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Uwaga: Na niebiesko zaznaczono treści przeznaczone dla zakresu rozszerzonego. 

 

 

Zagadnienie główne  

 

 

Zagadnienia szczegółowe  

 

Liczba 

godzin 

 

Cele lekcji 

ZP ZR 

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE – AWANGARDA 

1. Dwudziestolecie międzywojenne – czas 

awangardy 

 

Przemiany w kulturze i społeczeństwie w okresie 

międzywojnia 

 Miasta dwudziestolecia 

 Gospodarka i technika 

 Nowe środki masowej komunikacji 

 Nowa sztuka 

 

tablica chronologiczna (druga część podręcznika dla klasy 

drugiej, s. 12–16); 

wykład w podręczniku, s. 18–20; 

L. Chwistek Miasto fabryczne (podręcznik, s. 19); 

R. Malczewski Porąbka – zapora na rzece Sole 

(podręcznik, s. 20); 

T. Gronowski, plakat reklamowy proszku Radion 

(podręcznik, s. 21); 

Miniprzewodnik. Nowe zjawiska kulturowe międzywojnia 

(podręcznik, s. 21) 

2  Określenie ram czasowych i najważniejszych 

cech epoki 

2. W górach jest wszystko co kocham… Krajobraz 

górski w poezji XX wieku 

 

Inspiracje krajobrazem gór w poezji   

 Awangarda w poezji 

 „Kraina łagodności” 

 

wykład w podręczniku, s. 23–24; 

Miniprzewodnik. Polskie ruchy awangardy poetyckiej 

(podręcznik, s. 22); 

J. Przyboś Z Tatr (podręcznik, s. 23–24); 

J. Harasymowicz W górach (podręcznik, s. 25); 

1  Poznanie języka i obrazowania 

charakterystycznych dla poetów 

awangardowych dwudziestolecia 

międzywojennego 



N. Krynicki Widok na Tatry (podręcznik, s. 25); 

okładka tomiku J. Przybosia Śruby z grafiką W. 

Strzemińskiego (podręcznik, s. 22) 

3. Witkacy i Picasso – przedstawiciele awangardy 

w malarstwie 

 

Witkacy – twórca wszechstronny, Picasso – jeden z 

najważniejszych malarzy XX w.    

 Witkacy – artysta wszechstronny 

 Teoria Czystej Formy 

 Motyw kuszenia świętego Antoniego 

 Wprowadzenie do analizy sztuki awangardowej    

 

wykład w podręczniku, s. 27–31; 

S.I. Witkiewicz (Witkacy) Kuszenie św. Antoniego 

(podręcznik, s. 28–29); 

P. Picasso Guernica (podręcznik, s. 32–33); 

Nuż w bżuhu, druga jednodniówka polskich futurystów 

(podręcznik, s. 31); 

prezentacja Witkacy (CD-ROM) 
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 Omówienie charakterystycznych cech 

malarstwa Witkacego i Picassa 

4. Psychoanaliza – filozofia podświadomości 

 

Odkrycie podświadomości i jego konsekwencje 

 Podświadomość  

 Psychoanaliza 

 Psychoanaliza a nowa sztuka 

 

wykład w podręczniku, s. 34–36; 

Z. Freud Kultura jako źródło cierpień (podręcznik, s. 36–

38); 

U. Boccioni Sen albo Paolo i Francesca (podręcznik, s. 

37); 

Miniprzewodnik. Najważniejsze twierdzenia 

psychoanalizy (podręcznik, s. 35); 

przykłady malarstwa surrealistycznego – S. Dali i M. 

Chagall (CD-ROM) 

1  Poznanie nowoczesnej wizji człowieka 

motywowanego w swych działaniach 

nieuświadomionymi popędami i urazami 

5. Nie jest tak straszną rzeczą być aresztowanym… 

Everyman w surrealistycznym świecie 

 

Powieść o lękach, które mogły się stać udziałem 

każdego z ludzi oszukanych przez XX-wieczną 

historię 

 Geneza Procesu Franza Kafki  

 Wprowadzenie do lektury 

 

wykład w podręczniku, s. 39–40, 44; 

F. Kafka Proces (podręcznik, s. 40–42, oraz całość 

powieści);  

R. Schlichter Hausvogteiplatz (podręcznik, s. 41) 

1  Odczytanie Procesu jako współczesnego 

moralitetu 

 

Poznanie wizerunku bohatera literackiego 

przeżywającego konflikt z prawem 

6. Wszystko należy do sądu… Topos świata jako 

więzienia 

 

„Społeczeństwo nasze nie jest społeczeństwem 

 Powstawanie nowoczesnych systemów 

totalitarnych 

 Świat jako więzienie 

 

1  Omówienie toposu świata jako więzienia 



spektaklu, ale nadzoru” wykład w podręczniku, s. 45; 

F. Kafka Proces (podręcznik, s. 45–48, oraz całość 

powieści); 

Kilmainham Gaol – dawne brytyjskie więzienie 

(podręcznik, s. 46); 

R. Matta Nie do pomyślenia (podręcznik, s. 49) 

7. Wszyscy dążą do prawa… Proces jako 

nowoczesna parabola 

 

Sytuacja egzystencjalna człowieka żyjącego w 

świecie totalitarnym 

 Proces jako przypowieść 

 

wykład w podręczniku, s. 50–51; 

F. Kafka Proces (podręcznik, s. 50–52, oraz całość 

powieści);  

E.R. Pope ilustracja do Procesu F. Kafki (podręcznik, s. 

53); 

Miniprzewodnik. Sławne parabole XX wieku (podręcznik, 

s. 54) 

 2 Zinterpretowanie powieści Proces jako 

współczesnej paraboli 

8. Połowiczny i niezdecydowany charakter… Obraz 

nowoczesnego miasta 

 

Antyurbanizm, dehumanizacja człowieka w 

nowoczesnym mieście 

 Przemiany cywilizacyjne małego miasteczka 

 

wykład w podręczniku, s. 55–56; 

B. Schulz Ulica Krokodyli (podręcznik, s. 56–58); 

kadr ze spektaklu Ulica Krokodyli (podręcznik, s. 57) 

1  Omówienie roli groteski i absurdu w 

kreowaniu przestrzeni miejskiej 

9. Dywan żywy, który […] rozpadał się w ruchome 

kwiaty… Mityzacja rzeczywistości w prozie 

Schulza 

 

„Umitycznienie świata nie jest zakończone”. 

Mityzacja, fantastyka, oniryzm 

 Mityczny świat dzieciństwa 

 Archetypy ogólnoludzkich pragnień, pokus, 

zachowań 

 Elementy fantastyczne i oniryczne w 

opowiadaniu 

 

wykład w podręczniku, s. 60; 

B. Schulz Ptaki (podręcznik, s. 60–63); ilustracja do 

Sklepów cynamonowych (podręcznik, s. 61); 

Miniprzewodnik po archetypach (podręcznik, s. 64) 

1  Zaobserwowanie mityzacji rzeczywistości w 

opowiadaniu Brunona Schulza 

10. Jak walczący prorok… Obraz ojca w 

opowiadaniu Schulza 

 

Archetyp ojca 

 Ojciec widziany oczami dorastającego syna 

 

B. Schulz Noc wielkiego sezonu 

B. Schulz ilustracja do Sklepów cynamonowych 

 2 Poznanie kreacji ojca 

11. Świat, który stał się obcy… Istota 

groteskowości 

 Istota groteski wg Wolfganga Kaysera  

 

W. Kayser Próba określenia istoty groteskowości 

(podręcznik, s. 69–72); 

H. Bosch Piekło (podręcznik, s. 70); 

 

 

2 Poznanie teorii groteski Wolfganga Kaysera 



G. Grosz Metropolis (podręcznik, s. 71) 

12. W nierealnym nonsensie jak we śnie… Groteska 

w Ferdydurke 

 

Niepokoje egzystencjalne współczesnego 

człowieka 

 Geneza Ferdydurke 

 Tytuł utworu 

 Nowatorstwo powieści 

 Pakt autora z czytelnikiem 

 

wykład w podręczniku, s. 74–75; 

W. Gombrowicz Ferdydurke (podręcznik, s. 76–77); 

W. de Kooning Kobieta (podręcznik, s. 76) 

2  Określenie celu groteskowej deformacji 

rzeczywistości w Ferdydurke 

 

13. Pupa – łydka – gęba… Opowieść o człowieku 

w metaforach ciała 

 

Prowokacje Gombrowicza 

 Gombrowiczowska refleksja o człowieku 

 Wtłoczenie w formę 

 Metafory ciała 

 

wykład w podręczniku, s. 79–81; 

W. Gombrowicz Ferdydurke (podręcznik, s. 80–84); 

W. Wojtkiewicz Porwanie królewny (podręcznik, s. 79); 

T. Łempicka Zielony turban (podręcznik, s. 83); 

E. Hopper Lato (CD-ROM) 

2  Poznanie Gombrowiczowskiej wizji człowieka   

14. Nie mogłem wytłumaczyć i wyjęzyczyć Zosi… 

Przemoc symboliczna w Ferdydurke 

 

Dosłowne i symboliczne znaczenia słów 

 Przemoc symboliczna 

 

wykład w podręczniku, s. 86–87; 

W. Gombrowicz Ferdydurke (podręcznik, s. 87–88); 

zdjęcie ze spektaklu Ferdydurke (podręcznik, s. 86) 
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 Zaobserwowanie, w jaki sposób symbole mogą 

być wykorzystywane w celu 

podporządkowania sobie innych ludzi 

15. Ta noga… Ciało w poezji współczesnej 

 

Uroda ciała, jego potrzeby i ograniczenia 

 Ciało w kulturze 

 Geneza wiersza Noga 

 Odmienność literatury tworzonej przez kobiety 

 

wykład w podręczniku, s. 90, 92;  

T. Peiper Noga (podręcznik, s. 91); 

bohaterka gry komputerowej Tomb Raider (podręcznik, s. 

92); 

A.A. Tomaszewska Zielony erotyk (podręcznik, s. 93) 

 2 Porównanie wierszy – awangardowego poety 

dwudziestolecia międzywojennego i poetki 

naszych czasów 

16. Zniża się wieczór świata tego… Katastrofizm w 

poezji  

 

Widmo wojny – przeczucie nadchodzącej 

katastrofy 

 Poetycki zapis nadchodzącej apokalipsy 

 

wykład w podręczniku, s. 95; 

J. Czechowicz Legenda (podręcznik, s. 96), Żal 

(podręcznik, s. 98); 

M. Ernest Krajobraz z jeziorem i chimerami (podręcznik, 

s. 97); 

2  Zanalizowanie wierszy Józefa Czechowicza – 

czołowego przedstawiciela katastrofizmu w 

polskiej poezji    



T. Skwarczyński, pomnik J. Czechowicza (podręcznik, s. 

99) 

17. Prawo nieciągłości… Witkacy o mechanizmach 

rewolucji 

 

Teatr absurdu i obraz rewolucji 

 Teatr absurdu 

 Geneza Szewców 

 Szewcy jako utwór historiozoficzny 

 

wykład w podręczniku, s. 100–101; 

S.I. Witkiewicz Szewcy (podręcznik, s. 102–103, oraz 

całość dramatu), Rąbanie lasu. Walka (podręcznik, s. 103); 

Miniprzewodnik onomastyczny po Szewcach (podręcznik, 

s. 101); 

prezentacja Witkacy (CD-ROM) 

 2 Omówienie sensu dziejów widzianego oczyma 

Stanisława Ignacego Witkiewicza 

18. Żywy, zmechanizowany trup! Katastroficzna 

wizja przyszłości  

 

Zanik wyższych idei – katastrofą ludzkości 

 Uniformizacja, jałowość egzystencji, poczucie 

pustki istnienia 

 Konsumpcjonizm i erotyzm 

 

S.I. Witkiewicz Szewcy (podręcznik, s. 106–109, oraz 

całość dramatu), Autoportret (podręcznik, s. 107); 

plakat do inscenizacji Szewców (podręcznik, s. 110) 

 2 Poznanie katastroficznej wizji przyszłości w 

dramacie Witkacego 

19. Nonsens à la Witkacy… Dialog z tradycją 

młodopolską  

 

Karykatura, parodia, groteska a wizja polskiej 

sprawy narodowej    

 

 Stanisław Ignacy Witkiewicz przedstawicielem 

„trzeciego pokolenia” Młodej Polski 

 

S.I. Witkiewicz Szewcy (podręcznik, s. 111–113, oraz 

całość III aktu dramatu), Kompozycja z portretem 

podwójnym Marii i Włodzimierza Nawrockich 

(podręcznik, s. 112) 

 2 Omówienie stosunku autora Szewców do 

twórczości Stanisława Wyspiańskiego 

20. Głos czysty, długi, rozedrgany… Literacka 

rewolucja Jamesa Joyce’a 

 

Eksperymenty formalne Jamesa Joyce’a 

 

 Geneza Ulissesa 

 Współczesna Odyseja 

 Nowatorskie rozwiązania 

 

wykład w podręczniku, s. 115–116; 

J. Joyce Ulisses (podręcznik, s. 116–118); 

E. Hopper Nocni włóczędzy (podręcznik, s. 117) 

 2 Poznanie i zanalizowanie fragmentów jednego 

z najtrudniejszych dzieł literatury 

współczesnej 

21. Wędrówka po tematach, motywach i formach 

awangardy 

 Nowa rzeczywistość polityczna 

 Nowa rzeczywistość społeczna 

 Nowa psychologia 

 Nowoczesne formy techniczne – nowoczesność 

artystyczna 

 

2  Synteza wiadomości na temat dwudziestolecia 

międzywojennego 



infografika Awangarda w sztuce i literaturze 

międzywojnia (podręcznik, s. 120–121); 

wykład w podręczniku, s. 122–125;  

G. Severini Niebieska tancerka (podręcznik, s. 123); 

K. Malewicz Czarny kwadrat (podręcznik, s. 125) 

Umiem więcej. Pierwsze wskazówki wykład w podręczniku, s. 126 1 

M 

 Przypomnienie wymagań zapisanych 

w podstawie programowej w zakresie języka 

polskiego w szkołach podstawowych, 

gimnazjach i liceach / technikach. 

Ukierunkowanie samodzielnej pracy uczniów 

(przygotowanie do egzaminu maturalnego 

z języka polskiego) 

Praca klasowa  

 

 2  Sprawdzenie wiadomości i umiejętności 

WOJNA W KULTURZE I LITERATURZE 

22. Wojna i okupacja w kulturze i literaturze. 

Wprowadzenie 

 

Kres istnienia II Rzeczypospolitej 

 Zupełnie inna wojna 

 Życie pod okupacją – oficjalne 

 Życie pod okupacją – nieoficjalne 

 Życie na emigracji 

 

wykład w podręczniku, s. 128–131; 

E. Lokajski Autoportret (podręcznik, s. 127); 

kadr z filmu Historia Kowalskich (podręcznik, s. 129); 

mapa ukazująca wojnę obronną Polski w 1939 r. 

(podręcznik, s. 130); 

zdjęcia Warszawy z okresu okupacji, fotografie A. Hitlera 

(CD-ROM) 

1  Określenie ram czasowych i najważniejszych 

cech epoki 

23. Skąd zło? Pytania o przyczyny wojny 

 

 

 Pojęcie zła 

 II wojna światowa – banalność zła 

 Geneza eseju Pamięć i tożsamość 

 

wykład w podręczniku, s. 132–133, 134–135; 

Jan Paweł II Pamięć i tożsamość (podręcznik, s. 133–134); 

E. Fromm Ucieczka od wolności (podręcznik, s. 135) 

2  Omówienie tekstów historiozoficznych – Jana 

Pawła II i Fromma 

24. Podwaliny jakiejś nowej, potwornej 

cywilizacji… Refleksja historiozoficzna Tadeusza 

Borowskiego 

 Obozy koncentracyjne 

 Geneza opowiadań obozowych 

 

1  Omówienie nazistowskiego systemu masowej 

zagłady ludzi i poznanie refleksji 

historiozoficznej o uniwersalności 



 

Literackie świadectwo historii XX w. 

wykład w podręczniku, s. 137–138; 

T. Borowski U nas w Auschwitzu (podręcznik, s. 138–140, 

i całość opowiadania); 

panorama obozu Auschwitz-Birkenau (podręcznik, s. 137); 

przedsionek świątyni w Karnaku (podręcznik, s. 139) 

zorganizowanej zbrodni 

25. Ci ludzie są chorzy… Człowiek zlagrowany 

 

Dostosowanie się człowieka do najsurowszych 

warunków egzystencji i najokrutniejszego porządku 

społecznego 

 Relacja ożyciu w obozie 

 Syndrom psychicznego dostosowania do 

warunków obozowych 

 

wykład w podręczniku, s. 141; 

T. Borowski Proszę państwa do gazu (podręcznik, s. 141–

143); 

barak kobiecy w Auschwitz-Birkenau (podręcznik, s. 142); 

J. Krawczyk Przesyłka bez wartości (podręcznik, s. 144) 

1  Zanalizowanie zachowań więźniów obozu 

koncentracyjnego 

26. Widać całe piekło… Holokaust w 

opowiadaniach Borowskiego 

 

Rozwój ruchów nacjonalistycznych, rasistowski 

antysemityzm 

 Antysemityzm nazistowski 

 Holokaust  

 

wykład w podręczniku, s. 145–146; 

T. Borowski Proszę państwa do gazu (podręcznik, s. 146–

148); 

kadr z filmu Korczak (podręcznik, s. 147); 

Miniprzewodnik. Literatura o Holokauście (podręcznik, s. 

149) 

 2 Scharakteryzowanie postaw wobec 

doświadczenia granicznego 

 

Poznanie systemowości Holokaustu, ideologii 

nazistowskiej, zbrodniczego działania 

hitlerowców 

27. O samotności ginących… Powstanie w getcie 

warszawskim  

 

Marek Edelman – ostatni przywódca w getcie 

warszawskim 

 Powstanie w getcie warszawskim 

 Geneza tekstu Hanny Krall Zdążyć przed Panem 

Bogiem 

 

wykład w podręczniku, s. 150; 

H. Krall Zdążyć przed Panem Bogiem (podręcznik, s. 150–

152); 

likwidacja getta warszawskiego (podręcznik, s. 152); 

fotografie getta warszawskiego (CD-ROM) 

1  Zanalizowanie motywów podjęcia nierównej 

walki z Niemcami 

 

Poznanie różnego rozumienia pojęcia 

heroizmu 

28. W Warszawie przy karuzeli… Czesław Miłosz o 

powstaniu w getcie 

 

Poetycka dokumentacja wydarzeń 

 Geneza Campo di Fiori 

 

wykład w podręczniku, s. 154; 

C. Miłosz Campo di Fiori (podręcznik, s. 154–156), 

Biedny chrześcijanin patrzy na getto (podręcznik, s. 157); 

I. Celnikier Getto (podręcznik, s. 158) 

2  Omówienie poetyckiej refleksji o sensie 

dziejów 

29. Jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi… Pianista  Geneza filmu Pianista 3  Zanalizowanie różnych tekstów kultury 



Szpilmana i Polańskiego 

 

Mroczna codzienność życia w getcie, losy Żydów 

w czasie Zagłady 

 Twórcy filmu 

 

wykład w podręczniku, s. 162; 

W. Szpilman Pianista (podręcznik, s. 159–161);  

Pianista w reż. R. Polańskiego; 

kadr z filmu Pianista (podręcznik, s. 160); 

fotografie getta warszawskiego, zdjęcie rikszy na ulicy 

okupowanej Warszawy i fotosy z filmu Pianista (CD-

ROM) 

S mówiących o Holokauście 

30. Bym wyznał swoją, polska winę… 

Konsekwencje antysemityzmu w Polsce 

 

Postawy Polaków wobec Żydów podczas okupacji 

 Masowy mord Polaków w Jedwabnem 

 

A. Michnik Szok Jedwabnego (podręcznik, s. 164–166); 

synagoga w Jedwabnem (podręcznik, s. 166) 

1  Omówienie eseju Adama Michnika i 

rozważenie jego refleksji na temat 

odpowiedzialności za zbrodnię sprzed lat 

31. Czy nam postawią […] nad grobem krzyż… 

Głos pokolenia wojennego 

 

Dramatyczny rozpad uporządkowanego świata 

pokolenia Kolumbów 

 Pokolenie Kolumbów 

 Geneza Pokolenia 

 Poezja żołnierska 

 

wykład w podręczniku, s. 168–169, 171; 

K.K. Baczyński Pokolenie (podręcznik, s. 169–170); 

K. Krahelska [Hej, chłopcy, bagnet na broń!...] 

(podręcznik, s. 172); 

J. Lebenstein Apokalipsa (podręcznik, s. 170); 

L. Nitsch Syrenka (podręcznik, s. 172); 

kadr z filmu Baczyński (podręcznik, s. 168) 

1  Omówienie przykładów refleksji pokolenia 

Kolumbów na temat rzeczywistości wojennej 

32. Taki to mroczny czas… Katastrofizm w poezji 

wojennej 

 

Apokalipsa spełniona dla pokolenia Kolumbów 

 Rozpad materialny i duchowy świata młodych 

poetów 

 

K.K. Baczyński Ten czas (podręcznik, s. 174–175); 

T. Gajcy Wczorajszemu (podręcznik, s. 176–177); 

G. Grosz Bóg wojny (podręcznik, s. 177); 

Miniprzewodnik po katastrofizmach (podręcznik, s. 178); 

malarskie przedstawienia Apokalipsy (CD-ROM) 

 2 Zanalizowanie literackiej dokumentacji 

spełnionej apokalipsy pokolenia Kolumbów 

33. Przez ciała drżący pryzmat… Miłość w 

cierpieniu apokalipsy 

 

Świadectwo namiastki normalności w czasach 

nienormalnych 

 Informacje biograficzne o Krzysztofie Kamilu 

Baczyńskim 

 

K.K. Baczyński Biała magia (podręcznik, s. 179–180), 

Niebo złote ci otworzę… (podręcznik, s. 182), Poeta przy 

biurku (podręcznik, s. 181) 

2  Zanalizowanie erotyków czasu wojny i 

okupacji 

34. Gdzie kończy się obowiązek a zaczyna  Geneza powieści Conrada  2 Scharakteryzowanie „sytuacji Conradowskiej” 



tchórzostwo… Czas moralnej próby 

 

Moralne rozterki bohatera Conradowskiego w 

kontekście bezwzględnej i okrutnej wojny 

 Nowatorskie rozwiązania formalne Lorda Jima 

 Rozterki moralne bohatera 

 

wykład w podręczniku, s. 184, 187; 

J. Conrad Lord Jim (podręcznik, s. 184–186); 

J.J. Szczepański W służbie Wielkiego Armatora 

(podręcznik, s. 187–189); 

E. Burke, M. Jurgielewicz, plakat Do broni w szeregach 

AK (podręcznik, s. 189) 

i postaw pokolenia Kolumbów 

35. Podmuchy, ogień i rwanie murami… Miron 

Białoszewski o powstaniu warszawskim 

 

Kontrowersyjny obraz powstania warszawskiego 

 Geneza Pamiętnika z powstania warszawskiego 

 Powstanie z perspektywy cywilów 

 

wykład w podręczniku, s. 191;  

M. Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego 

(podręcznik, s. 191–193); 

fotografia z powstania warszawskiego (podręcznik, s. 

193); 

zdjęcia Warszawy z okresu okupacji (CD-ROM) 

1  Zanalizowanie literackiego świadectwa 

powstania warszawskiego 

36. Potężny rezerwuar różnorakich możliwości… 

Język kolokwialny 

 

Styl potoczny źródłem wszystkich odmian 

stylowych języka polskiego 

 

 

 

 Styl potoczny – „centrum polszczyzny” 

 

wykład w podręczniku, s. 195; 

J. Bartmiński Styl potoczny – centrum systemu stylowego 

języka (podręcznik, s. 196–198); 

Miniprzewodnik. Cechy stylu potocznego (podręcznik, s. 

195); 

M. Maciejowski Komers (podręcznik, s. 197) 
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 Poznanie cech stylu potocznego 

37. Długi szereg nędzarzy… Świadectwo 

rzeczywistości łagrowej  

 

Autobiograficzna opowieść byłego więźnia łagru 

sowieckiego 

 Geneza Innego świata 

 Tytuł utworu 

 Cechy Innego świata 

 

wykład w podręczniku, s. 199–201; 

G. Herling-Grudziński Inny świat. Zapiski sowieckie 

(podręcznik, s. 201–202); 

Miniprzewodnik. Literatura łagrowa (podręcznik, s. 204); 

baraki więźniów w kopalniach tzw. Workutłagu 

(podręcznik, s. 199); 

baraki w gułagu Permie na Uralu (podręcznik, s. 204) 

1  Scharakteryzowanie rzeczywistości łagrowej i  

relacji między strażnikami a więźniami      

38. Nigdy już nie będę dla nich pracował… 

Heroizm w „innym świecie” 

 Gustaw Herling-Grudziński Inny świat. Zapiski 

sowieckie 

2  Porównanie postawy człowieka wobec 

rzeczywistości obozowej w opowiadaniach 



 

Bierny protest jako forma przeciwstawienia się złu 

 

 

 

wykład w podręczniku, s. 205; 

G. Herling-Grudziński Inny świat. Zapiski sowieckie 

(podręcznik, s. 205–208); 

M. Marini Jeździec (podręcznik, s. 206) 

Borowskiego i w Innym świecie Herlinga-

Grudzińskiego 

39. Mam lat dwadzieścia / jestem mordercą… 

Poezja wojennego wstrząsu 

 

„Poezja ściśniętego gardła” 

 

 Geneza wierszy Tadeusz Różewicza 

 

wykład w podręczniku, s. 210;  

T. Różewicz Lament (podręcznik, s. 210–211), Ocalony 

(podręcznik, s. 212); 

scena ze spektaklu Do piachu (podręcznik, s. 212) 

2  Zanalizowanie wierszy Różewicza jako 

przykładu świadectwa traumy wojennej 

40. Artystyczne świadectwa czasu wojny… 

Wędrówka po motywach i tematach 

 

 

 Tematyka 

 Sposoby ujęcia tematyki 

 Skutki wojny w sferze kultury 

 

infografika Wojna w kulturze i literaturze (podręcznik, s. 

214–215); 

wykład w podręczniku, s. 216–219; 

tematyka wojenna w literaturze – schemat (podręcznik, s. 

217); 

sposoby ujęcia tematyki wojennej – schemat (podręcznik, 

s. 219);  

J. Szajna Reminiscencje (podręcznik, s. 218) 

2  Synteza wiadomości na temat literatury 

wojennej 

Umiem więcej. Wypowiedź ustna  Specyfika wypowiedzi monologowej 

 Przykładowy konspekt 

 

wykład w podręczniku, s. 220; 

zadanie 1. (A. Wróblewski Rozstrzelanie VIII, podręcznik, 

s. 221); 

zadanie 2. (S. Młodożeniec XX wiek, podręcznik, s. 223); 

zadanie 3. (J. Miodek Śląska ojczyzna – polszczyzna, 

podręcznik, s. 225–226); 
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 Ćwiczenie umiejętności konstruowania 

i wygłaszania wypowiedzi ustnych na 

określony temat. 

Przygotowanie do części ustnej egzaminu 

maturalnego 

Praca klasowa   2  Sprawdzenie wiadomości i umiejętności 

POWOJENNA NOWOCZESNOŚĆ 

41. Między nowoczesnością a ponowoczesnością. 

Literatura współczesna 

 

 Ponowoczesność / postmodernizm 

 Współczesność 

 

2  Określenie ram czasowych i poznanie 

najważniejszych cech epoki 



Od zimnej wojny do upadku systemów 

politycznych w europejskich państwach bloku 

wschodniego 

 

wykład w podręczniku, s. 228–229; 

F. Clemente Woda i wino (podręcznik, s. 229); 

Miniprzewodnik. Pokolenia w literaturze powojennej 

(podręcznik, s. 230);  

Miniprzewodnik. Kultura w PRL (podręcznik, s. 230–

231); 

T. Brzozowski Organki (podręcznik, s. 231); 

socrealistyczne plakaty propagandowe (CD-ROM) 

42. Jesteśmy sami, nikt nas nie usprawiedliwi… 

Filozofia egzystencjalizmu 

 

Poszukiwanie odpowiedzi na filozoficzne  pytania, 

nowe wzory uprawiania filozofii 

 

 Filozofia po II wojnie światowej 

 

wykład w podręczniku, s. 232–233; 

J.-P. Sartre Egzystencjalizm jest humanizmem (podręcznik, 

s. 233–235); 

E. Hopper Pokój hotelowy (podręcznik, s. 234) 

2  Poznanie najważniejszych kierunków filozofii  

rozwijających się w drugiej połowie XX w.   

43. Czy można być świętym bez Boga? 

Egzystencjalny heroizm bohaterów Dżumy 

 

Opowieść o ludzkich zachowaniach w sytuacji 

powszechnego zagrożenia 

 Postawy poszczególnych bohaterów powieści    

 

wykład w podręczniku, s. 236–237; 

A. Camus Dżuma (podręcznik, s. 237–239, oraz całość 

powieści) 

2  Zanalizowanie motywów zachowania 

bohaterów i odpowiedzenie na pytanie, na 

czym polega egzystencjalny heroizm 

44. Zaraza nie jest na miarę człowieka… 

Paraboliczny kształt powieści Camusa 

 

Problemy egzystencji człowieka ukazane w 

przypowieści 

 Paraboliczne sensy powieści 

 

A. Camus Dżuma (podręcznik, s. 241–243, oraz całość 

powieści); 

D. Falconer Zbrodnicza gwiazda śmierci (podręcznik, s. 

242)  

 2 Omówienie powieści Dżuma jako przykładu 

XX-wiecznej paraboli 

45. Wierny tej męce, której symbolem jest krzyż… 

Sytuacja zagrożenia jako próba wiary 

 

Wszechwiedzący i miłosierny Bóg a niezawinione 

cierpienie i bezsensowna śmierć ludzi 

 

 Zagrożenie życia jako sprawdzian wiary 

 

A. Camus Dżuma (podręcznik, s. 245–247, oraz całość 

powieści); 

T. Brzozowski Prorok (podręcznik, s. 246); 

P. Bruegel Tryumf śmierci (podręcznik, s. 248) 

1  Rozważenie problemu wiary w Boga w 

absurdalnym świecie 

46. Bezsilny i zbuntowany… Camus o ludzkim losie 

 

Uniwersalne prawdy o świecie i człowieku w 

ekstremalnie trudnych momentach życia  

 Geneza Mitu Syzyfa  

 Syzyf jako „bohater absurdalny” 

 Los Syzyfa jako „równanie kulturowe” losu 

współczesnego człowieka 

 

wykład w podręczniku, s. 249; 

A. Camus Mit Syzyfa (podręcznik, s. 249–251); 

Syzyf, rzeźba (podręcznik, s. 250); 

 2 Omówienie nowej propozycji rozumienia 

„syzyfowej pracy”, w duchu egzystencjalizmu   



malarskie przedstawienia Syzyfa (CD-ROM) 

47. Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament… Popiół 

i diament Andrzeja Wajdy  

 

Nowoczesny sposób filmowania, wybitne kreacje 

aktorskie, ciekawa ścieżka dźwiękowa 

 Geneza filmu 

 Twórcy filmu 

 Polska szkoła filmowa 

 

wykład w podręczniku, s. 252, 253; 

Popiół i diament w reż. A. Wajdy; 

kadry z Popiołu i diamentu (podręcznik, s. 252, 254); 

C. Norwid Tyrtej (podręcznik, s. 253); 

fotosy z filmu Popiół i diament (CD-ROM) 
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 Rozważenie rozterek moralnych i wyborów 

życiowych młodych ludzi po II wojnie 

światowej 

48. Nienawiść w służbie społeczeństwa… Esej o 

totalitaryzmie  

 

Esej przestrzenią wolności dla pisarzy z Europy 

Środkowo-Wschodniej (do upadku komunizmu) 

 

 Cechy gatunkowe eseju 

 Cztery „studia przypadku” w utworze 

 

wykład w podręczniku, s. 256–257; 

C. Miłosz Zniewolony umysł (podręcznik, s. 257–259); 

kadr z filmu Pożegnanie z Marią (podręcznik, s. 258); 

zdjęcie T. Borowskiego (podręcznik, s. 258) 

 2 Omówienie cech eseju i parabolicznej 

wymowy utworu Miłosza  

49. Piękny jest ludzki rozum… Miłosz – moralista 

 

Obowiązki i rola poety we współczesnym świecie 

 Refleksja o ideologiach, wiarach, modach 

 

C. Miłosz Traktat moralny (podręcznik, s. 260–261), 

Zaklęcie (podręcznik, s. 263); 

C. Lorrain Krajobraz z tańczącymi (podręcznik, s. 262); 

Miniprzewodnik po klasycyzmach (podręcznik, s. 265) 

2  Omówienie wierszy Miłosza jako przykładu 

powrotu do tradycji i źródeł kultury 

50. Moja martwa perspektywa… Refleksja 

egzystencjalna w poezji  

 

Poetycka kontestacja rzeczywistości PRL-u 

 

 Andrzej Bursa – „poeta przeklęty”, „kaskader 

literatury” 

 Tęsknota za wolnością i godnością 

 

A. Bursa Pedagogika (podręcznik, s. 267), Sobota 

(podręcznik, s. 268); 

Z. Grzywacz Niebo (podręcznik, s. 267); 

B. Linke Autobus (podręcznik, s. 269) 

 2 Poznanie poezji Andrzeja Bursy, jego sposobu 

widzenia rzeczywistości i uwarunkowań 

życiowych 

51. Śpiewam w duecie z nim… Tożsamość 

człowieka w poezji współczesnej  

 

Odkrywanie przez człowieka własnej tożsamości 

poetycką misją dwu poetów pokolenia Nowej Fali 

 Poszukiwanie sensu ludzkiej egzystencji 

 

A. Zagajewski Sobie do pamiętnika (podręcznik, s. 270–

271); 

R. Wojaczek W podwójnej osobie (podręcznik, s. 272) 

1  Porównanie poetyckiej misji Zagajewskiego i 

Wojaczka 

52. Bądź wierny. Idź… Imperatywy etyczne Pana 

Cogito 

 

 Pan Cogito – główny bohater wierszy Herberta 

 

Z. Herbert Przesłanie pana Cogito (podręcznik, s. 274–

2  Zanalizowanie wierszy Herberta, poznanie ich 

języka i rozważań o najistotniejszych 

doświadczeniach współczesnego człowieka 



Pan Cogito – człowiek myślący – alter ego poety 275), Potęga smaku (podręcznik, s. 277–278) 

53. Rozbijanie starych form… Obraz 

ponowoczesnego społeczeństwa  

 

Zacieranie się tradycyjnych ról ojca i matki oraz 

próba odnalezienia tożsamości przez młode 

pokolenie w zmienionym świecie  

 

 Przemiany obyczajowe w Europie w latach 60. 

XX w.    

 Geneza utworu 

 Cechy gatunkowe Tanga 

 Uniwersalny obraz rzeczywistości społecznej po 

II wojnie światowej 

 

wykład w podręczniku, s. 280–281; 

S. Mrożek Tango (podręcznik, s. 281–283, oraz całość 

dramatu); 

zdjęcia z inscenizacji Tanga (podręcznik, s. 282); 

A. Pągowski, plakat do spektaklu (podręcznik, s. 285) 

1  Omówienie wizji ponowoczesnego 

społeczeństwa w dramacie 

54. Nam już nie formy trzeba, ale żywej idei… 

Dramat różnych racji ideowych 

 

Tradycyjne wartości we współczesnym świecie, a 

może świat bez wartości? 

 „Poszukiwanie idei” przez głównego bohatera   

 

S. Mrożek Tango (podręcznik, s. 286–288, oraz całość 

dramatu), rysunek (podręcznik, s. 288) 

2  Poznanie różnych stanowisk myślowych 

bohaterów Tanga i argumentów na ich 

uzasadnienie 

55. Tylko władza da się stworzyć z niczego… Tango 

jako parabola polityczna 

 

Zagadnienia władzy i wolności politycznej 

 

 Aluzje polityczne w Tangu 

 Znaczenia uniwersalne dramatu 

 

S. Mrożek Tango (podręcznik, s. 290–291, oraz całość 

dramatu), rysunek (podręcznik, s. 291) 

2  Scharakteryzowanie dramatu Mrożka jako 

alegorii politycznej 

56. Nikt stąd nie wyjdzie, dopóki nie znajdziemy 

idei! Tango na scenie Teatru Telewizji 

 

Prawda o rodzinie w tekście Mrożka i spektaklu 

Englerta 

 Twórcy spektaklu  

 Wierność inscenizacji wobec zamysłu autora 

 Wymowa spektaklu 

 

telewizyjna ekranizacja Tanga w reż. M. Englerta 
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 Przeanalizowanie inscenizacji dramatu 

Mrożka, pogłębienie i podsumowanie odczytań 

utworu 

57. Z pomieszanych form ulicy… Poetycki obraz 

codzienności  

 

Piękno codzienności, niezwykłość zwyczajności 

 

 Miron Białoszewski jako poeta 

 Poezja lingwistyczna 

 Zainteresowanie zwykłością i codziennością 

 

wykład w podręczniku, s. 296–297; 

M. Białoszewski Do N.N.*** (podręcznik, s. 297), 

Głowienie (podręcznik, s. 298), Romans z konkretem 

(podręcznik, s. 299); 

M. Duchamp Akt schodzący po schodach (podręcznik, s. 

297); 

Ł. Korolkiewicz Europa środka (podręcznik, s. 300) 

1  Omówienie wierszy Białoszewskiego jako 

przykładu dostrzegania niezwykłości w życiu 

zwykłym i codziennym 



58. Męczy się człowiek… Refleksja egzystencjalna 

Białoszewskiego 

 

Wykorzystanie poezji lingwistycznej do pokazania 

prawd o ludzkim losie 

 Poezja lingwistyczna 

 Prawdy o ludzkim losie 

 

M. Białoszewski Mironczarnia (podręcznik, s. 301), 

Mój testament śpiącego (podręcznik, s. 302), Życia sam 

zapach (podręcznik, s. 303) 

1  Poznanie Białoszewskiego jako poety refleksji 

egzystencjalnej, która dotyka sytuacji 

granicznych w życiu człowieka 

59. Pani Doktór trzyma się zasad… Poprawność i 

norma językowa 

 

Kultura człowieka a kultura jego języka 

 

 Kultura języka 

 Między normą a zwyczajem językowym 

 Innowacja językowa 

 

wykład w podręczniku, s. 305; 

M. Białoszewski Zbiorowe ustalenie charakteru Pani 

Doktór (podręcznik, s. 307); 

Miniprzewodnik po błędach (podręcznik, s. 306) 
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 Poznanie zagadnienia poprawności językowej 

60. Szukać dziury w całym niebie… Frazeologiczne 

bogactwo języka 

 

Biegłość w posługiwaniu się językiem, sztuka 

operowania stałymi związkami frazeologicznymi 

 

 Związki frazeologiczne w języku 

 

wykład w podręczniku, s. 308–309; 

S. Barańczak Braki, odrzuty, produkty zastępcze 

(podręcznik, s. 309–310); 

projekt muralu grupy Twożywo (podręcznik, s. 310) 
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 Poznanie zagadnień dotyczących frazeologii w 

języku 

61. Ogłuszeni i ogłupieni doszczętnie… Poezja o 

rzeczywistości komunizmu 

 

Poetyckie obnażanie prawdziwego oblicza 

rządzących przez poetów Nowej Fali 

 

 Pokolenie Nowej Fali 

 Nowomowa 

 

wykład w podręczniku, s. 311–312; 

S. Barańczak Co jest grane (podręcznik, s. 312); 

sklep w czasach PRL-u (podręcznik, s. 313) 

1  Zanalizowanie wiersza Barańczaka 

obnażającego prawdę o propagandzie 

komunistycznej i o rzeczywistości PRL-u 

62. Wielka sprawa człowieka… Homilia Jana Pawła 

II 

 

Mowa ezopowa w wystąpieniu Jana Pawła II 

 

 Sytuacja polityczna i gospodarcza w PRL-u 

 

wykład w podręczniku, s. 314; 

Jan Paweł II Homilia w czasie Mszy świętej odprawionej 

na placu Zwycięstwa (podręcznik, s. 315–317); 

posąg Chrystusa Zbawiciela sprzed kościoła na 

Krakowskim Przedmieściu, 1944 (podręcznik, s. 316); 

film z fragmentami homilii Jana Pawła II (CD-ROM) 

2  Zanalizowanie homilii Jana Pawła II 

63. Przybliżać ucho do ust imperialnych… Cesarz 

jako studium autorytaryzmu 

 

Cesarz alegorią postaw uniwersalnych 

 

 Geneza Cesarza 

 Portret bohatera 

 

wykład w podręczniku, s. 319; 

R. Kapuściński Cesarz (podręcznik, s. 320–321); 

 2 Rozważenie problemu mechanizmów władzy, 

zanalizowanie mentalności ludzi władzy 



obeliski z Aksum (podręcznik, s. 321) 

64. Hańbą jesteśmy okryci… Rewolucja w 

reportażu Ryszarda Kapuścińskiego 

 

Cesarz jako parabola ukazująca prawdy 

uniwersalne 

  Sytuacja w Etiopii  

 

R. Kapuściński Cesarz (podręcznik, s. 323–325); 

głodujące afrykańskie dzieci (podręcznik, s. 324) 

 2 Rozważenie genezy rewolucji na podstawie 

utworów Kapuścińskiego i Krasińskiego 

65. Granice wolności człowieka... Lot nad 

kukułczym gniazdem Miloša Formana 

 

Lot nad kukułczym gniazdem jako parabola 

totalitaryzmu 

 Okoliczności powstania filmu 

 Twórcy filmu 

 

wykład w podręczniku, s. 326; 

Lot nad kukułczym gniazdem w reż. M. Formana; 

kadr z filmu Lot nad kukułczym gniazdem (podręcznik, s. 

326); 

fotosy z filmu Lot nad kukułczym gniazdem (CD-ROM) 
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 Zanalizowanie filmu jako obrazu zniewolenia 

człowieka 

66. Odzywa się w nas głód bezpośredniości… 

Dzienniki jako literatura faktu 

 

Pisarze emigracyjni o rzeczywistości XX w. 

 

 Literatura faktu 

 

W. Gombrowicz Dziennik (podręcznik, s. 328–330); 

G. Herling-Grudziński Dziennik pisany nocą. 1997–1999 

(podręcznik, s. 330–331); 

J. Czapski Lustro (podręcznik, s. 331) 

 2 Zanalizowanie dwu komentarzy na temat XX-

wiecznej rzeczywistości – Gombrowicza i 

Herlinga-Grudzińskiego 

 

Poznanie dziennika jako literatury faktu 

67. W tak osobliwej chwili… Refleksja o człowieku 

współczesnym 

 

Miłosz – autor poezji intelektualnej 

 Spór światopoglądowy 

 

C. Miłosz Oeconomia Divina (podręcznik, s. 333–334), 

Dar (podręcznik, s. 335); 

P. Cézanne Mont Sainte-Victoire (podręcznik, s. 335); 

infografika Wielcy emigranci XX wieku (podręcznik, s. 

340–341) 

2  Poznanie poglądów Miłosza na temat miejsca 

Boga i sacrum w kulturze i życiu 

współczesnego człowieka 

68. By świat było widać… Współczesna poezja 

religijna 

 

Postawa franciszkańska w poezji ks. Jana 

Twardowskiego 

 Osobisty charakter poezji Twardowskiego 

 

J. Twardowski Świat (podręcznik, s. 337), Drzewa 

niewierzące (podręcznik, s. 338); 

M. Louis Gdzie (podręcznik, s. 339) 

 2 Zanalizowanie wierszy J. Twardowskiego, 

uczącego patrzenia na świat, w którym poeta 

dostrzega ślady istnienia Boga 

69. Zdarzyło się wcześniej. Poźniej. Bliżej… 

Dwugłos o przypadku i przeznaczeniu 

 

Przekonania laickie, przekonania religijne 

 Paradoks i antyteza w poezji 

 

W. Szymborska Wszelki wypadek (podręcznik, s. 342–

343); 

J. Hartwig Jasne niejasne (podręcznik, s. 343) 

2  Zinterpretowanie wierszy poetek mówiących o 

przypadku i przeznaczeniu w ludzkim życiu 

70. On patrzy… Poezja jako komentarz do 

współczesności 

 Szymborska – poetka samotniczka 

 

2  Zanalizowanie wierszy Szymborskiej i 

poznanie jej diagnozy współczesności 



 

Zjawiska społeczne i obyczajowe ujmowane z 

perspektywy jednostki 

W. Szymborska Terrorysta, on patrzy (podręcznik, s. 345–

346), Głos w sprawie pornografii (podręcznik, s. 347–

348), Wczesna godzina (podręcznik, s. 349); 

B. Riley Katarakta 3 (podręcznik, s. 350) 

71. Z prędkością światła…W świecie nowych 

mediów 

 

Użytkownik współczesnych mediów jako odbiorca 

i twórca informacji 

 

 Człowiek w wirtualnym świecie 

 Teksty kultury mówiące o człowieku w sieci 

 

informacje w podręczniku dotyczące technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, s. 351–352; 

J.L. Wiśniewski S@motność w sieci (podręcznik, s. 353–

356); 

kadr z filmu Matrix (podręcznik, s. 355) 

1 

 

 Rozważenie korzyści i zagrożeń płynących z 

przebywania w rzeczywistości wirtualnej 

72. I nic się nie zmieniło… Europejczyk w 

globalnym świecie 

 

Wspomnienia okazją do przeanalizowania 

mechanizmów historii i przemian współczesnej 

cywilizacji 

 Autobiografizm eseju 

 

C. Miłosz Miasto młodości (podręcznik, s. 357–359) 

 2 Przeanalizowanie eseju Miłosza jako utworu o 

człowieku ukształtowanym przez 

„prowincjonalność” i kulturę masową  

73. Taka studnia strasznie głęboka… Literatura 

popularna w eseju Miłosza 

 

Piesek przydrożny jako przykład realizacji szukania 

„formy bardziej pojemnej” 

 

 Literatura popularna 

 Kompozycja sylficzna 

 Refleksja egzystencjalna 

 Bohater  

 

wykład w podręczniku, s. 360–361; 

C. Miłosz Piesek przydrożny. Krzyś (podręcznik, s. 361); 

kadr z filmu Niezwykła przygoda Kubusia Puchatka 

(podręcznik, s. 362) 

 2 Omówienie eseju Miłosza pod kątem jego 

inspiracji tekstami literatury popularnej 

74. Współczesność w świetle pop-artu 

 

Ikona kultury masowej 

 Charakterystyka pop-artu 

 Dokonania Andy’ego Warhola 

 

wykład w podręczniku, s. 363; 

A. Warhol Dyptyk Marilyn (podręcznik, s. 364) 

2 

S 

 Zanalizowanie Dyptyku Marilyn jako dzieła 

sztuki mówiącego o mechanizmach kultury 

masowej 

75. Ona po prostu taka już jest… Kultura popularna 

w powieści 

 

Powieść o obyczajowości i mentalności dresiarzy 

 

 Fabuła i język powieści Doroty Masłowskiej 

 

D. Masłowska Wojna polsko-ruska pod flagą biało-

czerwoną (podręcznik, s. 365–367); 

kadr z filmu Wojna polsko-ruska  (podręcznik, s. 366) 

1  Zanalizowanie powieści Masłowskiej pod 

kątem ukazania podkultury młodzieżowej oraz 

warstwy językowej  

76. Szaleństwo w wielkich domach towarowych… 

Kultura konsumpcyjna w poezji  

 Poezja powojenna Tadeusza Różewicza 

 

1  Scharakteryzowanie krytyki kultury popularnej 

w wierszu Tadeusza Różewicza 



 

Różewiczowski dialog z popkulturą 

 

T. Różewicz Walentynki (poemat z końca XX wieku) 

(podręcznik, s. 369–370); 

T. Wesselmann Wielki akt amerykański (podręcznik, s. 

370); 

J. Koons Michael Jackson i bańki mydlane (podręcznik, s. 

371) 

77. Kto zobaczy moją matkę… Dzieci i rodzice w 

wierszach Tadeusza Różewicza 

 

Poetyckie mówienie o sprawach osobistych 

 

 Autobiografizm w wierszach Różewicza 

 

T. Różewicz Ale kto zobaczy… (podręcznik, s. 372–373), 

Ojciec (podręcznik, s. 373–374); 

D. Hockney Moja matka (podręcznik, s. 372) 

1  Omówienie elementów autobiograficznych w 

wierszach Różewicza 

78. Co wyczyści, to się lśni… Wśród języka 

reklamy 

 

Umasowienie produkcji i konsumpcji 

 Komunikat perswazyjny 

 Reklama a manipulacja 

 

wykład w podręczniku, s. 375; 

przykłady reklam (podręcznik, s. 375, 377) 

2 

J 

 Zanalizowanie języka reklamy, poznanie jego 

uniwersalnych celów i właściwości 

79. Tylko co nieważne jak krowa się wlecze… 

Językowy obraz świata 

 

Analiza języka sposobem na odkrywanie prawd o 

kulturze, w której język funkcjonuje 

 Językowy obraz świata 

 

wykład w podręczniku, s. 378; 

J. Twardowski Śpieszmy się (podręcznik, s. 379) 

2 

J 

 Scharakteryzowanie realizacji językowego 

obrazu świata w polszczyźnie 

80. Nowoczesna i ponowoczesna współczesność… 

Wędrówka po motywach i tematach 

 Poezja 

 Proza 

 Dramat  

 

wykład w podręczniku, s. 381, 383, 384; 

tabele informacyjne, s. 381–382, 383–384  

2  Synteza wiadomości na temat literatury 

współczesnej 

Umiem więcej. Testy i wypowiedzi pisemne 

 

 Rozwiązujemy test 

 Piszemy rozprawkę 

 Etapy tworzenia rozprawki 

 Elementy składowe rozprawki 

 Piszemy interpretację 

 Co to jest interpretacja 

 Elementy składowe interpretacji 

 

wykład w podręczniku, s. 385, 392-393, 396-397; 

zestaw 1. (R. Kapuściński Podróże z Herodotem,  

zadania do tekstu, podręcznik, s. 386–388); 

zestaw 2. (M. Walkiewicz Wałęsa. Człowiek z nadziei, 

4 

M 

 Ćwiczenie umiejętności wykonywania różnych 

operacji na tekście nieliterackim. 

Ćwiczenie umiejętności tworzenia rozprawki 

oraz interpretacji utworu lirycznego. 

Przygotowanie do części pisemnej egzaminu 

maturalnego na poziomie podstawowym 



zadania do tekstu, podręcznik, s. 389–392); 

A. Camus Dżuma, przykładowy konspekt (podręcznik, s. 

393–395) 

E. Lipska Miasteczko , przykładowy konspekt (podręcznik, 

s. 403–406) 

Umiem więcej. Wypowiedzi pisemne – poziom 

rozszerzony 

 Piszemy wypowiedź argumentacyjną 

 Piszemy interpretację porównawczą 

 

J. Błoński Witkacy na zawsze, przykładowy konspekt 

(podręcznik, s. 400–402); 

W. Szymborska Muzeum, E. Lipska Leżąc na łące, 

przykładowy konspekt (podręcznik, s. 403–406) 

 4 

M 

Ćwiczenie umiejętności pisania wypowiedzi 

argumentacyjnej oraz interpretacji 

porównawczej. 

Przygotowanie do części pisemnej egzaminu 

maturalnego na poziomie rozszerzonym 

 

Od awangardy do ponowoczesności. Problemy do 

powtórzenia 

 Tematy zagadnień do powtórzenia 2 

M 

 Synteza i utrwalenie materiału 

Praca klasowa  2  Sprawdzenie wiadomości i umiejętności 

 


