
NaCoBeZU - język polski - kl. II G 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE 

 

OŚWIECENIE  

1. Wyjaśniam pojęcia: racjonalizm, empiryzm, encyklopedyści, obiady czwartkowe, oświeceniowa 

publicystyka, klasycyzm, rokoko, puenta, komizm, biografia, autobiografia, sarmatyzm. 

2. Charakteryzuję epokę oświecenia. 

3. Przedstawiam poglądy największych myślicieli oświeceniowych. 

4. Wymieniam głównych przedstawicieli epoki oświecenia. 

5. Charakteryzuję szlachtę sarmacką. 

6. Wymieniam charakterystyczne cechy sztuki klasycystycznej i rokoko. 

7. Wyjaśniam wpływ rozwoju czasopism na społeczeństwo w oświeceniu. 

8. Wymieniam nazwy pierwszych czasopism. 

9. Przedstawiam sylwetkę twórczą Ignacego Krasickiego. 

10. Wymieniam cechy gatunkowe bajki, komedii politycznej, sielanki, hymnu, powieści podróżniczej, 

anegdoty. 

11. Odczytuję morał bajek i uzasadniam ich ponadczasowość. 

12. Interpretuję tytuł wiersza, określam jego nastrój. 

13. Przedstawiam okoliczności powstania "Mazurka Dąbrowskiego". 

14. Opowiadam o obiadach czwartkowych i ich uczestnikach. 

15. Analizuję i porównuję piosenkę „Rejtan, czyli raport ambasadora” w wykonaniu Jacka 

Kaczmarskiego w kontekście obrazu J. Matejki. 

16. Podaję przykłady współczesnych nawiązań do sztuki oświecenia. 

ROMANTYZM 

1. Wyjaśniam, skąd wzięła się nazwa romantyzm. 

2. Określam ramy czasowe epoki. 

3. Definiuję pojęcia: irracjonalizm, indywidualizm, orientalizm, neogotyk, wieszcz, natchnienie, 

emigracja, ludowość.  

4. Wskazuję cechy i zjawiska typowe dla romantyzmu. 

5. Wyjaśniam, na czym polega ludowość romantyczna. 

6. Wymieniam różnice między filozofia oświeceniową a romantyczną.  

7. Wymieniam wydarzenia łączące się z datami granicznymi romantyzmu. 

8. Wymieniam  gatunki literackie najpopularniejsze w romantyzmie. 

9.  Podaję przykłady utworów literackich romantycznych, w których istotną rolę odegrały zjawiska 

trudne do wytłumaczenia za pomocą rozumu. 

10. Wyjaśniam, dlaczego ballada jest gatunkiem synkretycznym.  

11. Charakteryzuję styl neogotycki. 

12. Określam różnice między romantykami a klasykami. 

13. Wymieniam cechy gatunkowe ballady, dramatu romantycznego, 

14. Prezentuję sylwetki  twórcze Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.  

15. Opisuję pejzaż romantyczny. 

16. Wskazuję w tekście elementy fantastyczne. 

17. Rozpoznaję w wierszu porównanie, powtórzenie, kontrast  i określam ich funkcję. 

18. Wyjaśniam symbolikę Reduty Ordona. 

19. W utworach współczesnych dostrzegam inspiracje romantyczne. 

20. Określam cechy poezji śpiewanej. 

21. Definiuję pojęcie paradoks. 



 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

 

1. Wymieniam i charakteryzuję rodzaje dyskusji (pertraktacje, debata, burza mózgów, forum, panel). 

2. Formułuję argumenty do dyskusji.  

3. Odróżniam dialog od monologu. 

4. Wymieniam rodzaje wypowiedzeń. 

5. Definiuję pojęcia: zdanie, równoważnik zdania, wypowiedzenie, zawiadomienie, wykrzyknienie, 

wypowiedzenie pojedyncze, wypowiedzenie złożone, związek wyrazowy, wyraz nadrzędny, wyraz 

podrzędny, związek główny, związki poboczne, związek zgody, rządu i przynależności. 

6. Sporządzam wykres zdania pojedynczego i dokładnie opisuję wszystkie jego elementy. 

7.  Wymieniam i rozpoznaję w zdaniu wszystkie rodzaje podmiotu i orzeczenia. 

8. Rozpoznaję zdania bezpodmiotowe. Podaję różne ich rodzaje. 

9. Odróżniam i charakteryzuję zdania złożone podrzędnie i współrzędnie. 

10. Wymieniam i charakteryzuję rodzaje zdań złożonych współrzędnie oraz przedstawiam je na 

wykresie. 

11. Tworzę określone typy zdań złożonych współrzędnie, używając odpowiednich spójników. 

12. Zapisuję zdania złożone współrzędnie poprawnie pod względem interpunkcji. 

13. Wymieniam rodzaje zdań złożonych podrzędnie (przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe, 

podmiotowe, orzecznikowe). 

14. Przedstawiam zdania złożone podrzędnie za pomocą wykresu. 

15. Omawiam zasady interpunkcyjne w zdaniach złożonych podrzędnie. 

16. Ustalam, na jakie pytania odpowiadają poszczególne rodzaje zdań złożonych podrzędnie. 

17. Nazywam grupy wyrazów poza związkami składniowymi i rozpoznaję je w zdaniu. 

18. Stosuję zasady wydzielania wtrąceń przecinkiem, myślnikiem lub nawiasem. 

19. Wyjaśniam, jaki jest cel stosowania wykrzykników, wyrazów nawiązujących i uwydatniających. 

20. Przekształcam równoważniki zdań w zdania i odwrotnie. 

21. Wskazuję w zdaniu związki wyrazowe, rozpoznaję wyraz nadrzędny i podrzędny. 

22. Rozpoznaję w zdaniu związek zgody, rządu i przynależności. 

23. Wymieniam i charakteryzuję style wypowiedzi (potoczny, urzędowy, publicystyczny, naukowy, 

artystyczny). 

24. Określam styl wskazanych wypowiedzi. 

25. Wymieniam i omawiam cechy dobrego stylu (jasność, zwięzłość, prostota, stosowność, 

obrazowość, dynamiczność). 

26. Wyjaśniam, na czym polegają błędy stylistyczne. 

27. Przekształcam zdania tak, aby przekazywały informacje zgodnie z zasadami zwięzłości, prostoty i 

jasności stylu. 

28. Dokonuję korekty tekstu pod względem stylistycznym. 

29. Rozpoznaję wypowiedzi o charakterze perswazyjnym lub manipulacyjnym. 

30. Odróżniam perswazję od manipulacji. 

31. Odróżniam fakty od opinii. 



32. Rozpoznaję mowę zależną i niezależną. 

33. Przekształcam mowę zależną na niezależną i odwrotnie.  

34. Właściwie określam rodzaje upodobnień ( udźwięcznienie, ubezdźwięcznienie) 

wewnątrzwyrazowych i międzywyrazowych. 

35. Rozpoznaję błędy fonetyczne. 

 

MEDIA 

1. Wymieniam wiarygodne źródła informacji. 

2. Przedstawiam najważniejsze wydarzenia z historii Internetu.  

3. Korzystam z portali edukacyjnych.  

4. Wymieniam cechy dobrego dziennikarza. 

5. Definiuję pojęcia: redakcja, agencja prasowa, tabloid, gazeta brukowa, reportaż, felieton , 

jednoaktówka, fonia, audycja, nadajnik radiowy, ramówka, akustyk, reżyser dźwięku, cisza radiowa, 

słuchowisko. 

6. Redaguję notatkę prasową. 

7. Przedstawiam historię powstania radia. 

8. Podaję różnice między radiem współczesnym a dawnym. 

9. Wymieniam zalety i wady radia jako środka masowego przekazu. 

 

FORMY WYPOWIEDZI 

1. Wymieniam elementy reportażu. 

2. Redaguję reportaż. 

3. Wymieniam rodzaje argumentów (rzeczowe, logiczne, emocjonalne). 

4. Wyjaśniam, czym jest rozprawka. 

5. Omawiam schematy rozprawki. 

6. Wyjaśniam pojęcia: teza, hipoteza, argument. 

7. Redaguję rozprawkę na zadany temat. 

8. Piszę sprawozdanie z wydarzeń, lektury i filmu. 

9. Konstruuję wywiad zgodnie ze wzorcem gatunkowym. 

10. Sprawnie posługuję się programem Microsoft Word w celu formatowania własnych 

wypowiedzi pisemnych. 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE 

POZYTYWIZM 

1. Przedstawiam ramy czasowe pozytywizmu. 

2. Wyjaśniam znaczenie nazwy epoki. 

3. Wskazuję najważniejsze daty historyczne pozytywizmu (1864, 1871, 1872, 1881, 1895). 

4. Przedstawiam podstawowe założenia filozofii Karola Darwina, Herberta Spencera, Johna Stuarta 

Milla. 

5. Wyjaśniam pojęcia: praca organiczna, praca u podstaw, scjentyzm, ewolucjonizm, realizm, 

naturalizm, emancypacja kobiet, asymilacja Żydów. 

6. Wymieniam najwybitniejszych przedstawicieli doby pozytywistycznej: malarzy, naukowców. 



7. Podaję cechy gatunkowe: noweli, opowiadania, powieści historycznej, powieści obyczajowej, 

obrazka, sonetu. 

8. Wyjaśniam definicje: punkt kulminacyjny, retrospekcja, kanwa, bestseller, absurd. 

9. Rozpoznaję rodzaje narracji oraz przedstawiam elementy konstrukcyjne świata przedstawionego. 

10. Wskazuję tematykę przeczytanych nowel pozytywistycznych. 

11. Udowadniam, że „Kamizelka” Bolesława Prusa i „Sachem” Henryka Sienkiewicza są 

nowelami. 

12. Rozpoznaję rodzaje fabuły: jednowątkowa i wielowątkowa. 

13. Wskazuję rodzaje akcji: zwarta i powolna. 

14. Wymieniam cechy rodzajów literackich: liryki, epiki, dramatu. 

15. Wskazuję środki stylistyczne oraz określam ich funkcje. 

16. Podaję przykłady nawiązań pokoleniowych do światopoglądu pozytywistycznego. 

MEDIA 

1. Wykazuję się znajomością historii telewizji.  

2. Wymieniam i charakteryzuję różne rodzaje programów telewizyjnych: programy informacyjne, talk- 

show, teleturniej, serial, reality show. 

3. Podaję argumenty przedstawiające zalety i wady telewizji. 

4. Wyjaśniam, czym jest „globalna wioska”. 

MŁODA POLSKA, NEOROMANTYZM, MODERNIZM. 

1. Wskazuję ramy czasowe epoki (w Europie i Polsce). 

2. Przedstawiam najważniejsze daty historyczne: 1891, 1894, 1898, 1905, 1914, 1918. 

3. Podaje różne nazwy epoki. 

4. Wymieniam nazwiska najsłynniejszych impresjonistów- malarzy. 

5. Wymieniam cechy impresjonizmu, ekspresjonizmu, secesji, katastrofizmu. 

6. Charakteryzuję dekadenta. 

7. Wskazuję cechy impresjonistyczne w twórczości Kazimierza- Przerwy Tetmajera, Jana Kasprowicza. 

8. Określam nastrój wierszy impresjonistycznych, wskazuję synestezję, symbol i wskazuję ich funkcję. 

9. Podaję elementy naturalistyczne i realistyczne na podstawie „Chłopów” S. W. Reymonta. 

10. Wyszukuję elementy gwary językowej w tekście Reymonta. 

11. Przedstawiam funkcje obrazów i środków artystycznych w wierszu Deszcz jesienny  L. Staffa. 

12. Przedstawiam cechy tragifarsy na podstawie fragmentów Moralności pani Dulskiej. 

13. Uzasadniam celowość stosowania motta w dziełach literackich. 

14. Wskazuję cechy narracji pierwszoosobowej.  

MEDIA 

1. Wyjaśniam, czym jest komercja.  

2. Przedstawiam historyczny zarys Internetu.  

3. Charakteryzuję formy: blog, e- mail. 

4. Wskazuję sposoby internetowej komunikacji. 

5. Wymieniam portale społecznościowe. 

6. Wyjaśniam, czym jest netykieta. 

7. Wskazuję pozytywne i negatywne strony korzystania z Internetu.  

 


