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Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające Wymagania
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Uczeń potrafi to, Uczeń potrafi to, co na Uczeń potrafi to, co

co na ocenę ocenę dostateczną, oraz: na ocenę dobrą, oraz: Uczeń potrafi to,
Uczeń: dopuszczającą, oraz: co na ocenę

bardzo dobrą, oraz:
OŚWIECENIE – O EPOCE

• objaśnia etymologię • opisuje światopogląd • opisuje przemiany • prezentuje wpływ idei • analizuje przemiany
nazwy epoki ludzi oświecenia społeczne doby oświecenia oświeceniowych na życie światopoglądowe, które
• podaje daty graniczne • wymienia osiągnięcia • charakteryzuje specyfikę codzienne ukształtowały epokę
oświecenia w Europie oświecenia w dziedzinie polskiego oświecenia • analizuje rolę
• przedstawia periodyzację nauki czasopiśmiennictwa w
polskiego oświecenia • podaje nazwy instytucji oświeceniu

powstałych w czasach
stanisławowskich

• czyta ze zrozumieniem • wymienia główne • odnajduje w tekście Johna • prezentuje podstawowe • przedstawia pogłębioną
fragment traktatu Johna kierunki światopoglądowe Locke’a argumenty założenia światopoglądu wiedzę na temat filozofii
Locke’a Rozważania oświecenia świadczące o tym, że autor Immanuela Kanta Immanuela Kanta i Jeana-
dotyczące rozumu • prezentuje założenia był zwolennikiem • wyjaśnia, na czym polega Jacquesa Rousseau
ludzkiego i przytacza filozofii Johna Locke’a racjonalizmu i empiryzmu kopernikański przewrót w
najważniejsze tezy tekstu • charakteryzuje • przedstawia okoliczności, filozofii dokonany przez
• czyta ze zrozumieniem podstawowe elementy w których powstał Traktat o Kanta
fragment Traktatu o światopoglądu Woltera tolerancji • tłumaczy, czym jest
tolerancji Woltera i podaje • wyjaśnia znaczenie • na podstawie tekstu według filozofa prawo
najistotniejsze założenia terminów: deizm, ateizm, objaśnia, jaką rolę – według naturalne
tekstu materializm, sensualizm, Woltera – odgrywają Bóg i • omawia główne

empiryzm, tabula rasa, religia twierdzenia Jeana-
utylitaryzm, liberalizm, Jacquesa Rousseau
libertynizm

• wskazuje na przykładach • podaje cechy stylu • wymienia najważniejsze • analizuje dzieło • wypowiada się na temat
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cechy stylu klasycystycznego i dzieła czołowych twórców klasycystyczne według muzyki okresu oświecenia
klasycystycznego w rokokowego klasycyzmu europejskiego wskazanych kryteriów • prezentuje treść i
architekturze, malarstwie i • omawia rolę teatru w • opisuje specyfikę • wyjaśnia, w jaki sposób problematykę wybranej
rzeźbie oświeceniu rokokowych przedmiotów sztuka oświecenia komedii klasycystycznej
• na podstawie wybranych użytku codziennego i odzwierciedlała
dzieł omawia cechy wystroju wnętrz najważniejsze idee epoki
rokoka • charakteryzuje rolę • określa rolę Teatru

komedii w teatrze Narodowego w rozwoju
oświeceniowym polskiego oświecenia

OŚWIECENIE – TEKSTY Z EPOKI
Wprowadzenie do • wymienia nazwy • wskazuje gatunek, który • definiuje klasycyzm w • wskazuje podstawowe • wymienia poetyki
literatury oświecenia gatunków literackich pojawił się w polskiej literaturze zadania twórcy normatywne

najpełniej realizujących literaturze XVIII-wiecznej oświeceniowego
postulat dydaktyzmu • wymienia najważniejsze

cechy literatury
sentymentalnej i
rokokowej • komentuje bajkę Lew

Bajki Ignacego • wymienia cechy • wskazuje i wyjaśnia • określa pochodzenie • przedstawia ogólny obraz
Krasickiego gatunkowe bajki i morał w bajkach Jagnię i gatunku bajki pokorny w kontekście człowieka wyłaniający się

przytacza odpowiednie wilcy, Wilk i owce oraz • odnosi sens bajki Wilk i wiedzy na temat natury z bajek Ignacego
przykłady Lew pokorny owce do sytuacji z życia ludzkiej Krasickiego i komentuje

codziennego go w odniesieniu do znanej
• formułuje morał bajki mu rzeczywistości

Świat poprawiać – Podróżny
• definiuje satyrę jako • charakteryzuje głównych • podaje cechy utworu, które • rozpatruje satyrę w • w kontekście satyry

zuchwałe rzemiosło – gatunek bohaterów satyry świadczą o jego kontekście ówczesnej omawia wzorce
satyry Ignacego • relacjonuje treść Żony • wymienia wady ganione przynależności do obyczajowości obyczajowe obecne we
Krasickiego modnej Ignacego przez autora Żony modnej klasycyzmu • wskazuje sposoby współczesnym świecie

Krasickiego • porównuje bajkę i satyrę osiągnięcia efektu
Śmiejmy się z • omawia kompozycję satyry komicznego w satyrze

• definiuje poemat • wyjaśnia pochodzenie • rozpatruje fragmenty • analizuje sposób • porównuje fragment
głupich, choć i heroikomiczny jako poematu heroikomicznego Monachomachii w ukazania mnichów w Monachomachii z eposem
przewielebnych – gatunek • wskazuje w tekście kontekście swojej wiedzy na poemacie homeryckim i wskazuje
Monachomachia • streszcza wskazany Monachomachii cechy temat funkcjonowania • w kontekście fragmentów sparodiowane elementy
Ignacego fragment Monachomachii gatunkowe poematu zakonów w XVIII w. Monachomachii • przedstawia w satyryczny
Krasickiego heroikomicznego • wskazuje w tekście podejmuje dyskusję na sposób wybrany fragment

• odnajduje w utworze przykłady zabiegów temat funkcji śmiechu w życia społecznego
ogólną refleksję i ją językowych mających życiu społecznym
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komentuje
Sentymentalna • definiuje sielankę jako • odnajduje w świecie

twórczość Franciszka gatunek przedstawionym utworu
Karpińskiego • streszcza wskazane elementy o charakterze

fragmenty utworu Laura i konwencjonalnym
Filon

Pieśń Legionów • opisuje historyczne • nazywa rodzaj liryki

Polskich we okoliczności powstania występujący w utworze i
Włoszech Pieśni Legionów Polskich wypowiada się na temat

we Włoszech podmiotu lirycznego

wywołać efekt komiczny
• opisuje rolę humoru w
Monachomachii
• określa pochodzenie 
sielanki i podaje nazwiska 
twórców tego gatunku

• wymienia wydarzenia 
historyczne przywołane w 
tekście Józefa Wybickiego
• określa, kiedy Mazurek 
Wybickiego został oficjalnie
uznany za hymn państwowy

• przytacza poglądy 
Jeana-Jacquesa Rousseau 
i opisuje ich wpływ na 
rozwój sentymentalizmu
• wyjaśnia, dlaczego 
sielanki sentymentalne 
śmieszą dzisiejszego 
czytelnika
• podejmuje dyskusję na
temat roli hymnu i innych 

symboli w życiu narodu

• wymienia tytuły 
innych utworów 
Franciszka Karpińskiego
• porównuje świat 
sielankowej arkadii do
utopii

• określa funkcję 
przywołania osoby 
Tadeusza Kościuszki w
zakończeniu pieśni
• wypowiada się na temat 
autorstwa i charakteru 
melodii towarzyszącej 
tekstowi pieśni

OŚWIECENIE – NAUKA O JĘZYKU
Mówić poprawnie • wymienia rodzaje norm • przytacza przykłady • rozpoznaje, kiedy

językowych ilustrujące różne rodzaje odstępstwo od normy
• podaje typy słowników norm językowych językowej jest błędem
językowych i wyjaśnia, • prezentuje na językowym
które wątpliwości przykładach cechy stylu • odróżnia błędy wewnątrz-
rozwiewa dany typ oświeceniowego od zewnątrzjęzykowych
słownika
• nazywa cechy stylu
oświeceniowego

• przytacza przykłady • wyszukuje błędy
błędów językowych i językowe określonego typu
określa ich rodzaj

ROMANTYZM – O EPOCE
Romantyzm – • wyjaśnia pojęcia • wyjaśnia pojęcia • wymienia najważniejsze • wypowiada się na temat • opisuje specyfikę życia
wprowadzenie do epoki romantyzm, irracjonalizm, panteizm, orientalizm, dzieła preromantyzmu wydarzeń historycznych, codziennego w

naród, indywidualizm, preromantyzm, burza i europejskiego które miały wpływ na romantyzmie
młodość, bunt, ludowość napór • opisuje specyfikę kształtowanie się nowej • charakteryzuje zjawisko
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• wskazuje wydarzenia • wskazuje i objaśnia daty romantyzmu polskiego epoki dandyzmu
wyznaczające początek i wyznaczające początek i • wypowiada się na temat • przedstawia postać
koniec romantyzmu koniec romantyzmu życia i twórczości Napoleona i jego wpływ
polskiego polskiego oraz George’a Byrona na kształtowanie się nowej

europejskiego epoki
Filozofia w epoce ducha • wyjaśnia pojęcia • wyjaśnia pojęcia • referuje najważniejsze • tłumaczy przyczyny • referuje poglądy

subiektywizm, idealizm, metafizyka, mesjanizm tezy filozofii Hegla popularności mesjanizmu filozoficzne Johanna
teza, antyteza, synteza • charakteryzuje ogólne • wyjaśnia istotę triady w Polsce Gottlieba Fichtego na
• wskazuje filozofa, tendencje filozoficzne Hegla podstawie informacji
którego poglądy są epoki dostępnych w podręczniku
reprezentatywne dla epoki • czyta ze zrozumieniem oraz innych źródłach

fragment dzieła Hegla
• wyjaśnia pojęcia pejzaż, Wykłady z filozofii dziejów

Sztuka romantyczna • wyjaśnia pojęcia • wskazuje i ilustruje • analizuje romantyczne • wymienia cechy pejzażu
ogród romantyczny historyzm, neogotyk, przykładami dzieło sztuki romantycznego
• rozpoznaje pejzaż i orientalizm najważniejsze tematy • omawia wpływ gotyku • charakteryzuje ogólnie
ogród romantyczny na • wymienia cechy sztuki romantycznej na sztukę renesansu polskie malarstwo
przykładach charakterystyczne stylu • opisuje twórczość • charakteryzuje specyfikę romantyczne
• wskazuje najważniejsze romantycznego i objaśnia kluczowych artystów teatru romantycznego • wypowiada się na temat
dzieła sztuki romantycznej je na przykładach romantycznych muzyki romantycznej

(Henry’ego Fuseli,
Caspara Davida
Friedricha, Francisca Goi)

• wyjaśnia pojęcia bohater ROMANTYZM – TEKSTY Z EPOKI
Wprowadzenie do • wyjaśnia pojęcia • wyjaśnia pojęcia • wyjaśnia pojęcie • charakteryzuje specyfikę
literatury romantycznej romantyczny, bohater ludowość, orientalizm, frenezja, powieść wallenrodyzm romantycznych gatunków

werterowski, bohater fantastyka, groza, poetycka, gawęda • określa rolę wyobraźni i literackich
bajroniczny, ballada, mesjanizm szlachecka natchnienia w twórczości
epopeja narodowa, • charakteryzuje różne • określa rolę wątków romantyków
dramat romantyczny typy bohatera irracjonalnych w

romantycznego twórczości romantyków • streszcza Cierpienia
Preromantyzm niemiecki • orientuje się w • orientuje się w • wyjaśnia zasadność • opisuje wpływ powieści

twórczości Johanna najważniejszych wątkach użycia powieści Goethego na kulturę i młodego Wertera i
Wolfganga Goethego i Cierpień młodego Wertera epistolarnej dla obyczajowość pierwszej interpretuje dzieło
Fryderyka Schillera • odnajduje w wierszu przedstawienia losów fazy romantyzmu w
• streszcza fragment prozy Schillera elementy Wertera Europie
Johanna Wolfganga oświeceniowe i • wskazuje w powieści • formułuje własne zdanie
Goethego romantyczne elementy zapowiadające na temat zasadności
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• omawia treść wiersza romantyzm użycia tekstu wiersza
Do radości • analizuje wiersz Do Fryderyka Schillera jako

radości hymnu Unii Europejskiej
Manifest polskiego • wyjaśnia pojęcia • omawia przedstawione w • omawia funkcję ludu w • omawia balladę jako • opisuje etap biografii
romantyzmu ballada, świat utworze idee balladzie gatunek typowy dla Adama Mickiewicza, w

ponadzmysłowy, oświeceniowe i • interpretuje utwór jako światopoglądu którym powstał tekst
światopogląd empiryczny romantyczne manifest romantyzmu romantycznego • odnosi postać Starca
• relacjonuje treść ballady • charakteryzuje bohaterkę polskiego przedstawionego w
• wypowiada się na temat ballady jako osobę balladzie do sylwetki Jana
życia i twórczości Adama obłąkaną Śniadeckiego
Mickiewicza

Świat romantycznej • wyjaśnia pojęcia bohater • orientuje się w treści IV • przedstawia podział • analizuje język • porównuje fragment
miłości werterowski, książki cz. Dziadów dramatu fragmentów jako przykład utworu z

zbójeckie • wyjaśnia, kim są • wymienia cechy miłości stylu romantycznego Romantycznością
• streszcza fragment IV cz. postacie toczące dialog w romantycznej zawarte we • omawia sens przestrogi, • wypowiada się na temat
Dziadów zamieszczony w cytowanym fragmencie fragmentach wygłoszonej przez statusu ontologicznego
podręczniku • opisuje miłość • porównuje postać Gustawa Gustawa
• relacjonuje treść IV cz. romantyczną Księdza jako antagonisty • wyjaśnia funkcję • zestawia Gustawa z
Dziadów Gustawa ze Starcem z ekspresji słownej w tytułowym bohaterem
• charakteryzuje Gustawa Romantyczności wypowiedziach Gustawa Cierpień młodego Wertera
jako bohatera • wskazuje cechy dramatu
werterowskiego • wyjaśnia terminy Orient, romantycznego

Poetycki świat Orientu • wyjaśnia znaczenie • analizuje sonety • wyjaśnia pojęcie • odnosi budowę sonetów
terminu sonet orientalizm • omawia funkcje pielgrzym w kontekście Adama Mickiewicza do
• omawia treść sonetów • charakteryzuje obraz zastosowanych w zaprezentowanych tradycji gatunku
zamieszczonych w Orientu w wierszu utworach środków utworów • porównuje sonet Burza z
podręczniku Bakczysaraj w nocy stylistycznych • w wierszu Stepy obrazem Théodore’a
• wskazuje w utworach • wiąże tematykę utworów akermańskie omawia Géricault Tratwa
Adama Mickiewicza z biografią Adama kreację podmiotu „Meduzy”
cechy gatunkowe sonetu Mickiewicza mówiącego

• w wierszu Burza opisuje
kreację bohatera
lirycznego pojawiającego
się w ostatniej strofie

• relacjonuje treść cz. III • wyjaśnia pojęcia • odnosi treść scen • analizuje kreację • analizuje „pieśń
III cz. Dziadów Adama Dziadów filomaci, filareci, więziennych do biografii Konrada podczas Wielkiej wampiryczną” Konrada
Mickiewicza • wyjaśnia terminy martyrologia Adama Mickiewicza Improwizacji • porównuje sceny

improwizacja, mesjanizm, • przedstawia okoliczności • interpretuje przemianę • przedstawia rolę Małej oniryczne w cz. III
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prometeizm, dramat powstania cz. III Dziadów Gustawa w Konrada Improwizacji
romantyczny • omawia problem • przedstawia wątki • omawia funkcję epizodu
• przedstawia obraz teodycei obecny w biblijne obecne w przedstawiającego historię
społeczeństwa polskiego Wielkiej Improwizacji Widzeniu Księdza Piotra pani Rollison
na podstawie scen Salon • tłumaczy znaczenie • dostrzega stylizację • omawia stylizację
warszawski i Pan Senator pojęcia prometeizm na apokaliptyczną Widzenia apokaliptyczną obecną w

podstawie analizy Księdza Piotra Widzeniu Księdza Piotra
Wielkiej Improwizacji • wyjaśnia słowa • interpretuje Ustęp oraz
• odczytuje znaczenie Wysockiego: Nasz naród Do przyjaciół Moskali z
pojęcia mesjanizm w jak lawa... uwagi na obraz
kontekście Widzenia społeczeństwa rosyjskiego
Księdza Piotra
• interpretuje symbolikę
przypowieści Żegoty
• prezentuje cechy
dramatu romantycznego
na przykładzie Dziadów
cz. III
• charakteryzuje Konrada
jako bohatera

Pan Tadeusz Adama • relacjonuje treść Pana romantycznego • wyjaśnia termin ironia
• charakteryzuje Jacka • omawia ewolucję

Mickiewicza Tadeusza Adama Soplicę/księdza Robaka romantyczna bohatera w twórczości
Mickiewicza jako bohatera • omawia genezę Pana Adama Mickiewicza
• wyjaśnia terminy dynamicznego Tadeusza w świetle
inwokacja, epopeja • omawia tło historyczne Epilogu
narodowa Pana Tadeusza na • przedstawia funkcję
• prezentuje pełny tytuł podstawie opisu przyjazdu opisów przyrody w dziele
dzieła i go wyjaśnia tytułowego bohatera,
• omawia warstwy historii rodu Horeszków
szlacheckie ukazane w oraz koncertu Jankiela
dziele • wymienia cechy, które

uczyniły z Pana Tadeusza
epopeję narodową

Ostatnie wiersze Adama • relacjonuje treść • omawia sposób ukazania • omawia kreację • analizuje wiersze z
Mickiewicza utworów [Nad wodą natury w wierszu [Nad podmiotu mówiącego w uwagi na sposób ukazania

wielką i czystą...] i [Polały wodą wielką i czystą...] obu utworach przemijania
się łzy...] • opisuje sposób • określa rolę paralelizmu • wypowiada się na temat

Dziadów
• dyskutuje na temat 
dwóch postaw człowieka 
wobec Boga – Konrada i 
Księdza Piotra

• odnosi tematykę 
Pana Tadeusza do 
życiorysu Adama 
Mickiewicza
• zestawia romantyczny 
obraz natury z opisami 
przyrody w Panu 
Tadeuszu
• analizuje i ocenia 
adaptację filmową Pana 
Tadeusza w reżyserii 
Andrzeja Wajdy

• wypowiada się na temat
wiersza  [Polały  się  łzy...]
w  kontekście  biografii
Adama Mickiewicza
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• wyjaśnia znaczenie przedstawienia każdego z
terminu wyznanie etapów życia podmiotu
autobiograficzne mówiącego w wierszu

[Polały się łzy...]
Podsumowanie • wymienia najważniejsze • prezentuje problematykę
wiadomości na temat wydarzenia w biografii omawianych utworów
Adama Mickiewicza Adama Mickiewicza Adama Mickiewicza

• podaje tytuły
omawianych utworów
Adama Mickiewicz
• prezentuje tematykę
omawianych utworów
Adama Mickiewicza

Słowacki o Polsce i • relacjonuje treść wiersza • omawia na podstawie
Polakach w Grobie • wyjaśnia pojęcia wiersza symbolikę
Agamemnona Termopile, Cheronea Termopil i Cheronei w

odniesieniu do historii
Polski

Nostalgia emigranta – • relacjonuje treść wiersza • omawia relację

Hymn [Smutno mi, Boże!] • wyjaśnia terminy hymn, pomiędzy zastosowanym
nostalgia, emigrant gatunkiem literackim a

treścią wiersza
• określa funkcję epifory
zastosowanej w utworze

Kordian Juliusza • relacjonuje treść • charakteryzuje głównego

Słowackiego podanych fragmentów bohatera na podstawie
oraz całości utworu fragmentu monologu na
• podaje genezę i szczycie Mont Blanc
znaczenie imienia • omawia stanowisko
Kordian Prezesa na podstawie
• wskazuje cechy fragmentu aktu III
charakterystyczne • wskazuje przyczyny
Kordiana jako bohatera omdlenia Kordiana

w wierszu [Nad wodą działalności Adama • omawia odmienność obu
wielką i czystą...] i klamry Mickiewicza w ostatnich liryków od
kompozycyjnej w wierszu latach jego życia dotychczasowej
[Polały się łzy...] twórczości poety
• wskazuje najważniejsze • prezentuje biografię • wypowiada się na temat
tematy i motywy w Adama Mickiewicza twórczości Adama
twórczości Adama • omawia znaczenie Mickiewicza w kontekście
Mickiewicza twórczości Adama jego biografii

Mickiewicza dla rozwoju • dyskutuje na temat
literatury polskiej znaczenia twórczości

Adama Mickiewicza dla
rozwoju literatury polskiej

• omawia kreację • przytacza opinię • bierze udział w dyskusji

podmiotu mówiącego w podmiotu lirycznego o na temat obrazu Polaków
utworze rodakach zawartą w zawartego w Grobie
• odczytuje znaczenie Grobie Agamemnona Agamemnona oraz jego
symboli użytych w • omawia odwołania ponadczasowości
utworze czerepu mitologiczne w utworze
rubasznego, duszy
anielskiej i innych
• prezentuje kreację • omawia sposób • wypowiada się na temat
podmiotu lirycznego tworzenia nastroju w losu emigranta
• analizuje sposób wierszu • dokonuje analizy
przedstawienia natury • interpretuje utwór w porównawczej Hymnu
przez Słowackiego kontekście biografii Juliusza Słowackiego i

Juliusza Słowackiego oraz Stepów akermańskich
w wymiarze Adama Mickiewicza
uniwersalnym

• interpretuje symbolikę • interpretuje rolę Strachu • porównuje fragment
miejsca, z którego bohater i Imaginacji na podstawie monologu na Mont Blanc
wygłasza monolog analizy fragmentu sceny V z Wielką Improwizacją z
• przedstawia reakcję aktu III III cz. Dziadów
Kordiana na decyzję • analizuje sposób • interpretuje fragment
spiskowych w kontekście tworzenia napięcia w monologu Kordiana w
jego monologu prezentowanej scenie zestawieniu z obrazem
wygłoszonego na górze • porównuje Caspara Davida Friedricha
Mont Blanc winkelriedyzm Wędrowiec nad morzem
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romantycznego • przedstawia cechy • analizuje Przygotowanie Słowackiego z mgieł
• wyjaśnia pojęcie bohatera werterowskiego w kontekście historii mesjanizmem • omawia ocenę powstania
winkelriedyzm w postaci Kordiana powstania listopadowego Mickiewicza listopadowego według
• charakteryzuje głównego • wyjaśnia znaczenie • omawia wpływ etapów • analizuje rolę diabła w Juliusza Słowackiego i
bohatera opowieści Grzegorza podróży Kordiana na Kordianie ustosunkowuje się do niej

• przytacza argumenty kształtowanie się • zestawia Kordiana z • przedstawia i analizuje
przeciwników oraz światopoglądu bohatera Konradem dwa sposoby mówienia o
zwolenników zamachu na • przedstawia koncepcję powstaniu listopadowym –
cara bohatera romantycznego Adama Mickiewicza w III
• wymienia cechy dramatu zaprezentowaną w cz. Dziadów i Juliusza
romantycznego na Kordianie Słowackiego w Kordianie
podstawie Kordiana

Podsumowanie • wymienia najważniejsze • przedstawia • wskazuje najważniejsze • omawia znaczenie • wypowiada się na temat
wiadomości na temat wydarzenia w biografii problematykę wybranych tematy i motywy w twórczości Słowackiego poglądów Słowackiego o
Juliusza Słowackiego poety utworów wieszcza twórczości Słowackiego dla rozwoju literatury Polsce i Polakach w

• podaje tytuły poznanych polskiej kontekście jego
utworów Słowackiego twórczości

• bierze udział w dyskusji
na temat znaczenia
twórczości poety w

• dzieli utwór Fortepian rozwoju literatury polskiej
Poezja Cypriana Norwida • przedstawia tematykę • analizuje środki • interpretuje symbole • analizuje wiersze

omawianych wierszy Szopena na części stylistyczne zastosowane użyte w wierszu Norwida w kontekście
Cypriana Norwida tematyczne w wierszu Fortepian Fortepian Szopena konwencji romantycznej –
• określa rodzaj liryki i • omawia tradycje Szopena i określa ich • omawia koncepcję sztuki czym nawiązują i czym się
adresata w utworach pogrzebowe funkcje przedstawioną w od niej odróżniają
Fortepian Szopena i Bema przedstawione w • odczytuje znaczenie Fortepianie Szopena • w odniesieniu do wiersza
pamięci żałobny rapsod rapsodzie motta w kontekście całego • analizuje sposób, w jaki Bema pamięci żałobny
• orientuje się w treści • określa sposób, w jaki utworu Norwid osiągnął w rapsod podejmuje
utworu, do którego wiersz W Weronie • interpretuje sposób rapsodzie nastrój żałoby dyskusję o roli wybitnych
nawiązuje wiersz W odwołuje się do utworu przedstawienia pochówku • interpretuje przesłanie jednostek w świecie
Weronie Szekspira generała utworów Bema pamięci

• określa funkcję użytych żałobny rapsod oraz W
w rapsodzie wyróżników Weronie
graficznych
• podaje funkcje środków
stylistycznych
zastosowanych w wierszu
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Faust Johanna Wolfganga W Weronie
• relacjonuje • omawia przyczyny, które • interpretuje pakt Fausta i • interpretuje słowa diabła, • porównuje historie Hioba

Goethego najważniejsze wydarzenia skłoniły Fausta do Mefistofelesa który odpowiada na i Fausta
dramatu podpisania paktu z • wyjaśnia zakończenie pytanie, kim jest
• na podstawie fragmentu Mefistofelesem utworu • prezentuje postać Fausta
tekstu charakteryzuje • przedstawia funkcję • wypowiada się na temat jako metaforę
Fausta postaci Małgorzaty dla obrazu szatana w Fauście człowieczeństwa

ideowej wymowy utworu
ROMANTYZM – NAUKA O JĘZYKU • wyjaśnia termin tabu

Język jako system • wyjaśnia znaczenie • wyjaśnia terminy • wyjaśnia terminy • prezentuje funkcje
znaków terminów znaki naturalne symptomy, ikony, kod, akt kompetencja językowa, językowe i ilustruje go języka nieuwzględnione

i znaki konwencjonalne komunikacji, komunikat slang przykładami przez Jakobsona
• wskazuje różnice językowy • odnosi funkcje języka do • tłumaczy zależność • omawia funkcję
pomiędzy znakami • tłumaczy różnicę konkretnych przykładów pomiędzy stylem perswazyjną w wybranym
naturalnymi a pomiędzy stroną znaczącą • omawia specyfikę romantycznym a obrazem przekazie reklamowym
konwencjonalnymi a znaczoną znaku współczesnego modelu świata, który on
• podaje przykłady językowego komunikacji odzwierciedla
znaków naturalnych i • objaśnia elementy • wskazuje cechy stylu
konwencjonalnych schematu romantycznego na
• przywołuje schemat komunikacyjnego Romana przykładach
komunikacyjny według Jakobsona
Romana Jakobsona • prezentuje funkcje
• wymienia funkcje języka języka i ilustruje je

przykładami
• wymienia najważniejsze
cechy stylu
romantycznego
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