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ROZKŁAD MATERIAŁU Z PLANEM WYNIKOWYM – KLASA 1, CZĘŚĆ 1 
 

LP. Temat 
Materiał 

nauczania 
Cel lekcji 

Wymagania 

podstawowe 

(uczeń potrafi…) 

Wymagania 

ponadpodstawowe 

(uczeń potrafi…) 

Pojęcia 

Treści 

nauczania – 

wymagania 

szczegółowe 

(podstawa 

programowa) 

Kalkulacja 

godzin dla 

ZP 

Kalkulacja 

godzin dla 

ZR 

1.  Lekcja 

organizacyjna 

  − Przedstawić zasady 

organizacji zajęć i 

kryteria oceniania na 

lekcjach języka 

polskiego w zakresie 

rozszerzonym 

    1 

BIBLIA W LITERATURZE I KULTURZE 

2.  Gdyby 

przeżyła, 

miałaby 

dzisiaj siwe 

włosy… 

Opowieść o 

współczesny

m Hiobie 

H. Krall 

Czerwiec 1996, 

Florencja (s. 

51–52); zdjęcia 

ilustrujące 

problematykę 

Holokaustu (s. 

51–52) 

Odczytanie 

współczesnej 

literatury faktu w 

kontekście 

biblijnej 

opowieści  

− Przedstawić losy 

Szulima i członków jego 

rodziny 

− Porównać historię 

Hioba i Szulima – 

bohatera opowiadania 

− Wyjaśnić, na czym 

polega wartość 

faktograficzna 

omawianego 

opowiadania 

− Wskazać w 

analizowanym tekście 

nawiązania do stylu 

biblijnego 

− Zinterpretować 

symboliczne znaczenie 

tafli lodowych 

upamiętniających 

ofiary Holokaustu 

− Sformułować 

własną opinię na temat 

sił rządzących ludzkim 

losem 

opowiadanie 

biograficzne  

literatura faktu  

paralelizm 

składniowy  

paralelizm 

znaczeniowy 

ZP I 1. 4); II 2. 

4), 5); 4. 3) 

ZR II 2. 1), 3) 
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3.  Marność nad 

marnościami

… Biblijna 

wizja losu 

ludzkiego 

Wykład w 

podręczniku, s. 

56; 

Księga 

Eklezjasty (s. 

57–58); 

K. Kawafis 

Monotonia (s. 

61); 

Rembrandt van 

Rijn Jeremiasz 

opłakujący 

zburzenie 

Jerozolimy (s. 

Opisanie 

motywów 

wanitatywnych w 

różnych tekstach 

kultury 

− Objaśnić sens 

wyrazu „marność” w 

kontekście księgi 

biblijnej 

− Odszukać w tekście 

biblijnym i 

zinterpretować aforyzmy 

wyrażające prawdy o 

świecie i człowieku 

 

− Objaśnić tytuł 

Księgi Koheleta 

(Eklezjasty) oraz 

wskazać jej genezę i 

czas powstania 

− Wskazać językowe 

środki stylistyczne 

podkreślające 

refleksyjny charakter 

analizowanych tekstów 

− Porównać sposób 

przedstawienia 

przemijalności świata i 

życia ludzkiego w 

aforyzm 

wywód 

filozoficzny 

aforyzm 

vanitas  

paralelizm 

składniowy  

paralelizm 

znaczeniowy 

ZP I 1. 4); II 2. 

4), 5); 4. 2) 

ZR II 3. 4) 
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56); 

J. de Valdes 

Leal W 

mgnieniu oka (s. 

60) 

Biblii i w dziele 

malarskim 

4.  Człowiek z 

gnoju – 

Hiob… Biblia 

w świecie 

poetyckim 

Tadeusza 

Nowaka 

Wykład w 

podręczniku, s. 

76; 

Psalm 51 (s. 

77); 

T. Nowak 

Psalm nad śnieg 

bielszy (s. 77), 

Psalm o 

chorych nogach 

(s. 78–79); 

El Greco 

Zmartwychwsta

nie (s. 76); 

G. Doré 

Lewiatan (s. 79) 

Omówienie 

sposobów i 

funkcji 

przekształcania 

tradycji biblijnej 

w wierszach T. 

Nowaka 

− Wskazać aluzje i 

nawiązania biblijne w 

Psalmie nad śnieg 

bielszym 

− Objaśnić tytuł 

wiersza Nowaka (Psalm 

nad śnieg bielszy) 

− Odszukać i nazwać 

środki językowe 

budujące stylizację 

biblijną w Psalmie nad 

śnieg bielszym 

− Wyjaśnić, na czym 

polega reinterpretacja 

psalmu biblijnego w 

wierszu 

− Samodzielnie 

zinterpretować Psalm o 

chorych nogach, 

odczytując obecne w 

nim przekształcenia 

tradycji biblijnej 

 

stylizacja 

biblijna  

archaizm  

reinterpretacja  

aluzja 

literacka 

ZP II 2. 1), 4), 

5); 3. 1), 2), 4) 

ZR II 2. 3), 4) 
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LITERATURA GREKÓW I RZYMIAN 

5.  Lekko trącam 

struny… 

Zabawa z 

tradycją 

antyczną 

 

Anakreont 

Śniadanie, Bój z 

Erosem, Eros w 

pułapce (s. 125–

126); 

K.I. Gałczyński 

O wróbelku (s. 

126); 

R. Santi 

fragment fresku 

Nimfa Galatea 

(s. 126); 

Tycjan 

Adoracja Wenus 

(s. 127) 

Wskazanie 

podobieństw 

formalnych i 

myślowych 

między 

antycznymi 

anakreontykami a 

współczesną 

miniaturą 

poetycką 

− Określić nastrój i 

tematykę omawianych 

wierszy 

− Wyodrębnić i 

zinterpretować puentę 

− Przedstawić i 

porównać wizerunek 

Erosa w dziełach 

literackich i dziele 

malarskim 

− Wykazać 

podobieństwo 

leksykalne i 

kompozycyjne między 

anakreontykami a 

wierszem 

współczesnym 

 

epigramat  

puenta  

anakreontyk 

ZP II 1. 2), 3); 

2. 1), 4), 5) 

ZR II 3. 4) 

25  

6.  Tak wielki był 

jej smutek… 

Cierpienie w 

mitologii 

greckiej. 

 

Wykład w 

podręczniku, s. 

156–157; 

Do Demeter (s. 

157–158); 

D.G. Rossetti 

Interpretacja 

archetypicznego 

sensu mitu o 

Demeter i Korze 

− Opowiedzieć 

historię Demeter i Kory 

− Scharakteryzować 

obie bohaterki 

przedstawione w hymnie, 

zwracając uwagę na 

− Samodzielnie 

zinterpretować 

dowolną historię 

mitologiczną, 

wskazując na jej 

archetypiczny 

misterium 

archetyp  

  6 
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Prozerpina (s. 

158) 

przeżywane przez nie 

emocje 

− Wskazać sensy 

dosłowne i symboliczne 

mitu 

charakter 

− Rozpoznać w 

hymnie i nazwać środki 

językowe służące 

wyrażaniu emocji 

postaci 

7.  Na ścieżce do 

Hadesu… 

Miłość i 

śmierć w 

micie o 

Orfeuszu i w 

utworze Jacka 

Kaczmar-

skiego 

 

 

Wykład w 

podręczniku, s. 

160; 

J. Kaczmarski 

Przechadzka z 

Orfeuszem (s. 

161); 

P. Bouveret 

Lament 

Orfeusza (s. 

162) 

Odczytanie mitu 

orfickiego w 

kontekście 

archetypu poety 

− Opowiedzieć mit 

orficki 

− Wskazać w wierszu 

aluzje i nawiązania do 

historii mitologicznej 

− Scharakteryzować 

sytuację nadawczo-

odbiorczą w utworze 

− Przedstawić kreację 

Orfeusza jako wzorca 

poety 

− Zaprezentować 

obraz piekła 

przedstawiony w wierszu 

− Objaśnić, na czym 

polegał rytualny 

charakter mitu 

orfickiego 

− Porównać sposób 

ukazania emocji 

bohatera w dziele 

literackim i 

plastycznym 

mit orficki 

orfizm  

piosenka 

ZP I 1. 3); II 2. 

4); 3. 2), 4) 

ZR II 2. 3); 3. 4) 
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8.  Zaczadzona 

pięknem 

mojego 

ciała… 

Współczesne 

interpretacja 

mitu o 

Narcyzie 

Wykład w 

podręczniku, s. 

167;  

Z. Herbert 

Narcyz (s. 168); 

H. 

Poświatowska 

Lustro (s. 169); 

J. Moreelse 

Narcyz (s. 168); 

H. Daumier 

Piękny Narcyz 

(s. 170) 

Porównanie 

współczesnych 

odczytań mitu o 

Narcyzie 

− Opowiedzieć mit o 

Narcyzie 

− Rozpoznać 

kolokwializmy w eseju 

Herberta i określić ich 

funkcję 

− Przedstawić ocenę 

postaci Narcyza w eseju 

Herberta 

− Odczytać sens 

metafor w wierszu 

Poświatowskiej 

− Objaśnić, na czym 

polega zmiana w rolach 

kobiety i mężczyzny w 

wierszu współczesnej 

poetki 

− Porównać 

malarskie 

przedstawienia mitu, 

wskazując na różnice w 

ich nastroju 

− Objaśnić, na czym 

polega odmienność 

wykorzystania historii 

mitologicznej w 

dziełach Herberta i 

Poświatowskiej 

narcyzm  

esej  

kolokwiali-

zacja 

erotyk  

introspekcja 

ZP I 1. 3); II 4), 

5); 3. 3) 

ZR II 3. 2), 4) 
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9.  Pytania 

zadawane 

mitowi… 

Naukowa 

interpretacja 

mitu o 

M. Głowiński 

Narcyz i jego 

odbicia (s. 171–

172) 

Umiejętność 

wykorzystania 

tekstu naukowego 

jako kontekstu 

interpretacyjnego 

− Odczytać sens 

omawianego tekstu 

− Wyróżnić w tekście 

argumenty, kluczowe 

pojęcia i twierdzenia 

− Przedstawić dwa 

− Wskazać 

podobieństwo w 

myśleniu o Narcyzie w 

eseju Herberta i 

rozprawie 

Głowińskiego 

tematyka 

egzystencjalna 

ZP I 1. 1), 5) 

ZR I 1. 1), 2) 

 9 
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Narcyzie główne kierunki 

interpretacji mitu o 

Narcyzie 

− Porównać 

interpretację mitu w 

poezji średniowiecznej i 

w poezji przełomu XIX i 

XX wieku 

− Scharakteryzować 

sytuację nadawczo-

odbiorczą oraz narrację 

w poemacie Owidiusza 

10.  I oto staje się 

puszczykiem… 

Antyk we 

współczesny

m odczytaniu 

Wykład w 

podręczniku, s. 

200–201; 

zdjęcie z 

przedstawienia 

Metamorfoz (s. 

201); 

Przemiana 

Pamfili w 

puszczyka (płyta 

CD-ROM) 

Wskazanie 

inspiracji kulturą 

antyczną w 

działaniach 

teatralnych 

aktorów z 

Gardzienic 

− Odszukać 

informacje na temat 

mitologicznego 

Asklepiosa 

− Wskazać środki 

teatralne służące 

przedstawieniu 

przemiany Pamfili w 

puszczyka 

− Opisać wzajemne 

relacje między słowem, 

ruchem a muzyką w 

zaprezentowanym 

fragmencie spektaklu 

− Zaprezentować 

działalność Ośrodka 

Praktyk Teatralnych 

„Gardzienice” jako 

teatru 

eksperymentalnego 

− Objaśnić, w czym 

wyraża się 

groteskowość 

widowiska 

didaskalia  

adaptacja 

teatralna 

ZR II 3. 4)  10 

11.  Furia i 

wrzask… 

Współczesna 

bliskość 

antyku 

W. Lengauer 

Gardzienickie 

gesty 

(podręcznik s. 

203–205); 

Amasis, 

malowidło na 

wazie (s. 204) 

Umiejętność 

czytania ze 

zrozumieniem 

wypowiedzi 

naukowej 

− Odczytać sens 

omawianego tekstu 

− Wyróżnić w tekście 

argumenty, kluczowe 

pojęcia i twierdzenia 

− Hierarchizować i 

syntetyzować informacje 

 

− Rozpoznać 

charakterystyczne 

cechy języka i stylu 

tekstu 

− Wnioskować na 

podstawie zebranych 

informacji 

− Wskazać związek 

póz przedstawionych 

na greckim malowidle 

wazowym z tańcem i 

ruchem scenicznym 

 ZP I 1. 1), 4), 5) 

ZR I 1. 1); 3. 4) 
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12.  Nie stroń od 

zabawy… 

Epikureizm w 

pieśni 

Horacego 

Wykład w 

podręczniku, s. 

206; 

Horacy Pieśń 

zimowa (s. 207); 

Scharakteryzowa-

nie epikureizmu 

jako jednego ze 

składników 

filozofii życiowej 

− Scharakteryzować 

kreację podmiotu 

lirycznego i adresata w 

omawianej pieśni 

− Przedstawić 

− Objaśnić zasady 

etyczne epikureizmu z 

odwołaniami do 

analizowanego tekstu i 

wiedzy o szkole 

pieśń 

epikureizm  

carpe diem 

liryka 

refleksyjna 

ZP I 1. 3); II 2. 

4); 3. 2); 4. 2) 

 12 
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Duris Nauka 

śpiewu i gry (s. 

208) 

Horacego stosunek podmiotu 

lirycznego do bogów 

− Określić nastrój 

utworu 

− Sformułować 

zalecenia: „jak żyć 

szczęśliwie” na 

podstawie 

analizowanego tekstu 

filozoficznej 

13.  Czemu 

wędrujemy 

wiecznie? 

Refleksje o 

życiu w 

pieśniach 

Horacego 

Horacy Do 

Mecenasa (s. 

209–211), Do 

Pompejusza 

Grosfusa (s. 

212–213);  

płaskorzeźba z 

Forum Trajana 

(s. 210);  

O. Vaenius, 

miedzioryt do 

pieśni Horacego 

(s. 214) 

Scharakteryzowa-

nie stoicyzmu 

jako jednego ze 

składników 

filozofii życiowej 

Horacego 

− Scharakteryzować 

kreację podmiotu 

lirycznego i adresata w 

omawianej pieśni 

− Sformułować 

zalecenia: jak żyć 

szczęśliwie na podstawie 

analizowanych tekstów 

− Wskazać w 

pieśniach obecność 

motywów żeglugi, 

biesiady i Fortuny oraz 

objaśnić ich funkcje 

− Objaśnić zasady 

etyczne stoicyzmu z 

odwołaniami do 

analizowanego tekstu i 

wiedzy o szkole 

filozoficznej 

stoicyzm  

cnota  

apatia 

aurea 

mediocritas  

homo viator 

 

ZP I 1. 3); II 2. 

4); 3. 2); 4. 2) 
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14.  Nie wszystek 

umrę… 

Horacy – 

poeta 

natchniony 

Horacy 

Wzniosłem 

pomnik (s. 215–

216); 

L. Signorelli, 

fragment fresku 

przedstawiający 

Horacego (s. 

215); 

N. Poussin 

Natchnienie 

poety (s. 216) 

Omówienie 

Horacjańskiej 

koncepcji poety i 

poezji 

− Wykorzystać 

kontekst biograficzny do 

interpretacji pieśni 

− Zinterpretować sens 

metafory otwierającej 

pieśń 

− Objaśnić, z czego 

wynika przekonanie 

podmiotu lirycznego o 

nieśmiertelności 

własnych dokonań 

− Odczytać znaczenie 

odwołania 

mitologicznego 

zastosowanego w 

wierszu 

− Wskazać 

podobieństwa i różnice 

między fragmentami 

utworów Horacego i J. 

Kochanowskiego 

szał poetycki  

wieszcz  

utwór 

metapoetycki 

non omnis 

moriar  

 

ZP I 1. 3); II 2. 

4), 5); 3. 1); 4. 

2) 
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15.  Trzymaj się 

portu! Horacy 

– 

wychowawca 

Wykład w 

podręczniku, s. 

219–220;  

Horacy 

Ojczyzna – 

Analiza 

porównawcza 

wierszy opartych 

na tym samym 

motywie 

− Scharakteryzować 

kreację podmiotu 

lirycznego w wierszach, 

odwołując się do 

kontekstu biograficznego 

− Porównać 

koncepcje patriotyzmu 

ukazane w wierszach 

Horacego i Norwida 

− Objaśnić, na czym 

tematyka 

egzystencjalna 

patriotyzm 

ZP I 1. 3); II 2. 

4), 5); 3. 2), 3), 

4); 4. 2), 3) 

ZR II 3. 2) 

 15–16 



 6 

okrętem (s. 

218); 

J. Brodski W 

stylu Horacego 

(s. 220–221); 

C. Norwid Do 

Spółczesnych (s. 

222); 

P. Mulier 

Katastrofa 

morska (s. 219) 

− Wskazać i 

zinterpretować poetyckie 

obrazy alegoryczne w 

omawianych utworach 

− Nazwać cechy 

patrioty opisanego w 

pieśni Horacego 

− Odtworzyć i ocenić 

hierarchię wartości 

starożytnego Rzymu 

polega przekształcenie 

Horacjańskiego 

motywu w utworze 

Brodskiego 

16.  Wypracowa-

nie klasowe z 

omówieniem 

 Umiejętność 

komponowania, 

redagowania i 

korekty dłuższej 

wypowiedzi 

pisemnej na temat 

tekstów 

literackich 

− Zredagować 

logiczną i spójną 

wypowiedź pisemną 

− Prawidłowo 

skomponować pracę, 

zachowując jej 

trójdzielność 

− Posługiwać się 

poprawnym językiem i 

stylem 

− Funkcjonalnie 

wykorzystać w pracy 

terminologię dotyczącą 

analizowanych tekstów 

− Dokonać korekty 

własnego tekstu – 

poprawić błędy 

językowe, myślowe i 

kompozycyjne 

 ZP III 1. 1), 2), 

6) 

ZR III 1. 2) 

 17–19 

ŚREDNIOWIECZE 

17.  Gaude, Mater 

Polonia. 

Hymn 

pierwszego 

polskiego 

poety 

 

 

Wykład w 

podręczniku, s. 

250; 

Wincenty z 

Kielczy Hymn 

do świętego 

Stanisława (s. 

251–252);  

Zabójstwo 

świętego 

Stanisława (s. 

252) 

Wskazanie w 

hymnie syntezy 

wątków 

religijnych i 

patriotycznych 

− Przedstawić 

biografię świętego 

opisaną w hymnie 

− Określić zasługi 

świętego dla Boga i ludzi 

− Wskazać cechy 

gatunkowe hymnu w 

omawianym utworze 

− Wyróżnić części 

kompozycyjne hymnu 

− Wskazać genezę 

omawianego tekstu 

− Wyróżnić w 

tekście zwroty do 

różnych adresatów i 

określić ich funkcje 

− Objaśnić 

przyczynę połączenia 

w hymnie wątków 

religijnych i 

patriotycznych 

hymn 

(religijny, 

akademicki, 

ambrozjański) 

ZP I 1. 3); 2. 1), 

4); 4. 2) 

47  

Mistrz 

Wincenty 

zwany 

Kadłubkiem 

Kronika polska 

(s. 254) 

Analiza różnych 

sposobów 

przedstawienia 

śmierci św. 

Stanisława 

− Wskazać podstawę 

porównania hymnu oraz 

fragmentu kroniki 

− Odszukać w tekście 

alegorię i określić jej 

funkcję 

− Porównać sposoby 

przedstawienia 

męczeństwa św. 

− Ustalić 

samodzielnie kryteria 

porównania hymnu 

oraz fragmentu kroniki 

 

kronika 

alegoria  

antyteza 

ZP II 2. 4), 5); 

3. 2) 

ZR II 3. 2) 
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Stanisława, wskazując na 

różnice rodzajowe 

między tekstami 

18.  Okrutność 

śmirci 

poznajcie!... 

Średnio-

wieczny 

motyw danse 

macabre 

 

Wykład w 

podręczniku, s. 

303–305; 

Rozmowa 

Mistrza 

Polikarpa ze 

Śmiercią (s. 

305–307); 

miniatura z 

roczników 

opactwa w 

Tournai (s. 

304); 

P. La Rouge 

Taniec śmierci 

(s. 307) 

Scharakteryzo-

wanie 

średniowiecznego 

sposobu 

przedstawienia 

śmierci 

− Opowiedzieć 

wydarzenia opisane w 

dialogu 

− Scharakteryzować 

wygląd Śmierci 

− Wymienić stany i 

zawody ludzi 

uczestniczących w tańcu 

śmierci 

− Wskazać elementy 

grozy i komizmu w 

kreacji Śmierci oraz 

określić funkcję ich 

połączenia 

− Wymienić 

przyczyny 

zainteresowania tematem 

śmierci w średniowieczu 

− Wskazać genezę 

utworu i objaśnić 

znaczenie jego tytułu 

− Rozpoznać w 

utworze elementy 

obrazowania 

naturalistycznego i 

groteski oraz określić 

funkcje takiego 

przedstawienia 

− Określić 

podobieństwa między 

literacką a plastyczną 

realizacją motywu 

tańca śmierci 

danse 

macabre 

groteska  

naturalizm 

antyteza 

ZP II 2. 2), 4); 

3. 2), 4) 

ZR II 3. 4) 

 20 

19.  Już ci 

zgotowana 

deszczka… 

Satyra i 

humor w 

literaturze 

średniowiecza 

 

Rozmowa 

Mistrza 

Polikarpa ze 

Śmiercią (s. 

309–311); 

M. 

Białoszewski 

Wywiad (s. 312–

313); 

H. Holbein 

Zakonnik (s. 

310) 

 

Analiza sposobów 

budowania 

humorystycznej i 

satyrycznej 

kreacji świata 

− Scharakteryzować 

przedstawicieli zawodów 

i stanów wymienionych 

w średniowiecznym 

utworze 

− Wskazać środki 

językowe służące 

plastyczności 

obrazowania 

− Odszukać w tekście 

przykłady kontrastu i 

karykatury oraz wskazać 

ich funkcję 

− Określić nawiązania 

do średniowiecznego 

dialogu w wierszu M. 

Białoszewskiego 

− Porównać sposób 

przedstawienia śmierci 

w średniowiecznym 

utworze i wierszu 

współczesnym, 

samodzielnie 

dobierając kryteria 

porównania 

satyra ZP II 3. 3) 

ZR II 3. 2) 

 21 

20.     −  −      
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21.  Ty mnie 

uleczysz… 

Współczesna 

opowieść o 

nieszczęśliwej 

miłości 

Wykład w 

podręczniku, s. 

325;  

J. Iwaszkiewicz 

Kochankowie z 

Marony (s. 327–

329 oraz całość 

opowiadania); 

kadr z filmu 

Kochankowie z 

Marony (s. 

328); 

A. Hughes, 

ilustracja do 

jednej z 

arturiańskich 

legend (s. 330) 

Odczytanie 

opowiadania 

Iwaszkiewicza 

jako 

współczesnego 

wcielenia mitu o 

Tristanie i 

Izoldzie 

− Scharakteryzować 

narrację w utworze 

− Scharakteryzować 

troje głównych 

bohaterów utworu 

− Omówić uczucia i 

wzajemne oczekiwania 

bohaterów wobec siebie 

− Porównać związek 

miłosny Tristana i Izoldy 

ze związkiem Oli i Janka 

− Wskazać genezę 

utworu i objaśnić 

znaczenie jego tytułu 

− Porównać schemat 

fabularny wątku 

miłosnego w Dziejach 

Tristana i Izoldy oraz 

w opowiadaniu 

Iwaszkiewicza 

− Zinterpretować 

uniwersalne prawdy o 

ludzkim losie wpisane 

w opowiadanie 

Iwaszkiewicza 

opowiadanie 

behawioryzm 

utwór 

narracyjny 

narracja 

narrator 

(pierwszooso-

bowy, trzecio-

osobowy) 

ZP II 2. 4), 5); 

3. 3) 

ZR II 3. 2) 

 22 

22.  W głębi 

ciemnego 

lasu… 

Poetycka 

summa 

średniowiecza 

 

Wykład w 

podręczniku, s. 

344–346; 

Dante Alighieri 

Boska Komedia 

(s. 346); 

D. di Michelino 

Dante i trzy 

królestwa (s. 

345); 

G. Doré Piekło 

(s. 347) 

Poznanie tematu i 

struktury i poetyki 

dzieła Dantego 

− Objaśnić znaczenie 

tytułu dzieła i określić 

czas jego powstania 

− Opisać kompozycję 

utworu, wskazując na 

rządzącą nią symbolikę 

liczb 

− Określić sytuację 

egzystencjalną bohatera 

na podstawie analizy 

fragmentu 

− Wskazać w tekście i 

zinterpretować alegorię 

− Scharakteryzować 

świat przedstawiony 

dzieła 

− Wskazać i 

scharakteryzować 

przewodników 

Dantego 

poemat 

narracyjny  

tercyna  

realizm  

wizyjność  

alegoryczność  

 

ZP II 1. 2); 2. 

1), 2), 4); 3. 4) 

 23 

23.  Porzućcie 

wszelką 

nadzieję… 

Średnio-

wieczna i 

współczesna 

wizja piekła 

 

Dante Alighieri 

Boska Komedia 

(s. 348–350); 

T. Różewicz 

Brama (s. 352–

353); 

S. Botticelli, 

ilustracja do 

Boskiej Komedii 

(s. 349); 

Anioł zamyka 

piekło (s. 351); 

zdjęcie z 

Porównanie 

dwóch wizji 

piekła i dwóch 

sposobów jego 

kreowania 

− Objaśnić znaczenie 

frazeologizmu „sceny 

dantejskie”, odwołując 

się do fragmentu utworu 

− Objaśnić genezę 

powstania piekła w 

utworze Dantego oraz 

omówić jego strukturę 

− Określić nawiązania 

i aluzje do utworu 

Dantego w wierszu 

współczesnym 

− Scharakteryzować 

− Wskazać 

charakterystyczne 

cechy Dantejskiej 

kreacji piekła 

− Dostrzec i nazwać 

swoiste cechy języka i 

stylu Różewicza 

− Objaśnić puentę 

wiersza 

sceny 

dantejskie 

materializm  

 

ZP II 2. 1), 4), 

5); 3. 2), 3); 4. 

2) 

ZR II 3. 2) 

 24 
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Kambodży (s. 

354) 

współczesną 

rzeczywistość 

przedstawioną w wierszu 

Różewicza 

24.  Oto się w 

gwiazdach 

lepsza dola 

święci… 

Świat i jego 

przyszłość 

 

Dante Alighieri 

Boska Komedia 

(s. 355–357); 

Matka Boska 

Szkaplerzna (s. 

357) 

 

Opisanie treści 

wizji Beatrycze 

oraz sposobów 

kreowania 

wypowiedzi 

profetycznej 

− Scharakteryzować 

Beatrycze, zwracając 

uwagę na uczucia 

przeżywane przez 

bohaterkę 

− Wskazać środki 

językowe służące kreacji 

postaci 

− Przedstawić historię 

Kościoła w interpretacji 

Beatrycze 

− Objaśnić symbole 

zastosowane we 

fragmencie 

− Udowodnić 

wizyjny i symboliczny 

charakter wypowiedzi 

Beatrycze 

− Rozpoznać w 

tekście aluzje literackie 

erudycja  

profetyzm 

ZP II 2. 4); 3. 

2), 4) 

ZR II 2. 3); 3. 1) 

 25 

25.  Wypracowa-

nie klasowe z 

omówieniem 

 Umiejętność 

komponowania, 

redagowania i 

korekty dłuższej 

wypowiedzi 

pisemnej na temat 

tekstów 

literackich  

− Zredagować 

logiczną i spójną 

wypowiedź pisemną 

− Prawidłowo 

skomponować pracę, 

zachowując jej 

trójdzielność 

− Posługiwać się 

poprawnym językiem i 

stylem 

− Funkcjonalnie 

wykorzystać w pracy 

terminologię dotyczącą 

analizowanych tekstów 

− Dokonać korekty 

własnego tekstu – 

poprawić błędy 

językowe, myślowe i 

kompozycyjne 

 ZP III 1. 1), 2), 

6) 

ZR III 1. 2) 

 26–28 

26.  Projekcja 

filmu Siódma 

pieczęć w reż. 

Ingmara 

Bergmana  

Ingmar 

Bergman 

Siódma pieczęć 

      29–30 

27.  Dlaczego nie 

mogę się 

pozbyć Boga? 

Siódma 

pieczęć 

Ingmara 

Bergmana 

 

 

Wykład w 

podręczniku, s. 

363; 

Apokalipsa św. 

Jana (s. 364); 

Ingmar 

Bergman 

Siódma pieczęć; 

fotos z filmu 

Siódma pieczęć 

Interpretacja 

średniowiecznego 

kostiumu 

filmowego jako 

sposobu 

mówienia o 

lękach i 

dylematach 

współczesności 

− Streścić fabułę filmu 

− Objaśnić tytuł dzieła 

− Opisać realia epoki 

przedstawione w filmie 

− Objaśnić 

symboliczny sens gry w 

szachy ze Śmiercią 

− Opisać emocje 

przeżywane przez 

bohaterów oraz relacje 

− Zinterpretować 

sens ostatniej sceny 

filmu 

− Wskazać aluzje 

biblijne w dziele 

Bergmana 

− Zinterpretować 

wymowę filmu, 

wykorzystując jako 

kontekst Apokalipsę 

film fabularny  ZP II 1. 1), 2); 

2. 4); 3. 1), 2), 

4) 

ZR II 2. 3); 3. 4) 

 31 
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(s. 365) między nimi św. Jana 

 


