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KSZTAŁCENIE LITERACKIE 

STAROŻYTNOŚĆ  

1. Określam ramy czasowe starożytności. 

2. Potrafię wymienić myślicieli starożytnych (Sokrates, Platon, Arystoteles). 

3. Wymieniam cechy sztuki antycznej.  

4. Opowiadam o starożytnych kanonach piękna. 

5. Opowiadam o wierzeniach starożytnych Greków. 

6. Wyjaśniam, w jaki sposób kultura antyczna wpłynęła na współczesność.  

7. Wymieniam najważniejszych bogów greckich oraz ich atrybuty.  

8. Wyjaśniam pojęcia: Biblia, mitologia, monoteizm, politeizm, kosmogonia, apokalipsa, alegoria, 

symbol, przypowieść, pieśń, hymn, mit, atrybut, porównanie homeryckie, fatum, tragizm, epos, 

anafora, liryka bezpośrednia, liryka pośrednia, homonim. 

9. Porównuję mitologiczną i biblijną wizję powstania świata. 

10. Znam główną problematykę i bohaterów Iliady i Odysei. 

11. Znam podział na rodzaje i gatunki literackie. 

12. Opowiadam o początkach teatru greckiego, przedstawiam jego budowę.  

13. Podaję przykłady utworów literackich stanowiących nawiązania do literatury antyku.  

14. Wymieniam cechy gatunkowe przypowieści, mitu, pieśni, eposu, tragedii greckiej, psalmu.  

ŚREDNIOWIECZE  

1. Znam ramy czasowe epoki. 

2. Wskazuję  cechy wyróżniające średniowiecze spośród innych epok. 

3. Tłumaczę pochodzenie nazwy „średniowiecze”. 

4. Znam główne hasło epoki i wyjaśniam jego sens. 

5. Dowodzę uniwersalnego charakteru epoki. 

6. Wymieniam  wzorce osobowe średniowiecznej literatury (rycerz, władca, asceta) i odnoszę każdy z 

nich do przykładowego tekstu literackiego. 

7. Opowiadam o przedstawicielach filozofii średniowiecznej i ich poglądach (św. Franciszek, św. 

Augustyn, św. Tomasz z Akwinu). 

8. Potrafi wskazać najważniejsze różnice pomiędzy sztuką romańską a gotycką. 

9. Opowiadam o średniowiecznym wyobrażeniu śmierci. 

10. Znam treść "Pieśni o Rolandzie", "Legendy o św. Aleksym" i "Rozmowy mistrza Polikarpa ze 

śmiercią". 

11. Definiuję pojęcia: legenda, asceza, asceta, archaizm, dance macabre, memento mori, ars moriendi, 

pieśń, kodeks, patos, ironia, idealizacja, negacja, kaznodziejstwo, wolontariusz, krucjata, epos 

rycerski. 



12. Określam typ narracji w analizowanym tekście. 

13. Określam tematykę Legend arturiańskich, wyjaśniam symbolikę okrągłego stołu. 

14. Rozpoznaję w tekście archaizmy. 

15. Podaję przykłady utworów literackich stanowiących nawiązania do literatury średniowiecza.  

16. Definiuję pojęcie komiksu. 

17. Omawiam sposób ukazania w komiksie emocji postaci, ruchu i upływu czasu. 

18. Tworzę komiks na podstawie tekstu. 

RENESANS 

1. Określam ramy czasowe epoki w Polsce i w Europie. 

2. Wymieniam wydarzenia historyczne, które znacząco wpłynęły na kształt epoki. 

3. Wyjaśniam nazwę epoki. 

4. Wymieniam główne założenia renesansu. 

5. Przedstawiam sylwetki głównych twórców renesansu (Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Andrzej Frycz 

Modrzewski). 

6. Wyjaśniam, w jaki sposób renesans  nawiązuje do antyku. 

7. Wymieniam  cechy charakteryzujące sztukę renesansu. 

8. Wymieniam cechy gatunkowe trenu, pieśni i fraszki. 

9. Rozpoznaję w wierszu porównanie, apostrofę, metaforę, epitety, alegorię. 

10. Wskazuję w wierszu rymy i określam ich rodzaj. 

11. Definiuję hasła: fraszka, tren, humanizm, antropocentryzm, utopia, predestynacja, irenizm, 

makiawelizm, reformacja. 

12. Przedstawiam genezę Trenów J. Kochanowskiego. 

13. W kilku zdaniach potrafię scharakteryzować człowieka renesansu. 

14. Podaję przykłady utworów literackich stanowiących nawiązania do literatury renesansu.  

BAROK 

1. Charakteryzuję epokę baroku i podaję ramy czasowe. 

2. Wymieniam cechy sztuki barokowej.  

3. Omawiam rolę jezuitów w reformie Kościoła. 

4. Opowiadam o przedstawicielach sztuki baroku (Piotr Skarga, Daniel Naborowski, Jan Andrzej 

Morsztyn).  

5. Wyjaśniam terminy: barok, koncept, konceptyzm, reformacja, kontrreformacja, kazanie, 

kaznodzieja. 

6. Porównuję charakterystyczne cechy sztuki baroku z cechami sztuki renesansu. 

7. Wymieniam główne tematy filozofii baroku. 

8. Rozpoznaję w tekście hiperbolę, symbol, antonimy, kontrast, peryfrazę. 

9. Charakteryzuję poezję dworską. 



10. Znam głównego myśliciela epoki (B. Pascal), cytuję jego znane powiedzenie (Człowiek  jest tylko 

trzciną…) i wyjaśniam sens słów.  

11. Wyjaśniam, kim był P. Skarga; streszczam jego Kazania sejmowe w odniesieniu do sytuacji 

 politycznej Rzeczypospolitej. 

12. Wyjaśniam znaczenie hasła „marność nad marnościami”. 

 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

1. Wymieniam i charakteryzuję elementy aktu komunikacji.  

2. Podaję zasady skutecznej komunikacji. 

3. Definiuję pojęcia: komunikacja, nadawca, odbiorca, kontakt, kod, intencja, szum, kontekst. 

4. Porównuję komunikację werbalną  i pozawerbalną. 

5. Wyjaśniam, czym jest frazeologizm i podaję jego przykłady. 

6. Definiuję pojęcia: zwroty, wyrażenia, frazy. 

7.  Posługuję się słownikiem frazeologicznym. 

8. Posługuję się związkami frazeologicznymi. 

9. Wyjaśniam znaczenie frazeologizmów zawartych w podręczniku. 

10. Wiem, na czym polegają błędy frazeologiczne i rozpoznaję je w tekście. 

11. Charakteryzuję czasownik jako odmienną część mowy.  

12. Wymieniam nieosobowe formy czasownika.  

13. Odmieniam czasownik przez osoby, liczby, rodzaje, czasy, tryby i strony. 

14. Umiem utworzyć czasowniki dokonane od niedokonanych lub odwrotnie. 

15. Odróżniam czasowniki przechodnie od nieprzechodnich. 

16. Rozpoznaję czasowniki w tekście i określam ich formę gramatyczną.  

17. Wyjaśniam, czym są imiesłowy i wymieniam ich rodzaje.  

18. Rozpoznaję poznane imiesłowy, bezbłędnie je nazywam, określam ich rodzaje, potrafię poprawnie 

zastosować je w zdaniach.  

19. Poprawnie zapisuję przeczenie nie z czasownikami i imiesłowami. 

20. Odróżniam kłamstwo od manipulacji. 

21. Wyjaśniam, czym jest prowokacja językowa. 

22. Odróżniam odmiany języka: mówioną i pisaną, oficjalną i nieoficjalną. 

23. Charakteryzuję rzeczownik i przymiotnik  jako odmienne części mowy. 

24. Dokonuję podziału rzeczowników ze względu na znaczenie. 

25. Podaję przykłady rzeczowników o nietypowej odmianie. 

26. Odmieniam rzeczowniki przez przypadki i liczby. 

27. Odmieniam przymiotniki przez przypadki, liczny i rodzaje. 

28. Rozpoznaję rzeczowniki i przymiotniki w tekście, określam ich formę gramatyczną. 

29. Wymieniam rodzaje stopniowania. 

30. Podaję przykłady przymiotników i przysłówków, które nie ulegają stopniowaniu. 

31. Tworzę nazwy mieszkańców miast, pastw i kontynentów.  

32. Odróżniam przysłówki odprzymiotnikowe od niepochodzących od przymiotnika. 



33. Poprawnie zapisuję przymiotniki złożone. 

34. Poprawnie zapisuję przymiotniki, przysłówki i rzeczowniki z przeczeniem nie. 

35. Wymieniam typy zaimków, omawiam je i  rozpoznaję w tekście. 

36. Odmieniam zaimki. 

37. Przekształcam tekst, stosując zaimki (dłuższe i krótsze formy). 

38. Wymieniam rodzaje liczebników. 

39. Poprawnie zapisuje liczebniki wielowyrazowe. 

40. Rozpoznaję w tekście liczebniki, nazywam je i określam formę gramatyczną. 

41. Poprawnie odmieniam liczebniki.  

42. Wymieniam nieodmienne części mowy: przyimek, spójnik, wykrzyknik, partykułę. 

43. Charakteryzuję nieodmienne części mowy. 

44. Wyjaśniam, w jakim celu używa się wykrzyknień i partykuł. 

45. Stosuję przymiotniki i przyimki w opisie. 

46. Zapisuję zdania ze spójnikami, zachowując poprawną interpunkcję. 

47. Wyjaśniam, czym są błędy fleksyjne, rozpoznaję je w tekście i dokonuję korekty. 

48. Posługuję się słownikiem poprawnej polszczyzny. 

 

MEDIA 

1. Przedstawiam genezę teatru.  

2. Wymieniam cechy spektaklu teatralnego. 

3. Wyjaśniam pojęcia: kulisy, spektakl, aktor, sufler, widownia, scena, dramat, komedia, tragedia. 

4. Wymieniam elementy plakatu teatralnego. 

5. Przedstawiam najważniejsze wydarzenia z historii kina. 

6. Definiuję pojęcia: film, montaż,  kadr, plan, ujęcie, sekwencja. 

7. Wymieniam i charakteryzuję rodzaje planów filmowych. 

8. Charakteryzuję główne gatunki filmowe. 

9. Wymieniam elementy języka filmu. 

10. Wymieniam osoby współtworzące dzieło filmowe i określam ich rolę.  

11. Porównuję scenariusz ze scenopisem 

12. Charakteryzuję muzykę jako dziedzinę sztuki. 

13. Wyjaśniam  terminy: melorecytacja, subkultura, improwizacja. 

14. Wymieniam elementy działa muzycznego. 

15. Omawiam różne odmiany muzyki. 

16. Prezentuję ulubionego wykonawcę. 

 

FORMY WYPOWIEDZI 

1. Wymieniam czynniki wpływające na spójność tekstu. 

2. Wyjaśniam, czym jest opis i wymieniam jego rodzaje. 



3. Wyjaśniam różnice pomiędzy opisem statycznym a dynamicznym, subiektywnym a obiektywnym. 

4. Wymieniam elementy kompozycyjne opisu.  

5. Redaguję opis postaci, przedmiotu, przeżyć, dzieła sztuki, krajobrazu, sytuacji. 

6. Wyjaśnia, czym jest charakterystyka i czym różni sie od opisu. 

7. Wskazuję różnicę pomiędzy charakterystyka pośrednią a bezpośrednią. 

8. Wymieniam typy charakterystyki. 

9. Wymieniam elementy kompozycyjne charakterystyki. 

10. Redaguję charakterystykę. 

11. Rozróżniam typy narracji. 

12. Wyjaśniam, czym różni się opowiadanie od sprawozdania. 

13. Wymieniam elementy kompozycyjne opowiadania. 

14. Wymieniam elementy wzbogacające opowiadanie. 

15. Redaguję opowiadanie z uwzględnieniem elementów wzbogacających. 

16. Poprawnie wprowadzam dialog w tekst ciągły. 

17. Wyjaśniam, czym jest notatka. 

18. Wymieniam jej rodzaje. 

19. Redaguję notatkę w formie planu, schematu, mapy myśli, streszczenia. 

 


