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Wymagania ogólne: 

1. Uczeń rozumie teksty o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte 

w strukturze głębokiej tekstu; rozpoznaje funkcje tekstu i środki językowe służące ich 

realizacji; ma świadomość kryteriów poprawności językowej. 

2. Uczeń stosuje w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki; w interpretacji tekstu 

wykorzystuje wiedzę o kontekstach, w jakich może być on odczytywany; odczytuje 

rozmaite sensy dzieła. 

3. Uczeń buduje wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności; stosuje w nich podstawowe 

zasady logiki i retoryki; ma świadomość własnej kompetencji językowej. 

 

 Zakres materiału obejmuje treść lektur ich problematykę, pojęcia z teorii literatury, 

dotyczy analizy i interpretacji utworów poetyckich, zagadnień ze sztuki, kontekstów 

literackich, historycznych i filozoficznych. 

 
1. Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza: 

 elementy biograficzne w utworze 

 bohaterowie 

 groteska 

 język utworu 

 stosunek do tradycji sarmackiej 

 polemika z narodowymi mitami, głos w dyskusji na temat patriotyzmu 

2. Istota filozofii oświeceniowej - fragmenty pism filozoficznych Johna Locka, Woltera, 

Immanuela Kanta. 

3. Kubuś Fatalista i jego pan Denis Diderota (fragmenty):  

 powiastka filozoficzna 

 fatalizm 

 kreacja narratora 

 charakterystyka Kubusia i Pana 

 porównanie bohaterów utworu Diderota i bohaterów powieści Cervantesa Przemyślny 

szlachcic Don Kichote z Manczy 

4. Podróże do wielu odległych narodów świata… Jonathana Swifta (fragmenty) 

 sposób przedstawienia cywilizacji europejskiej 

5. Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego (fragmenty książki oraz film w reżyserii 

Wojciecha Jerzego Hasa): 

 kompozycja ramowa, szkatułkowa 

 powieść o inicjacji i dojrzewaniu 



 bohaterowie 

6. Cierpienia młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethego: 

 geneza utworu 

 czas, miejsce akcji, narrator 

 powieść epistolarna 

 werteryzm 

 okres burzy i naporu (Sturm und Drang) 

 szczegółowa charakterystyka Wertera 

 racjonalizm czy marzycielstwo – porównanie poglądów Alberta i Wertera 

 obraz tragicznej miłości 

7. Faust Johanna Wolfganga Goethego: 

 charakterystyka głównego bohatera  

 interpretacja warunków paktu z diabłem 

 podróż Fausta w czasie i przestrzeni 

 funkcja postaci Małgorzaty dla ideowej wymowy utworu 

 interpretacja postaci Fausta jako metafory człowieczeństwa 

 zakończenie utworu 

 obraz szatana  

 porównanie historii Hioba z dziejami Fausta 

8. Istota filozofii romantycznej. 

9. Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego: 

 przyczyny klęski małżeństwa hrabiego Henryka 

 charakterystyka obozu Rewolucji 

 prezentacja argumentów Hrabiego i Pankracego 

 interpretacja zakończenia 

 rozważania dotyczące poety i poezji 

 charakterystyka hrabiego Henryka jako bohatera tragicznego 

 cechy dramatu romantycznego na podstawie Nie-Boskiej komedii 

10. Ojciec Goriot Honoriusza Balzaka: 

 cechy powieści realistycznej 

 charakterystyka  XIX-wiecznego społeczeństwa francuskiego 

 wpływ środowiska na postawę człowieka w odwołaniu do Ojca Goriota  

 porównanie opisu Paryża w Ojcu Goriocie z opisem Warszawy w Lalce 

11. Śladami oświecenia, romantyzmu i pozytywizmu – nawiązania. 
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