
 

 

 

 

 

NaCoBeZU - język polski - kl. III G 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE 

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 

1. Przedstawiam ramy czasowe epoki. 

2. Wykazuję się znajomością dat i faktów historycznych: 1914, 1917, 1918, 1939. 

3. Definiuję pojęcia: totalitaryzm, egzystencjalizm, psychoanaliza, behawioryzm, 

abstrakcjonizm, kubizm, surrealizm, ekspresjonizm 

4. Wymieniam przedstawicieli oraz program artystyczny następujących grup poetyckich: 

Awangarda Krakowska, Skamander, Futuryści. 

5. Przedstawiam elementy charakterystyczne dla życia kawiarnianego artystów tego 

okresu. 

6. Wyjaśniam, czym charakteryzowała się architektura dwudziestolecia 

międzywojennego, 

7. Omawiam różnice w ukazywaniu świata przez ekspresjonistów, kubistów, 

abstrakcjonistów i surrealistów 

8. Dokonuję analizy wiersza Kazimierza Wierzyńskiego Zielono mam w głowie. 

9. Podaję cechy gatunkowe dziennika. 

10. Wyjaśniam pojęcia: prozaizm, wiersz sylabiczny, średniówka, konsumpcjonizm, 

miniatura poetycka, poezja miłosna, epigramat, wiersz wolny, neologizmy poetyckie, 

powieść psychologiczna, opowiadanie psychologiczne, analiza psychologiczna, 

sytuacja liryczna, bohater liryczny, środki stylistyczne, obraz poetycki, zasada 

kontrastu, surrealizm, elementy świata przedstawionego, absurd, komizm. 

11. Opisuję sytuację liryczną w wierszu Mieszkańcy J. Tuwima. 

12. Przedstawiam cechy poezji Awangardy Krakowskiej, na przykładzie twórczości Juliana 

Przybosia. 

13. Wskazuję cechy poezji Bolesława Leśmiana. 

14. Przedstawiam w ciekawej formie zgromadzony materiał na temat wspomnień 

sławnych ludzi z dzieciństwa. wyjaśnia znaczenie wyrażeń: żelazna kurtyna i zasada 

ponadnarodowości, 

15. Wyjaśniam znaczenie wyrażeń: żelazna kurtyna i zasada ponadnarodowości. 

 

MEDIA 

1. Zapoznaję się z różnymi recenzjami filmu Andrzeja Wajdy i sporządzam krytyczną 

notatkę na ten temat. 

2. Wskazuję znaczenie Goerges’a Mélièsa, postacie braci Lumière. 

3. Wymieniam cechy teatr u akademickiego, teatr ludowego. 

4. Definiuję pojęcia: reżyser teatralny, reżyser filmowy, aktor, adaptacja teatralna, 

imitować. 

5. Opowiadam, w jaki sposób widzowie przeżywają film, a jak – przedstawienie teatralne. 

6. Wymieniam codzienne sytuacje, w których towarzyszy nam radio i telewizja. 



7. Wyjaśniam, czym charakteryzuje się pokolenie pilota? 

8. Omawiam, jakie zmiany w sposobie przekazywania informacji w radiu i telewizji 

zapoczątkował Edward R. Murrow oraz zatrudnieni przez niego dziennikarze. 

9. Podaję etapy rozwoju sieci CBS od II wojny światowej do lat 90. 

10. Wymieniam zagrożenia, jakie dla radia niosło wynalezienie telewizji. 

11. Omawiam, jaką rolę odgrywa dialog w słuchowisku radiowym, a jaką – w programie 

telewizyjnym. 

12. Podaję różnice między tradycyjnym teatrem a teatrem telewizji. 

13. Wymieniam środki wyrazu charakterystyczne dla audycji radiowej. 

14. Przeredagowuję według podanego wzoru wybrany fragment słuchowiska radiowego 

na scenopis przedstawienia w teatrze telewizji. 

15. Rozważam, czy duży wybór kanałów telewizyjnych oraz stacji radiowych jest 

dobrodziejstwem cywilizacji, przedstawiając pozytywne i negatywne strony tego 

zjawiska. 

16. Wymieniam powody, dla których w dobie rozwoju Internetu ludzie czytają tradycyjne 

gazety. 

17. Wyjaśniam terminy: blog, blogosfera, dziennikarstwo internetowe, prasa internetowa, 

dystrybucja, strona internetowa, komiks, cyberchondria, webdiagnozowanie, 

cyberprzemoc. 

18. Wymieniam zalety oraz wady czasopism papierowych oraz gazety multimedialne. 

OKRES WOJNY I OKUPACJI 

 

1. Wymieniam wyrażenia odnoszące się do czasów II wojny światowej, które 

odzwierciedlają tragizm tamtych wydarzeń. 

2. Określa daty graniczne epoki. 

3. Opowiadam, w jaki sposób ruch oporu walczył z okupantem. 

4. Charakteryzuję życie Polaków pod okupacją. 

5. Przedstawiam, jak rozwijała się sztuka w getcie. 

6. Wyjaśniam pojęcia: getto, kacet, łagry, lagry, ruch oporu, holocaust, pokolenie 

Kolumbów. 

7. Analizuję wiersz K. Iłłakowiczówny Kolęda katyńska. 

8. Wskazuję środki, które zastosował Andrzej Wajda w filmie „Katyń”, aby nakłonić widza 

do refleksji nad historią. 

9. Wyjaśniam na podstawie tekstu Arkadego Fiedlera, jaką rolę w dziejach Europy 

odegrała bitwa o Anglię. 

10. Krótko omawiam postacie Władysława Szlengela i Janusza Korczaka. 

11. Tłumaczę, przed jakimi problemami stanęli młodzi ludzie w czasie II wojny światowej. 

12. Analizuję wybrane wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod kątem tragizmu 

generacji Kolumbów. 

13. Wskazuję ascetyczne środki wyrazu w poezji Tadeusza Różewicza. 

14. Odnajduję w wierszach Różewicza elementy „poetyki ściśniętego gardła”.  

15. Przedstawiam tragizm doświadczeń opisywanych przez Karolinę Lanckorońską we 

Wspomnieniach wojennych. 

16. Opisuję sytuacje Sybiraków na podstawie analizy wspomnień Edwarda Toczka. 

17. Wskazuję cechy narracji pierwszoosobowej w tekstach K. Lanckorońskiej i E. Toczka 

18. Przedstawiam cechy gatunkowe pamiętnika na podstawie fragmentów Pamiętnika z 

powstania warszawskiego M. Białoszewskiego. 

19. Określam funkcję zastosowanych w utworze wyrazów dźwiękonaśladowczych. 

20. Podaję przykłady bohaterstwa codzienności, posiłkując się tekstami  G. Holoubka, K. 

Siesickiej, M. Moczulskiej. 



WSPÓŁCZESNOŚĆ 

 

1. Wyjaśniam pojęcia: terroryzm, konsumpcjonizm, „globalna wioska”, filozofia dialogu, 

postmodernizm, instalacje, pop-art, wideo-art, rasizm, nacjonalizm, ksenofobia, 

tolerancja, groteska, dialektyzacja, futurologia, powieść fantastycznonaukowa, 

stylizacja, neologizm, humanitarny, baśń, elementy świata przedstawionego.  

2. Wymieniam zjawiska charakterystyczne dla współczesności. 

3. Określam daty graniczne epoki. 

4. Wyjaśniam, czym jest postmodernizm. 

5. Opowiadam, w jakim celu Kurt Vonnegut wprowadził wątki fantastyczne do powieści o 

tematyce wojennej. 

6. Podaję zagadnienia, które znajdowały się w kręgu rozważań Leszka Kołakowskiego i 

księdza Józefa Tischnera. 

7. Dokonuję analizy wybranych wierszy Czesława Miłosza: Który skrzywdziłeś, Campo di 

Fiori. 

8. Przedstawiam rolę poety i poezji w twórczości Czesława Miłosza. 

9. Omawiam problematykę fragmentów Pieśni K. I. Gałczyńskiego. 

10. Dokonuję analizy wybranych wierszy Z. Herberta. 

11. Omawiam problematykę wiersza Nike, która się waha. 

12. Wskazuję, jak brak rymów i znaków interpunkcyjnych oraz nierówna długość wersów i 

zwrotek wpływają na odbiór utworu. 

13. Przedstawiam podobieństwa między rzeczywistością zaprezentowaną w opowiadaniu 

Stanisława Lema a światem współczesnym. 

14. Wskazuję wartość życia w wierszu Ewy Lipskiej. 

15. Na podstawie rozważań Olgi Tokarczuk tłumaczę, z jakich powodów ludzie decydują 

się poświęcić życie na poznawanie nowych lądów, zdobywanie gór i odkrywanie 

niezbadanych terytoriów. 

16. Podaję odpowiednie argumenty na poparcie tezy, że utwór Raya Bradbury’ego to 

opowiadanie fantastycznonaukowe. 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

1. Wiem, czym jest norma językowa. 

2.  Rozróżniam normę wzorcową i użytkową oraz stosuje obie we własnych 

wypowiedziach ustnych, pisemnych. 

3. Wiem, czym jest etyka słowa. 

4. Formułuje wypowiedzi zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki, unikając agresji 

słownej oraz brutalności w wypowiedziach językowych. 

5. Rozróżniam wyrazy modne oraz szablony językowe. 

6. Rozpoznaję podstawę słowotwórczą, różne rodzaje formantów (przedrostkowe, 

przyrostkowe, zerowe). 

7. Wskazuje wyrazy podstawowe i pochodnie; wyrazy podzielne i niepodzielne 

słowotwórczo. 

8. Znam zasady pisowni wyrazów zakończonych na –aż i – arz. 

9. Rozpoznaję rodziny wyrazów, rdzeń, wyrazy pokrewne. 

10. Wskazuję w wyrazach pokrewnych: temat słowotwórczy, formant, oboczności. 

11. Tworzę rodziny wyrazowe. 

12. Wskazuję wyrazy podstawowe i tworzę od nich pochodne. 

13. Oddzielam w wyrazach pochodnych temat słowotwórczy, rdzeń, formant i końcówkę 

fleksyjną. 



14. Znam zasady pisowni przyrostków – dziwo, - ctwo. 

15. Znam funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym. 

16. Rozpoznaję wyrazy złożone: zrosty, złożenia i zestawienia. 

17. Znam zasady pisowni zestawień wielką i małą literą. 

18. Rozpoznaję różne rodzaje skrótowców. 

19. Tworzę skróty zgodnie z normami ortograficznymi oraz interpunkcyjnymi. 

20. Dostrzegam w tekstach błędy słowotwórcze. 

21. Wskazuję treść i zakres znaczeniowy wyrazu. 

22. Rozpoznaję wyrazy ogólne i szczegółowe, konkretne i abstrakcyjne. 

23. Rozróżniam słownictwo ogólnonarodowe oraz o ograniczonym zasięgu (terytorialnym 

i środowiskowym). 

24. Definiuję: wyrazy gwarowe, terminy naukowe, profesjonalizmy, archaizmy. 

25. Wymieniam sposoby wzbogacania słownictwa (zapożyczenia, neologizmy). 

26. Rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone. 

27. Wskazuję rodzaje neologizmów (słowotwórcze, frazeologiczne, znaczeniowe). 

28. Rozpoznaję i sprawnie posługuje  się w wypowiedziach językowych synonimami, 

homonimami, antonimami. 

29. Wskazuje wyrazy wieloznaczne oraz rozpoznaje ich znaczenia. 

30. Tworzę wyrazy neutralne oraz nacechowane (ekspresywnie i stylistycznie), 

eufemizmy. 

31. Rozpoznaję błędy słownikowe. 

32. Piszę bezbłędnie pod względem interpunkcyjnym. 

 

FORMY WYPOWIEDZI 

1. Stosuję kompozycję trójdzielną we własnych wypowiedziach (wstęp, rozwiniecie, 

zakończenie). 

2. Przygotowuję plan twórczej wypowiedzi. 

3. Rozpoznaję kompozycyjnie wyodrębnione części tekstu (tytuł, podtytuł, motto, 

dedykacja). 

4. Piszę dedykacje i motto. 

5. Wskazuję elementy kompozycyjne listu motywacyjnego. 

6. Piszę podanie i list motywacyjny, zgodnie z zasadami organizacji tekstu oraz stylem 

wypowiedzi. 

7. Piszę życiorys oraz CV (Curriculum Vitae). 

8. Podanie, list motywacyjny, CV oraz życiorys przygotowuję w formie elektronicznej. 

 

 

 

 

 

 


