
Karta pracy z JĘZYKA POLSKIEGO - rozszerzenie
Klasa III LO
Miesiąc – wrzesień – połowa kwietnia

Lp Tematyka Wiedza i umiejętności Źródło
1 Poetyka eseju -przypomnienie cech eseju

- wskazanie głównych tez omawianych esejów
Herbert – wybrany
esej;
 inny esej autora
polskiego;

2 Kochajmy tyle
Litwy, ile jej
zostało…

– określa tematykę i problematykę filmu
i pierwowzoru literackiego

– charakteryzuje bohaterów i sposoby ich kreacji
–  wskazuje różnice, odnosząc je do pojęcia adaptacji
– wskazuje i analizuje filmowe środki służące

wykreowaniu obrazu utraconej ojczyzny;
rozpoznaje idealizację i mityzację

– rozpoznaje klimat tajemnicy i nostalgii i określa, w
jaki sposób został on uzyskany w filmie

– wskazuje główne tezy eseju Cz. Miłosza
– na podstawie eseju Miłosza i innych źródeł wiedzy

analizuje relacje znaczeniowe między wyrazami:
wychodźca, zbieg, emigrant

Dolina Issy – film,
reż. T. Konwicki;

Cz. Miłosz
O wygnaniu (fragm.)

PROPONOWANE
KONTEKSTY
Cz. Miłosz,
Dolina Issy (fragm.)

3 Literackie
powroty do krain
dzieciństwa i mit
Kresów

– interpretuje czytane fragmenty, uwzględniając ich
temat, rozwiązania fabularne, cechy narracji,
nastrój, przesłanie, warstwę językowo-stylistyczną

– określa charakter przestrzeni wykreowanej
w utworach

–  rozpoznaje i analizuje literackie środki służące
idealizacji i mityzacji utraconych ojczyzn

– przedstawia sposób portretowania ludzi, określa
ich tożsamość i świat wewnętrzny oraz łączące ich
więzi międzyludzkie; rozpoznaje motywy
autobiograficzne

– interpretuje czytane utwory (np. Mackiewicza)
jako obronę zagrożonej tożsamości;

– analizuje opis Litwy i jej mieszkańców pod katem
zastosowanych w nim środków stylistycznych

– określa granice ojczyzn bohaterów czytanych
utworów (w sensie geograficznym
i emocjonalnym)

– w języku czytanych utworów odnajduje elementy
dialektów, zwłaszcza polszczyzny kresowej

fragmenty utworów
do wyboru, np.:
T. Konwicki,
Kronika wypadków
miłosnych;
J. Mackiewicz, Droga
donikąd;
G. Grass, Blaszany
bębenek

PROPONOWANE
KONTEKSTY
fotografie ukazujące
krajobrazy
kulturowe Kresów
(z podręcznika);



– wskazuje regionalizmy, określa ich znaczenie i
funkcje

– odnajduje romantyczne pochodzenie literackiego
obrazu małej ojczyzny (np. Pan Tadeusz
Mickiewicza)

– krótko przedstawia nurt utraconych ojczyzn we
współczesnej literaturze, podaje główne tematy i
nastroje, nazwiska autorów, najważniejsze tytuły
(na podstawie wiadomości z podręcznika)

Kronika wypadków
miłosnych – film,
reż. A. Wajda (całość
lub fragmenty)

4 Praca klasowa nr
1 wraz z poprawą

–  rozróżnia typy błędów językowych:
zewnętrznojęzykowe (ortograficzne
i interpunkcyjne) i i wewnętrznojęzykowe
(fonetyczne, słowotwórcze, leksykalne,
gramatyczne, stylistyczne)

– poprawia wskazane błędy w tekście własnym
i cudzym

Podręcznik –
rozdział o języku,
s. 203–209

5 Językowy obraz
świata

– wyjaśnia na wybranych przykładach, czym jest
językowy obraz świata (np. pojęcie domu)

– uzasadnia, odwołując się do przykładów, że
językowy obraz świata odbija się także w systemie
gramatycznym języka

– analizuje związki frazeologiczne i przysłowia, a
także potoczne przenośnie, pod kątem odbijanego
przez nie obrazu świata

– wyjaśnia, czym jest stereotyp językowy; podaje
przykłady

– wykazuje się zrozumieniem artykułu
Bartmińskiego, dokonując wskazanych operacji na
tekście

– odtwarza przedstawiony w artykule Bartmińskiego
językowy obraz ojczyzny

J. Bartmiński, Jak
biegną drogi
ojczyzny

6 – określa świat przedstawiony, tematykę
i problematykę opowiadania

– przedstawia i interpretuje świat bohatera
opowiadania Herlinga-Grudzińskiego

– odnajduje w utworze motywy pokrewne
egzystencjalizmowi

– dokonuje syntezy (na podstawie poznanych
utworów literackich i innych dzieł sztuki z różnych
epok): „Doznanie samotności, cierpienia i śmierci
– jako uniwersalne doświadczenie egzystencjalne
człowieka”; pisze rozprawkę lub * esej na ten
temat

G. Herling-
Grudziński, Pietà
dell’Isola (fragm.)



7 Poezja wobec
dylematów
egzystencji

– odnajduje motywy i formy w sztuce, do których
nawiązuje wiersz Grochowiaka i tytuł tomu
Menuet z pogrzebaczem

– określa, jaką funkcję pełnią w wierszu
Grochowiaka motywy brzydoty

– opisuje kondycję ludzką w ujęciu Grochowiaka

– odczytuje i interpretuje dzieła malarskie
reprezentujące nurt egzystencjalistyczny w sztuce

S. Grochowiak,
Płonąca żyrafa

PROPONOWANE
KONTEKSTY
sztuka:
S. Dali, Płonąca
żyrafa

8 Współczesny
everyman –
człowiek „umarły
za życia”

– charakteryzuje bohatera Kartoteki, interpretuje
jego bierność, brak imienia, wieku, zawodu itp.

– określa, jak bohater Kartoteki postrzega swoje
życie (zestawia ze świadomością podmiotu
lirycznego wierszy Różewicza)

– interpretuje postać bohatera jako współczesnego
everymana, wyjaśnia to pojęcie

– charakteryzuje i interpretuje przestrzeń sceniczną
(jako obraz kondycji psychicznej i egzystencjalnej
bohatera)

– określa rolę chóru w Kartotece, porównując go do
chóru  teatru antycznego (rozpoznaje parodię)

– interpretuje tytuł dramatu
– uzasadnia, iż Kartoteka jest dramatem otwartym
 wyjaśnia, czym był teatr absurdu lat 50., wymienia
głównych twórców i ogólne założenia nurtu, wiąże
go z egzystencjalizmem
– szerzej przedstawia sylwetkę wybranego twórcy
teatru absurdu i omawia jego dramaty (np.
S.Becketta, E. Ionesco)

T. Różewicz,
Kartoteka
(fragmenty lub
całość)

9 Dziennik wobec
rzeczywistości

-wskazuje cechy dziennika
-omawia problematykę ukazaną we fragmencie
tekstu

W.Gombrowicz „
Dziennik”fragm.

10 Ogród tradycji
i cmentarz
nowoczesności

– analizuje i interpretuje czytane wiersze,
charakteryzuje ich budowę oraz język poetycki
wiersza

– dostrzega w nich obecność postawy klasycznej
– wskazuje i interpretuje nawiązania kulturowe

obecne w czytanych utworach (np. spór Heraklita
z Parmenidesem;  motyw wykuwania posągu,
rozum jako boskie światło itp.)

– w wierszu Jakie światło dostrzega nawiązania do
idei platońskich

Adam Zagajewski
Lawa,
Julia Hartwig,
Potrzeba,
J.M.Rymkiewicz,
Jakie światło



11 Sens miłości,
cierpienia i życia
wiecznego

- analizuje i interpretuje czytane teksty
-omawia budowę tryptyku
-odnajduje przesłania zawarte w dziele

Jan Pawel II “Tryptyk
Rzymski”

12 Praca klasowa nr
2 wraz z poprawą

–  rozróżnia typy błędów językowych
– poprawia wskazane błędy w tekście własnym

i cudzym
13 Język wartości –

wartości w języku
– analizuje pojęcie wartości
– wskazuje różne rodzaje wartości
– uzasadnia (podając konkretne przykłady), że język

nie tylko opisuje rzeczywistość, lecz także ją
ocenia

– podaje przykłady językowych zachowań etycznych
i nieetycznych; wskazuje sytuacje świadczące o
tym, że reklamy często naruszają etykę słowa

– rozróżnia etykę i estetykę słowa; wyjaśnia, na
czym polega jedna i druga

– uzasadnia, że wulgaryzmy i wyrazy obraźliwe
naruszają zarówno etykę, jak i estetykę słowa

– podaje przykłady słownictwa wartościującego
– wymienia nazwy wartości i antywartości
– dostrzega w tekście wyrażanie wartości i *określa,

jakimi środkami językowymi są one sygnalizowane
(np. środkami leksykalnymi, słowotwórczymi,
gramatycznymi, konstrukcjami składniowymi  itp.)

– przedstawia tezy zawarte w tekście Markowskiego

A. Markowski, Język
jako wartość

14 Człowiek
ponowoczesny
w poezji
pokolenia
„bruLionu”

– czyta i interpretuje wiersze poetów pokolenia
„bruLionu"

– określa wpisaną w wiersze postawę wobec
rzeczywistości, obowiązków społecznych
i obywatelskich itp., wyjaśnia, na czym polegał ich
bunt wobec obowiązujących kanonów oraz
„kryzys patriotyzmu”

– rekonstruuje portret człowieka ponowoczesnego
ukazany w wierszu Świetlickiego, jego stosunek do
obowiązków obywatelskich, świąt narodowych
itp.

– przedstawia problemy i tematy interesujące młode
pokolenie twórców oraz przez nie odrzucane

– na podstawie czytanych wierszy określa, jak
pokolenie „bruLionu” rozumie „bycie poetą”

– w czytanych wierszach wskazuje i interpretuje
elementy prowokacji artystycznej i obyczajowej

M. Świetlicki, Dla
Jana Polkowskiego

M. Biedrzycki,
Akslop

J. Podsiadło, Don’t
leave me

PROPONOWANE
KONTEKSTY
A.Warhole, Dyptyk
Marilyn
przykłady
architektury
postmodernistycznej



– przedstawia dominujące funkcje języka
komunikacji masowej, ilustruje je przykładami z
tekstów pochodzących z prasy lub telewizji

– wyjaśnia (ogólnie) równoważne terminy:
postmodernizm i ponowoczesność

– wyjaśnia wyrażenie „literatura trzeciego obiegu”
– podaje przykłady funkcjonowania kultury

alternatywnej (np. „Pomarańczowa Alternatywa”,
art-ziny, graffiti, sztuka komputerowa itp.)

– interpretuje Dyptyk Marilyn w kontekście
twórczości Warhole’a

– podaje przykłady współczesnych dzieł (różnych
sztuk), których autorzy świadomie odwołują się do
wzorów kultury popularnej; odczytuje ich przekaz

15 Zamieszkać
w micie

– interpretuje czytaną/e powieść/ci: określa
charakter świata przedstawionego, sposób
prowadzenia narracji, kreacje bohaterów,
tematykę i problematykę utworu – odczytuje
metaforyczne lub paraboliczne znaczenie

– odczytuje warstwę symboliczną utworów
– określa, jaki wpływ na ludzkie losy w czytanych

utworach wywarła historia i w jaki sposób
doświadcza ona bohaterów

– wskazuje problemy egzystencjalne i społeczne
ukazane w czytanych dziełach

– wskazuje rozluźnienie rygorów powieści
(poszukiwania kompozycyjne)

– określa, na czym polega „lokalność” każdego z
czytanych fragmentów (identyfikuje ją pod
względem geograficznym, kulturowym,
społecznym)

– w czytanych utworach odnajduje motywy (inicjacji
„małej” i „wielkiej”) oraz wtajemniczenia;
interpretuje je

– charakteryzuje bohatera-narratora Weisera
Dawidka, określa sens jego zmagań z przeszłością

– charakteryzuje Weisera Dawidka widzianego we
wspomnieniach narratora; interpretuje jego
odmienność

– dostrzega w powieści Huellego sakralny klimat i
wskazuje jego źródła (m.in. rozpoznaje aluzje
biblijne) i potrafi go powiązać z nadrzędnym
sensem utworu

P. Huelle, Weiser
Dawidek (fragmenty
lub całość)

Andrzej Stasiuk,
Ptaki (fragm.)

PROPONOWANE
KONTEKSTY
B.Schulz, Sklepy
cynamonowe lub
inne opowiadanie

Fakultatywnie
Olga Tokarczuk,
Prawiek i inne czasy
powieść czytana
w całości]

Wiadomości
i ćwiczenia
z rozdziału Do
matury krok po
kroku



– dokonuje analizy i interpretacji fragmentu prozy
Stasiuka; odnajdując w niej metaforę
nowoczesnego świata

– wyjaśnia termin: małe narracje
– charakteryzuje język i styl czytanych utworów
- korzystając z podanego schematu przygotowuje

wypowiedź egzaminacyjną na temat „Dlaczego i w
jaki sposób pisarze indywidualizują język
bohaterów? Rozważ, wykorzystując podany
fragment powieści E. Stachury Siekierezada oraz
innego utworu literackiego.”

16 Poetyka reportażu – analizuje i interpretuje prozę Kapuścińskiego,
uwzględniając znajomość poetyki reportażu

– określa tematykę i problematykę czytanego
reportażu

– określa wpisaną w tekst pozycję autora i jego
punkt widzenia wobec opisywanej rzeczywistości

– wyjaśnia, co stanowi warsztat Kapuścińskiego jako
reportażysty

Wybrany reportaż R.
Kapuścińskiego

17 Pisarstwo
inspirowane
reportażem

– dokonuje analizy i interpretacji czytanych
fragmentów prozy Stasiuka i Wilka

– wskazuje w nich cechy specyficzne dla reportażu,
dziennika, beletrystyki

– charakteryzuje sposób prowadzenia narracji i jego
funkcje w czytanych utworach

– określa cechy reportażu poetyckiego Stasiuka i
odnajduje je w czytanych fragmentach Jadąc do
Babadag

– rekonstruuje przedstawiony w Jadąc do Babadag
obraz naszej części Europy, śledzi rozważania
filozoficzne autora

– przedstawia ukazany w książce Wilka obraz
rosyjskiej prowincji po rozpadzie imperium
sowieckiego

– przedstawia tematykę i problematykę reportażu
historycznego Krasińskiego; określa sytuację
skazańców i opisuje mechanizm, któremu byli
poddawani

– charakteryzuje bohatera książki Krasińskiego jako
alter ego autora

– wskazuje charakterystyczne cechy języka i stylu
czytanych utworów

A.Stasiuk, Jadąc do
Babadag (fragm.)
M. Wilk, Wołoka
(fragm.),
J. Krasiński, Twarzą
do ściany (fragm.)



18 Najnowsze
zjawiska w języku
polskim

– w czytanych i słuchanych tekstach odnajduje
neologizmy, które przeniknęły do polszczyzny w
ostatnich latach

– wskazuje różne sposoby bogacenia języka (we
współczesnej polszczyźnie) i podaje ich przykłady:
neologizmy słowotwórcze, neosemantyzmy, nowe
związki frazeologiczne, zapożyczenia leksykalne,
*zapożyczenia wewnętrzne i zewnętrzne

– wykorzystuje wiadomości ze słowotwórstwa,
analizując neologizmy słowotwórcze

– wyjaśnia, podając przykłady, czym są efemerydy
językowe

– ocenia nowe zjawiska językowe (np. nowe
wyrazy), stosując właściwe kryteria

– czyta ze zrozumieniem fragment artykułu
Łuniewskiej i poddaje krytycznej ocenia opisane w
nim zjawiska językowe

L. Łuniewska,
Buwing, czyli romans
w bibliotece (fragm.)

19 Praca klasowa nr
3 wraz z poprawą

–  rozróżnia typy błędów językowych
– poprawia wskazane błędy w tekście własnym

i cudzym

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności – kartkówki zapowiedziane i
niezapowiedziane, sprawdziany, testy wiedzowe, wypracowania klasowe, testy na
zrozumienie tekstu, dyktanda, odpowiedzi ustne.


