojny i spustoszenia
jakie czyni w psychice ludzkiej.
Ustosunkowuje siê do ironii i goryczy w zakoñczeniu powieci.

Antoine de Saint-Exupery
Ziemia, planeta ludzi
(fragmenty)

Opowiada treæ fragmentów utworu.
Analizuje filozoficzn¹ wymowê
powieci.
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Szuka prawdy o cz³owieku, pragnie
zdefiniowaæ cz³owieczeñstwo i
okreliæ jego miarê. Uzmys³awia
pokrewieñstwo
³¹cz¹ce
wszystkich ludzi i wspóln¹
odpowiedzialnoæ za Ziemiê.

Dyskutuje na temat: Cz³owiek 
jego prawda i jego wartoæ.

Literatura faktu War³ama Sza³amowa
Opowiadania ko³ymskie
Autor kilkanacie lat przetrwa³ w ³agrach i jego opowiadania s¹
kolejnym wiadectwem zbrodni
totalitaryzmu sowietskiego, dokumentuj¹ degradacjê moraln¹, okrucieñstwo, dehumanizacjê cz³owieka.

Objania definicjê literatury faktu.
Opowiada o prze¿yciach wiêniów
ko³ymskich, ich degradacji moralnej.

Jerzy Andrzejewski
Popió³ i diament
Dylematy ¿o³nierzy Armii Krajowej.
Problematyka polityczna  zafa³szowany obraz kszta³towania siê nowego ustroju.
Dramat pokolenia akowskiego, które
w nowych rodz¹cych siê warunkach ustrojowych nie mog³o dla
siebie znaleæ miejsca.
Ukazanie problemu odwiecznego ponadczasowego konfliktu miêdzy
sprzecznymi racjami politycznymi
i historycznymi, umieszczenie
akcji powieci w konkretnej rzeczywistoci Polski powojennej.
Jaros³aw Iwaszkiewicz
Stara cegielnia
M³yn nad Lutyni¹
Opowiadania siêgaj¹ do tradycji
prozy psychologicznej. Fabu³a
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Wypowiedzi o tragedii ludzi w obozach potwierdza cytuj¹c poszczególne urywki opowiadañ.
Charakteryzuje pozytywnych i negatywnych bohaterów.
Objania na czym polega³o przemilczenie i fa³szowanie faktów w powieci.
Wypowiada siê na temat interwencyjnoci powieci.
Analizuje i zastanawia siê, czy Popió³ i diament jest powieci¹ polityczn¹.

Analizuje problematykê opowiadañ.
Charakteryzuje bohaterów i ocenia
ich postêpowanie na kanwie
sytuacji historycznej.
Porównuje treæ utworów z innymi
utworami opisuj¹cych tragediê
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opowiadania M³yn nad Lutyni¹
zostaje usytuowana w okupowanej
przez Niemców Wielkopolsce.
Dramat starego cz³owieka, który
decyduje siê na dokonanie
egzekucji na w³asnym wnuku 
renegacie, uzmys³awia jedn¹ z
wielu mo¿liwych, a zarazem
tragicznych sytuacji okupacyjnych:
wyboru pomiêdzy mi³oci¹ a
poczuciem
patriotycznego
obowi¹zku, pomiêdzy poczuciem
³adu moralnego a z³em, które ten
³ad burzy.
Leon Kruczkowski
Niemcy
Schematyczne pojêcie doktryny realizmu w dramacie.
Konwencja mieszczañskiego dramatu
rodzinnego.
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rodzin polskich podczas okupacji
niemieckiej.

Na podstawie utworu okrela psychologiczno-moralne motywacje
zachowañ Niemców w czasie
hitleryzmu i II wojny wiatowej.
Opisuje bohaterów, ich dobre i
z³e postawy.
Analizuje problematykê utworu.
Ocenia iluzorycznoæ i fa³szywoæ
postawy profesora Sonnenbrucha.

Czes³aw Mi³osz
Dolina Issy
(fragmenty)
Problematyka filozoficzna i egzystencjalna powieci.
Powieæ rozwojowa.
Ukazanie specyficznego, wielokulturowego rodowiska Litwy, w którym dojrzewa g³ówny bohater
utworu Tomasz Surkont.
Tradycji i zabobonom towarzyszy
kultura katolicka i prawos³awna.
Ch³opiec zdobywa zatem wiedzê o
wiecie z ró¿nych róde³, poznaje

Okrela problematykê utworu.
Charakteryzuje g³ównego bohatera
Tomasza Surkonta.
Wypowiada siê o utworze jako opowieci o zdobywaniu cz³owieczeñstwa, o inicjacji dojrza³ego ¿ycia
poprzez poszukiwanie zagadki
istnienia.
Opisuje pejza¿ s³u¿¹cy rozwa¿aniom
filozoficznym.
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¿ycie w wielu jego kulturowych,
religijnych i obyczajowych uwarunkowaniach.
Nawi¹zanie do tradycji ludowej
fantastyki.
Jerzy Harasymowicz
Cuda (fragmenty)

Analizuje treæ i budowê wierszy,
znajduje podmiot liryczny, ocenia
artyzm utworu.

Debiut Ernesta Brylla
Wigilia wariata

Opowiada treæ wybranych wierszy,
wyszukuje ukryty sens, t³umaczy
etykê utworu.

W twórczoci Ernesta Brylla poezja
staropolska by³a wykorzystywana w
gotowej postaci do moralizowania.
Adam Wa¿yk
Poemat dla doros³ych
(fragmenty)

Omawia problematykê, t³umaczy
tytu³ utworu.

Egzystencjalizm J. P. Sartre
w dramacie
Muchy

Analizuje problematykê dramatu.
Ocenia postawê bohaterów.
T³umaczy tytu³ utworu.

Cz³owiek w okowach absurdu.
Samuel Beckett
Czekaj¹c na Godota
Teatr absurdu S. Becketta. Tragiczna
wizja ludzkiego losu: bierne trwanie, bezsensownoæ nieuzasadnionego oczekiwania, dowiadczenie
przemocy i poni¿enia. Funkcja
aluzji biblijnych w portretowaniu
wspó³czesnego cz³owieka.

Analizuje fragmenty utworu w kontekcie wyk³adu interpretacyjnego.
Wyra¿a swój s¹d o antyteatrze.

Proza amerykañska
E. Hemingway
Komu bije dzwon
Pokazanie wartoci ¿ycia i mo¿liwoæ
oddania go w imiê okrelonej sprawy. Ukazanie prawdziwych scen z

Interpretuje motto utworu: Nie pytaj komu bije dzwon  bije on
tobie
Charakteryzuje postawy bohaterów
wobec ¿ycia.
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¿ycia prostych ludzi przy pomocy
prostego jêzyka codziennego.

Ocenia stronê moraln¹ g³ównego
bohatera Roberta Jordana.

Nowatorstwo prozy
Williama Faulkner
Przeminê³o z wiatrem
(fragmenty)
W swej twórczoci operuje monologiem wewnêtrznym, technik¹ wielu
punktów widzenia, jest mistrzem w
kreowaniu nastroju. Cz³owiek jest
sum¹ swoich nieszczêæ.

Charakteryzuje bohaterów.
Opisuje wydarzenia.
Porównuje treæ utworu z ekranizacj¹.

Postmodernizm we wspó³czesnej
prozie.
Umberto Eco
Imiê ró¿y
(fragmenty)

Analizuje fragmenty utworu, ich
problematykê.
Opowiada treæ, charakteryzuje g³ówne postaci.

Popularnoæ jako fetysz.
Vladimir Nabokov
Lolita
(fragmenty)

Przedstawia g³ówn¹ problematykê
utworu.
T³umaczy tytu³ i jego powi¹zanie z
bohaterami powieci.

Problematyka moralno-filozoficzna w
utworze Stanis³awa Lema
Solaris

Okrela intelektualn¹ I filozoficzn¹
problematykê utworu.
Podkrela oryginalnoæ jêzyka i
postaci powieci.

Autor porusza szereg odwiecznych
problemów moralno  filozoficznych ludzkoci: dobra i z³a, odpowiedzialnoci, mi³oci bliniego.
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Literatura do opanowania pamiêciowego
Jan Kasprowicz  Ksiêga ubogich (fragment)
Julian Tuwim  Sitowie
Kazimierz Wierzyñski  Skok o tyczce
Jaros³aw Iwaszkiewicz  Pozdrowienie
Antoni S³onimski  Smutno mi, Bo¿e
Kazimiera I³³akowiczówna  Pejza¿
Boles³aw Lemian  Dusio³ek
Dowolny utwór o wiêkszym rozmiarze.
K. Wierzyñski  Manifest szalony
W. Broniewski  Poezja
W. Szymborska  Rehabilitacja
L. Staff  Rzut w przysz³oæ
K. I. Ga³czyñski  Ulica Towarowa
T. Ró¿ewicz  Lament
J. Twardowski  Wierzê
B. Okud¿awa  Po¿egnanie z Polsk¹, Piosenka o moim miecie
Literatura uzupe³niaj¹ca
(utwory przeznaczone dla samodzielnego czytania przez uczniów)
Z. Przesmycki  Maurycy Maeterlinck i jego stanowisko ...
H. Hutnikiewicz  G³ówne motywy i w¹tki sztuki
S. Przybyszewski  Confitor (fragment)
A. Górski  M³oda Polska (fragment)
T. ¯eleñski  O bardzo niegrzecznej literaturze
W. Bernet  Próchno
Ch. Baudelaire  Do czytelnika, Albatros, Padlina
A. Rimbaud  Statek pijany, pi¹cy w kotlinie
K. Przerwa-Tetmajer  Koniec wieku XIX , Nie wierzê w nic,
Evviva Varte, Melodia mgie³ nocnych, Hymn do Nirwany,
Ja, kiedy usta ...
S. Korab-Brzozowski  O, przyjd
A. Watt  ¯ywoty
T. Peiper  Punkt wyjcia
J. Przybo  Echo, Odjazd, Notre-Dame
J. Tuwim  Do krytyków, Kartka z dziejów ludzkoci, Ranyjulek,
Sitowie, Bal w operze
K. Wierzyñski  Manifest szalony, Ojczyzna chocho³ów, Skok o tyczce
J. Kasprowicz  Krzak dzikiej ró¿y w Ciemnych Smreczynach; Ksiêga
ubogich
L. Staff  Kowal, ¯ycie bez zdarzeñ, Przedpiew, Ars poetica
110

J. Conrad  Lord Jim
G. Hauptmann  Tkacze
A. Czechow  Winiowy sad
O.Wilde  Portret Doriana Graya
J.K. Haysmans  Na wspak
S. ¯eromski  Rozdziobi¹ nas kruki, wrony, Wierna rzeka, Ludzie
bezdomni, Przedwionie
H. Ibsen  Dzika kaczka
S. Wyspiañski  Wesele
G. Zapolska  Moralnoæ pani Dulskiej
F. T.Marinetti  Manifest futuryzmu
M. Proust  W poszukiwaniu straconego czasu
S. M³odo¿oniec  XX wiek
B. Jasieñski  Zmêczy³ mnie jêzyk, But w butonierce, Manifest w sprawie
poezji futurystycznej
J. Lechoñ  Pytasz, co w moim ¿yciu ..., Toast
A. S³onimski  Bia³e noce, Smutno mi Bo¿e
J. Iwaszkiewicz  Erotyk, Do przyjaciela, Panny z Wilka, Brzezina
K. I³³akowiczówna  Niewiêta mêka, Powrót
J. Liebert  Druga ojczyzna, Jedziec, Na lipê czarnolesk¹
M. Pawlikowska-Jasnorzewska  Gwiazdy spadaj¹ce, Mi³oæ, Morze i niebo
W. Broniewski  Ulica Mi³a, Poezja, Ja i wiersze
B. Lemian  Dziewczyna, Po ciemku, Romans, nigrobek, Gdy
domdlewasz ..., Usta i oczy, Zielona godzina
M. D¹browska  Noce i dnie, Ludzie stamt¹d
M. Kuncewiczowa  Cudzoziemka
Z. Na³kowska  Granica
J. London  Martin Eden
W. Gombrowicz  Ferdydurke
B. Schulz  Sklepy cynamonowe
W. Chlebnikow  wybrane utwory
A. Achmatowa  Poezja
S. Jesienin  Poezja
A. Blok  Poezja
W. Majakowski  wybrane utwory
F. Kafka  Proces
J. Joyce  Ulisses
J. Hasek  Przygody dobrego wojaka Szwejka
M. Bu³hakow  Mistrz i Ma³gorzata
J. Czechowicz  Na wsi, Pieñ, ¯al, Modlitwa ¿a³obna
Cz. Mi³osz  Ob³oki
K.I. Ga³czyñski  Ulica Towarowa
J. Szaniawski  ¯eglarz
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S.I. Witkiewicz  Szewcy
B. Brecht  Matka Courage i jej dzieci
K. K. Baczyñski  Pokolenie, Pokolenie, Historia
T. Gajcy  Wczorajszemu, Do potomnego, Ju¿ nie potrzebujemy
T. Borowski  Pieñ, Po¿egnanie z Mari¹
W. Bojarski  O now¹ postawê cz³owieka tworz¹cego
J. Iwaszkiewicz  M³yn nad Lutyni¹
St. I. Witkiewicz  Po¿egnanie jesieni (fragmenty)
Z. Herbert  Dlaczego klasycy, Przes³anie Pana Cogito, Tren Fortynbrasa,
Do Marka Aurelego, Rozwa¿ania o problemie narodu, Prolog, Homilia
M. Bia³oszewski  Filozofia Wo³omina, Szare eminencje zachwytu, Sztuki
piêkne mojego pokoju, Pamiêtnik z powstania warszawskiego
S. Grochowiak  wiêty Szymon, P³on¹ca ¿yrafa, Objawienie wiêtego
Jana
A. Bursy  Fiñski nó¿, Dyskurs z poet¹
M. H³asko  Pierwszy krok w chmurach
E. Lipska  My, Egzamin
S. Barañczak  Spójrzmy prawdzie w oczy, Wype³niæ czytelnie pismem,
Co dzi rzucili
T. Ró¿ewicz  Widzia³em cudowne monstrum, ocalony, wiadkowie, albo
nasza ma³a stabilizacja, Lament Kartoteka, Spadanie, czyli o elementach
...
S. Lem  Bomba megabitowa, Solaris
Z. Na³kowska  Medaliony
G. Herling-Grudziñski  Inny wiat
J. Andrzejewski  Popió³ i diament
A. So³¿enicyn  Jeden dzieñ Iwana Denisowicza
H. Krall  Zd¹¿yæ przed Bogiem
A. S³onimski  Elegia miasteczek ¿ydowskich
J. Tuwim  My, ¯ydzi polscy, ¯ydek, Kwiaty polskie
L. Staff  Mitologia, Rzut w przysz³oæ
Cz. Mi³osz  Przedmowa, Campo di Fiori
J. Twardowski  Stwarza³, Ostrobramska, Na wsi, Mrówko, wa¿ko,
biedronko, Wierzê
W. Szymborska  W rzece Heraklita, Schy³ek wieku
A.Camus  D¿uma
S. Beckelt  Czekaj¹c na Godota
G. Orwell  Rok 1984
S. Mro¿ek  Tango
T. Konwicki  Ma³a apokalipsa
K. Wojty³o  wybrane utwory
J.P. Sartre  Muchy
W. ¯ukrowski  Lotna
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W. Faulkner  Przeminê³o z wiatrem
U. Eco  Imi¹ ró¿y
V. Nabokow  Lolita
Jerome D. Salinger  Buszuj¹cy w zbo¿u
B. Show  Pigmalion
E. Hemingway  Komu bije dzwon
A. Zagajewski  W pierwszej osobie liczby mnogiej
Reprodukcje
W. Podkowiñski  W ogrodzie
W. Weiss  Demon
E. Munch  Krzyk, Dziewczêta na mocie
C. Monet  Impresja wschodz¹cego s³oñca, Kobieta z parasolk¹
A. Renoir  niadanie wiolarzy
C. Pissaro  Bulwar Montmartre
A. Böcklin  Wyspa umar³ych
G. Klimt  Poca³unek, Judyta, Salome
J. Pankiewicz  Targ na kwiaty w Pary¿u
J. Malczewski  Melancholia, mieræ, B³êdne ko³o
E. Okuñ  Grajek (Filistrzy), My i wojna
P. Picasso  Panny z Avignon
M. Chagall  Nad Witebskiem
S. Dali  P³on¹ca ¿yrafa
M. Duchamp  Akt schodz¹cy po schodach
M. Ernst  S³oñ Celebes
R. Magritte  Terapeuta
F. Picabio  Hera
I. Tanguy  Strach
K. Kobro-Strzemiñska  Kompozycja przestrzenna
B.W. Linke  Morze w krwi, Autobus
M. Jaremianki  Wyrazy
S. Dali  P³on¹ca ¿yrafa
B.W. Linkego  Domy-¿o³nierze
M. Chagalla  Spacer
A. Böcklina  D¿uma
Filmy:
Re¿. A. Wajda  Ziemia obiecana, Panny z Wilka
Re¿. T. Chmielewski  Wierna rzeka
Muzyka:
Kompozytor R. Wagner  opery: Z³oto Renu, Walkiria, Zmierzch bogów
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Podstawowe rodzaje ustnych i pisemnych prac z literatury
w 11 klasie
Wyrane czytanie utworów literackich.
U³o¿enie planu swojej ustnej i pisemnej wypowiedzi.
Komentowanie urywków z utworów literackich.
Ustne i pisemne wypracowanie-rozwa¿anie charakteru problemowego (w tym
indywidualna, porównawcza i grupowa charakterystyka) na podstawie
przerobionego utworu literackiego, a tak¿e wypracowanie-rozwa¿anie
charakteru publicystycznego.
Udzia³ w dialogu podczas analizowania utworu literackiego.
Plan i tezy artyku³u krytyki literackiej.
Odczyt, sprawozdanie i referat na temat literacki (na podstawie jednego lub
wielu róde³).
Recenzja na przeczytan¹ ksi¹¿kê, na film, program telewizyjny, spektakl
(z motywacj¹ swojego stosunku do bohaterów i wydarzeñ w utworze).
Podstawowe wymagania dotycz¹ce wiedzy i umiejêtnoci
uczniów 11 klasy
Uczniowie powinni znaæ:
 biografie znamienitych pisarzy, treæ utworów literackich;
 wyró¿niki dzie³a literackiego;
 estetyczne, ogólnoludzkie i historyczne znaczenie literackich utworów;
 tytu³y i autorów najwa¿niejszych utworów klasyki polskiej i wiatowej wskazanych w wykazie lektur;
 ramy czasowe epok i dostrzegaæ zwi¹zek miêdzy nimi a wydarzeniami
historycznymi, literackimi, prze³omami wiatopogl¹dowymi;
 charakterystyczne literackie osobliwoci przerabianych utworów;
 terminy literackie zawarte w programie;
 rodzaje i gatunki literackie.
Uczeñ powinien umieæ:
wykazaæ siê znajomoci¹ i rozumieniem teksów literackich poznanych w szkole:
 odró¿niaæ tekst literatury piêknej od innego rodzaju pimiennictwa,
 opisaæ elementy wiata przedstawionego,
 streszczaæ g³ówne w¹tki,
 charakteryzowaæ g³ównych bohaterów,
 okrelaæ tematykê utworu i odnajdywaæ g³ówn¹ ideê,
 analizowaæ tekst w celu wyjanienia funkcji rodków jêzykowych,
 rozpoznawaæ i odró¿niaæ sensy dos³owne i metaforyczne,
 interpretowaæ utwór w kontekcie dla niego najwa¿niejszym,
114

 wskazaæ nawi¹zania do tradycji literackiej,
 wskazaæ przyk³ady zwi¹zków literatury z innymi sztukami,
 odnaleæ w tekcie wartoci ogólnoludzkie,
 wskazaæ charakterystyczne cechy jêzyka poszczególnych spo³ecznych rodków
przekazu,
 dostrzegaæ zwi¹zki miêdzy poznanymi tekstami kultury a wiatopogl¹dem,
filozofi¹, kultur¹, sztuk¹ epok literackich,
 objaniaæ t³o epoki, wskazuj¹c najwa¿niejsze wydarzenia,
 wyjaniaæ podstawowe pojêcia zwi¹zane ze wiatopogl¹dem epok,
 wymieniaæ pr¹dy literackie i wyjaniaæ ich nazwy,
 wskazaæ nurty filozoficzne i ich przedstawicieli,
 odnaleæ has³a i idea³y epoki w tekstach literackich i wymieniæ gatunki
literackie typowe dla danej epoki,
 dostrzec charakterystyczne motywy literackie i tematy (mi³oci, domu, rodziny,
mierci, wêdrówki),
 scharakteryzowaæ wzorce osobowe b¹d typowe cechy bohatera,
 rozpoznawaæ style w sztuce;
Do umiejêtnoci uczniów równie¿ w³¹czamy:
 komentowanie tekstu poznanego utworu,
 samodzieln¹ analizê i ocenê literackich utworów,
 interpretacjê wybranego literackiego tekstu lub niewielkiego po objêtoci
utworu,
 okrelenie roli systemu obrazów, fabu³y, kompozycji, gatunkowych osobliwoci, ekspresji i rodków wyrazu,
 wyjanienie autorskiego stosunku do przedstawionej treci utworu,
 porównanie ró¿nych punktów widzenia podczas polemiki i zdolnoæ
udowadniania swojego punktu widzenia (prowadzenie dialogu),
 porównanie literackich utworów z ró¿nymi rodzajami sztuki,
 wyrane czytanie literackich utworów, w tym opanowanie na pamiêæ,
 przygotowanie referatów i odczytów na literacki temat.
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