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Rozkład materiału z języka polskiego dla klas II gimnazjum 

rok szkolny 2014/2015 

 
Podręcznik Słowa na czasie M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska,  

P. Doroszewski 

Nr dopuszczenia MEN 95/3/2009, 95/4/2009 

 

Nauczyciele realizujący: Katarzyna Dublak – Grajewska, Joanna Błażej, 

Małgorzata Sas 

 
Numer i temat 

lekcji 

Środki dydaktyczne Teksty i materiał ilustracyjny 

(wybór) 

Liczba 

godzin 

1. Lekcja 

organizacyjna 

WSO, przepisy BHP, lista lektur  1 

2 i 3. 
Wiara w potęgę 

rozumu podstawą 

nowej epoki 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 1 

Blok: Oświecenie – epoka rozumu 
s. 10–13 

- „Dlaczego oświecenie?”  

- „W poszukiwaniu mądrości”  

- „Od kiedy do kiedy?” 

- „Rola czasopism” 
- „Encyklopedyści” - „Jak ukazać piękno?” 

- François Boucher, „Śniadanie”  

- Jacques Louis David, „Przysięga 

Horacjuszy” 

- rycina Daniela Chodowieckiego 

2 

4. 
Bajka prawdę o 

człowieku ci powie 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 1 

Blok: Oświecenie – epoka rozumu 

s. 14 

- Ignacy Krasicki, „Ptaszki w klatce” 1 

5. 
Zdrowie cenniejsze 

niż złoto – 

dydaktyczny 

charakter bajki 

„Człowiek i 

zdrowie” 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 1 

Blok: Oświecenie – epoka rozumu 

s. 15. Inne bajki oświeceniowe- 

prezentacje uczniowskie 

- Ignacy Krasicki, „Człowiek i zdrowie” 1 

6.  
Posag czy miłość? – 

co jest ważniejsze 

dla bohaterów 

komedii „Powrót 

posła” 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 1 

Blok: Oświecenie – epoka rozumu 

s. 16–18 

- Julian Ursyn Niemcewicz, „Kto naprawdę 

kocha?” 

- XVIII-wieczna rycina będąca ilustracją do 

„Powrotu posła” 

1 

7. 
W stronę 

sielanki...  

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 1 

Blok: Oświecenie – epoka rozumu 

s. 19–20 

- Franciszek Dionizy Kniaźnin, „Krosienka. 

W rodzaju pasterskim”  

- Witold Pruszkowski, „Sielanka” 

1 

8. 
„Jeszcze Polska nie 

zginęła...” – jakie 

uczucia budzi tekst 

hymnu narodowego? 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 1 

Blok: Oświecenie – epoka rozumu 

s. 21–22 

- Józef Wybicki, „Pieśń Legionów Polskich 

we Włoszech” 

- Mazurek Dąbrowskiego 

1 

9.  
Podróże małe i duże 

– Jonathan Swift 

„Potęga nauki?” 

 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 1 

Blok: Oświecenie – epoka rozumu 

s. 22–23 

- Jonathan Swift, „Potęga nauki?” 1 
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10.  
Zostań gościem 

obiadów 

czwartkowych 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 1 

Blok: Oświecenie w oczach 
współczesnych  

s. 28–31 

- Zofia Kossak-Szczucka, „Obiad 

czwartkowy”  

- Marcello Bacciarelli, „Portret Stanisława 

Augusta w stroju koronacyjnym” 

1 

11. 
Od monologu 

 do dyskusji. 
Różne rodzaje 

dyskusji. 

Podręcznik do kształcenia 

językowego z ćwiczeniami 

Rozdział 1: 
Gra w słowa  

Temat: Od monologu do dyskusji 

s. 6–13 

 1 

12. i 13. 
„Skłócony naród, 
król niepewny, 

szlachta dzika...” 

poetycki opis 

upadku 

Rzeczypospolitej  

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 
Rozdział 1 

Blok: Oświecenie w oczach 

współczesnych  

s. 32–34 

Nagranie piosenki „Rejtan, czyli 

raport ambasadora” w wykonaniu 

Jacka Kaczmarskiego i 

Przemysława Gintrowskiego 

- Jacek Kaczmarski, „Rejtan, czyli raport 

ambasadora” 
- Jan Matejko, „Rejtan – Upadek Polski” 

2 

 

14.  
O rodzajach 

wypowiedzeń 

 

Podręcznik do kształcenia 

językowego z ćwiczeniami 

Rozdział 2: 

Komponowanie wypowiedzeń  

Temat: Zdania są podzielone – o 

rodzajach wypowiedzeń 

s. 34–38 

 1 

15 i 16.  
Prasa jak chleb 

codzienny  

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 1 

Blok: Prasa – relacje, opinie, fakty  

s. 52–53 

Słownik języka polskiego 

- „Definicja prasy” 

- „Najstarsze tytuły” 

- „Prasa w przeszłości i dzisiaj” 

-raport o czytelnictwie prasowym wśród 

młodzieży 

2 

17. -20.  

 

A. de Saint- Exupery 

„Mały Książę” 

Omówienie lektury 

 4 

21. i 22. 
Związki składniowe 

 

Podręcznik do kształcenia 

językowego z ćwiczeniami 

Rozdział 2: 

Komponowanie wypowiedzeń  

Temat: Części zdania chodzą parami 

– o związkach składniowych 

s. 39–43 

  2 

23.  
Dziennikarskie 

rzemiosło 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 1 

Blok: Prasa – relacje, opinie, fakty 

s. 54–55 

Słownik języka polskiego 

- „Jak zostać dobrym dziennikarzem?” 

 

 

 

 

 

1 

24. i 25. 
Poznajemy style 

wypowiedzi  

Podręcznik do kształcenia 

językowego z ćwiczeniami 

Rozdział 3: 

W garderobie tekstów 

Temat: Lepiej trzymać styl 

s. 100–107 

 2 

26. -28. 
Reportaż jako 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

- Ryszard Kapuściński, „Mecz na śmierć i 

życie”. Prezentacja reportaży wybranych 

3 
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bezpośrednia relacja 

z wydarzeń 

Rozdział 1 

Blok: Prasa – relacje, opinie, fakty 

s. 60–63 

przez uczniów 

29. 
Czym jest perswazja 
językowa? 

Podręcznik do kształcenia 

językowego z ćwiczeniami 
Rozdział 1: 

Gra w słowa  

Temat: Informacja czy coś więcej? 

s. 14–16 

 1 

30. 
Dziedzictwo 

oświecenia – 

powtórzenie 

wiadomości 

Podręcznik do kształcenia 
literackiego i kulturowego 

Rozdział 1 

s. 64–65 

- „Śladami epoki” 
 

1 

31. -33. Praca 
klasowa z 

oświecenia z 

omówieniem 

  3 

34-38. Anatomia 

upadku – „Cesarz” 
R. Kapuścińskiego 

R. Kapuściński i jego wizja 

reporterskiej pracy 

Lektura 4(5) 

39. i 40. 
Romantyczny bunt 

przeciwko „starym” 
racjonalistom 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 2 
Blok: W dobie romantyzmu  

s. 70–73 

 

- „W poszukiwaniu mądrości” 

- „Od kiedy do kiedy?”  

- „Fascynacje romantyków” 
- „Dlaczego romantyzm?”  

- „W poszukiwaniu piękna” 

- Caspar David Friedrich, „Zima” 

- William Blake, „Drabina Jakubowa” 

- Caspar David Friedrich, „Wędrowiec” 

- Eugène Delacroix, „Wolność wiodąca lud 

na barykady”   

2 

41. 
Bezstronnie czy 

subiektywnie,  czyli 

o faktach i opiniach 

Podręcznik do kształcenia 

językowego z ćwiczeniami 

Rozdział 1: 

Gra w słowa 

Temat: Informacja czy coś więcej? 

s. 17–21 

 

Słownik języka polskiego 

 1 

42. 
Pejzaż romantyczny 
w balladzie „To 

lubię” 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 
Rozdział 2 

Blok: W dobie romantyzmu  

s. 74–77 

 

- Adam Mickiewicz, „To lubię”  

- Witold Pruszkowski, „Krajobraz 
księżycowy” 

 

1 

43 i 44. Elementy 

nastrojotwórcze w 

balladach 

Prezentacja wybranych ballad 

Mickiewicza 

 2 

45.-47. 

Romantyczna 

tajemniczość w 

„Dziadach” 

A. Mickiewicz „Dziady” cz. II Lektura 3 

48. i 49. 
Symboliczne 

znaczenie obrony 

reduty 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 2 

Blok: W dobie romantyzmu 
s. 82–84 

Słownik języka polskiego 

- Adam Mickiewicz, „Reduta Ordona. 

Opowiadanie adiutanta” 

2 

50. Podręcznik do kształcenia  1 
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Cechy dobrego stylu 

 

językowego z ćwiczeniami 

Rozdział 3: 

W garderobie tekstów 

Temat: Wypowiedź w dobrym stylu 

s. 108–113 

51. 
Jak unikać błędów 

stylistycznych? 

Podręcznik do kształcenia 

językowego z ćwiczeniami 

Rozdział 3: 

W garderobie tekstów 

Temat: Błędy stylistyczne 

s. 114–117 

 1 

52-54. Oswoić 

ortografię 

Blok powtórzeniowy – najczęściej 

powtarzające się błędy ortograficzne 

i sposoby ich unikania 

Ćwiczenia, dyktando 3 

55. 
Wyrazy poza 

związkami 

składniowymi 

Podręcznik do kształcenia 

językowego z ćwiczeniami 

Rozdział 2: 

Komponowanie wypowiedzeń 

Temat: Poza związkami, ale nie bez 

związku 

s. 44–47 

 1 

56.-60. 

O okolicznościach 

wydania 

„Balladyny” słów 

kilka 

Blok lekcji 

poświęcony 
omówieniu 

Balladyny J. 

Słowackiego 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 2 

Blok: Romantyczna dusza dzisiaj  

s. 103–106 

J. Słowacki „Balladyna” 

- Jarosław Marek Rymkiewicz, 

„Balladyna – tłumoki podróżne” 

5 

61. -65.  A. Fredro „Zemsta”  

Omówienie lektury 

  

66. 
Manifest 

rozgoryczonej 

młodości . 

Romantyczny 

buntownik dzisiaj. 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 2 

Blok: Romantyczna dusza dzisiaj  

s. 107 

 

- Jerzy Tomaszkiewicz, „Romantyczny 

buntownik dzisiaj” - Pablo Picasso, 

„Guernica”, M. Białoszewski „Ballada o 

zejściu do sklepu” 

1 

67. 
O rodzajach zdań 

złożonych 

współrzędnie 
 

Podręcznik do kształcenia 

językowego z ćwiczeniami 

Rozdział 2: 

Komponowanie wypowiedzeń 
Temat: O równo-uprawnianiu w 

wypowiedzeniu złożonym 

współrzędnie 

s. 48–50 

 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

68. i -69. 
Odwieczny konflikt: 

uczucie a rozum 

Mam w życiu 

wybór... 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 2 

Blok: Rozum czy uczucie?  

s. 108–109  

Blok: Rozum czy uczucie?  

s. 110–111 

Słownik języka polskiego 

Słownik frazeologiczny 

- „Wybory współczesnych nastolatków” 2 

70.  
Interpunkcja  

i wykresy zdań 

złożonych 

Podręcznik do kształcenia 

językowego z ćwiczeniami 

Rozdział 2: 

Komponowanie wypowiedzeń 

 1 
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współrzędnie Temat: O równo-uprawnieniu w 

wypowiedzeniu złożonym 

współrzędnie 

s. 51–53 

71. 
Poezja poety 

wyklętego 

Podręcznik do 

kształcenia literackiego i 

kulturowego 

Rozdział 2 

Blok: Rozum czy uczucie? 

s. 112–113 

Nagrania wierszy Edwarda Stachury 

w interpretacji zespołu Stare Dobre 
Małżeństwo 

- Edward Stachura, „Z nim będziesz 

szczęśliwsza” 

1 

72.  
Poznajemy historię 

radia 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 2 

Blok: Radio – co słychać w eterze? 

s. 120–121 

- „Masowa komunikacja” 

- „Początki radia” 

- „Polskie radio” 

- „Współczesne radio” 

1 

73. i 74.  
Z sitkiem w eterze – 

o pracy lektora 

radiowego 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 2 

Blok: Radio – co słychać w eterze? 

s. 122–125 

- Maciej Józef Kwiatkowski, „Pierwsze kroki 

w radiu”  

- Tworzenie własnej radiostacji 

1(2) 

75. 
Zdania złożone 

podrzędnie 

 

Podręcznik do kształcenia 

językowego z ćwiczeniami 

Rozdział 2: 

Komponowanie wypowiedzeń 

Temat: Na nierównych prawach – 
wypowiedzenie złożone podrzędnie 

s. 54–56 

 1 

76. 
Pamiątki 

romantyzmu – 

powtórzenie 

wiadomości 

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 2 

s. 134–136 

- „Śladami epoki” 

 

1 

77-79. Praca 

klasowa z 

romantyzmu z 

omówieniem 

  3 

80. 
Przedstawiamy 

zdania złożone 

podrzędnie na 
wykresach 

Podręcznik do kształcenia 

językowego z ćwiczeniami 

Rozdział 2: 

Komponowanie wypowiedzeń 
Temat: Na nierównych prawach – 

wypowiedzenie złożone podrzędnie 

s. 57–59 

 1(2) 
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81. i 82. 
Wiek pary i 

elektryczności –  
wprowadzenie do 

epoki 

 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 3 
Blok: W czasach pozytywizmu  

s. 140–143 

- „Dlaczego pozytywizm?” 

- „Od kiedy do kiedy?”  

- „W poszukiwaniu mądrości” 
- „Kult pracy” 

- „Jak ukazać rzeczywistość?” 

- Jan Matejko, „Batory pod Pskowem” 

- Józef Chełmoński, „Czwórka”  

- Gustav Courbet, „Kamieniarze” 

2 

83. i 84. 
Czy zawsze należy 

mówić prawdę?  

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 3 

Blok: W czasach pozytywizmu 

s. 144–147 

- Bolesław Prus, „Miłość małżeńska” 

- Albert Daniel Rutherston, „Pieśń koszuli” 

2 

85. - 87.  

Obraz życia w 

nowelach 

pozytywistycznych 

Prezentacje nowel 

pozytywistycznych wybranych przez 

uczniów 

„Sachem”- omówienie lektury w 

całości 

 3 

88. i 89. 
Rozprawiamy o 

rozprawce 

 

Podręcznik do kształcenia językowego 

z ćwiczeniami 

Rozdział 3: 

W garderobie tekstów 

Temat: Jak rozprawić się z rozprawką? 

s. 118–125 

 2 

90. 
Rozpoznajemy 

wypowiedzenia z 

imiesłowowym 

równoważnikiem 

zdania 

Podręcznik do kształcenia językowego 
z ćwiczeniami 

Rozdział 2: 

Komponowanie wypowiedzeń 

Imiesłowy 

Temat: Krótko mówiąc – 

imiesłowowy równoważnik zdania 

s. 60–65 

 1 

91. 
Obrazek z życia 

wiejskiego chłopca 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 3 

Blok: W czasach pozytywizmu  

s. 154–156 

- Maria Konopnicka, „Jaś nie doczekał”  

- Igor Grabar, „Zima” 

1 

92. i 93. 

Wielkie sprawy w 

miniaturowej 

formie  

Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego 

Rozdział 3 

Blok: W czasach pozytywizmu 
s. 158–160 

- Antoni Czechow, „Śmierć urzędnika” 

( jako inna pozycja książkowa wskazana 

przez nauczyciela (wg podstawy progr.) 

2 

94. 
Piszemy 

sprawozdanie z 

wydarzeń 

Podręcznik do kształcenia językowego 

z ćwiczeniami 

Rozdział 3: 

W garderobie tekstów 

Temat: O faktach po fakcie – 

sprawozdanie z wydarzeń 

s. 126–131 

 1 

95. 
Kult pracy oczyma 

malarzy  

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 3 

Blok: W spadku po pozytywizmie 

s. 164–165 

 

Albumy malarskie 

- Jerzy Duda-Gracz, „Babie lato” 

- Józef Chełmoński, „Babie lato” 

1 

96. 
Tajemnice 

wypowiedzenia 

wielokrotnie 

Podręcznik do kształcenia językowego 
z ćwiczeniami 

Rozdział 2: 

Komponowanie wypowiedzeń 

 1 



 7 

złożonego Temat: Wypowiedzenie wielokrotnie 

złożone też ma swoje granice 

s. 66–68 

97. 
Jak okazywać 

uczucia?  

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 3 

Blok: W spadku po pozytywizmie 

s. 166–167 

- Małgorzata Hillar, „My z drugiej połowy 

XX wieku” - Konstanty Laszczka, 

„Opuszczony” 

1 

98. 
Bezinteresowna 

miłość wiedzy 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 3 
Blok: W spadku po pozytywizmie 

s. 170–171 

 

Słownik wyrazów obcych 

- Czesław Miłosz, „Miłość wiedzy” 1 

99. 
Gdzie postawić 

przecinek w zdaniu 

wielokrotnie 

złożonym? 

Podręcznik do kształcenia językowego 

z ćwiczeniami 

Rozdział 2: 

Komponowanie wypowiedzeń 

Temat: Zdanie wielokrotnie złożone 

też ma swoje granice 

s. 69–70 

 1 

100. i 101. 
Wynalazki, które 

zmieniły świat 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 3 

Blok: W spadku po pozytywizmie 

s. 174–177 

- Erich Segal, „Kult nauki” 2 

102.  
Etyczny wymiar 

pracy 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 3 

Blok: Praca – pieniądze czy coś 

więcej? 

s. 178–179 

 1 

103.i 104 
Klucz do dobrego 

sprawozdania 

Podręcznik do kształcenia językowego 

z ćwiczeniami 

Rozdział 3: 

W garderobie tekstów 

Temat: Z pierwszej ręki – 

sprawozdanie z lektury, filmu i ze 

spektaklu 

s. 132–137 

 

Słownik wyrazów bliskoznacznych 

 2 

(105.)  
Czerpać z pracy 

satysfakcję... 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 3 

Blok: Praca – pieniądze czy coś 

więcej? 

s. 180–181 

- Jan Twardowski, „Z sercem do dzieci” 

 

(1) 
fakultatywnie 

(106.)  
Wartość pracy dla 

Jana Pawła II 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 3 

Blok: Praca – pieniądze czy coś 

więcej?  

s. 182–184 

 

Słownik wyrazów obcych 

- Stanisław Dziwisz, „Codzienność 

Papieża” 

Uczniowskie przykłady postaci cenionych 

za ich pracę na rzecz innych 

 

(1) 
fakultatywnie 

107. 
O szyku zdania 

Podręcznik do kształcenia językowego 

z ćwiczeniami 

Rozdział 2: 

 1 



 8 

Komponowanie wypowiedzeń 

Temat: Zdania mają swój szyk 

s. 71–75 

(108. i 109.) 
Praca jako przymus 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 3 

Blok: Praca – pieniądze czy coś 

więcej? 

s. 185–187 

- Ewa Nowak, „Musisz nam pomagać”  (2) 
fakultatywnie 

 

(110). 
Praca jako recepta 
na rodzinne kłopoty 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 
Rozdział 3 

Blok: Praca – pieniądze czy coś 

więcej?  

s. 190–193 

- Zofia Chądzyńska, „Rodzinne dylematy”  (1) 
fakultatywnie 

111.  
Odkrywamy 

tajemnice telewizji 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 3 

Blok: Telewizja – świat za szklanym 

ekranem 

s. 194–195 

- „Telewizja programowa”  

- „Z historii telewizji” 

1 

112.  
Czy powinniśmy się 

obawiać XI muzy? 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 3 

Blok: Telewizja – świat za szklanym 

ekranem  

s. 196–197 

Słownik języka polskiego 

- Karl Popper, „Demokracja czy 

dyktatura?” 

1 

(113.)  
Za co lubimy 

telewizję?  

Podręcznik do 

kształcenia literackiego i kulturowego 

Rozdział 3 

Blok: Telewizja – świat za szklanym 

ekranem 

s. 198–199 

Słownik języka polskiego 

- Ewa Borowik-Dąbrowska, „Rytuały 

telewizyjne”  

- Mirosław Przylipiak, „W serialu jak w 

życiu” 

 

(1) 
fakultatywnie 

(114).  
Czy moglibyśmy 

żyć bez szklanego 

ekranu?  

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 3 

Blok: Telewizja – świat za szklanym 

ekranem  

s. 203–205 

- Grzegorz Kopaczewski, „Co telewizja 

robi z twojego mózgu?” 

 

(1) 
fakultatywnie 

115. i 116. 
Dziennikarskim 
okiem – jak 

zredagować wywiad 

Podręcznik do kształcenia językowego 

z ćwiczeniami 
Rozdział 3: 

W garderobie tekstów 

Temat: Jak zostać asem wywiadu  

s. 138–143 

 2 

117. 
Dziedzictwo 

pozytywizmu – 

powtórzenie 

wiadomości 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 3 

s. 208–209 

- „Śladami epoki” 

 

1 

118. -120. Praca 

klasowa z 

pozytywizmu z 

omówieniem 

  3 

121. 
Uczymy się 

formatować tekst 

Podręcznik do kształcenia językowego 

z ćwiczeniami 

Rozdział: Treść w dobrej formie 
Temat: Praca pisemna, która nie 

 1 
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wychodzi z formy 

s. 163 

122.-124.  
Wprowadzenie do 

epoki Młodej Polski 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 4 

Blok: O Młodej Polsce  

s. 214–217 

- „Filozoficzne podłoże epoki” 

- „Od kiedy do kiedy?” 

- „Różne nazwy epoki” 

- „Modernistyczne społeczeństwo” 

- „W poszukiwaniu piękna” 

- Józef Mehoffer, „Dziwny ogród” 

- Claude Monet, „Impresja – wschód 

słońca” 

- August Renoir, „Śniadanie wioślarzy” 

- Stanisław Wyspiański, „Macierzyństwo” 
- Alfons Mucha, „Goździk” 

3 

125-128. 

Niezwykła lekcja 

polskiego S. 

Żeromski 

„Syzyfowe prace”- 

powieść o 

dorastaniu. 

S .Żeromski „Syzyfowe prace” - Stefan Żeromski, „Zygier recytuje 

Redutę Ordona” 

4 

129. 
Co kryje się w 

„ciemno- 

smreczyńskich skał 

zwaliskach”? 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 4 

Blok: O Młodej Polsce 

s. 222 

- Jan Kasprowicz, „Krzak dzikiej róży w 

Ciemnych Smreczynach”  

1 

130.  
Zwyczaje 

świąteczne panujące 
w Lipcach 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 4 
Blok: O Młodej Polsce 

s. 223–225 

- Władysław Reymont, „Święta Bożego 

Narodzenia w Lipcach” 

1 

131. 
„To w szyby deszcz 

dzwoni...” – 

szukamy wyrazów 

dźwięko-

naśladowczych 

 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 4 

Blok: O Młodej Polsce 

s. 226–227 

- Leopold Staff, „Deszcz jesienny” 1 

132. 
Z wizytą w domu 

Dulskich 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 4 

Blok: O Młodej Polsce 

s. 227–230 

Słownik języka polskiego 

- Gabriela Zapolska, „Relacje rodzinne” 1 

133. 
Rozróżniamy mowę 

zależną i niezależną 

Podręcznik do kształcenia językowego 

z ćwiczeniami 

Rozdział 2: 

Komponowanie wypowiedzeń 

Temat: Co dwie mowy, to nie jedna 

s. 79–83 

 1 

134. 
Czy sztuka jest na 

sprzedaż? 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 4 

Blok: Sztuka i komercja  

s. 242–243 

- „Sztuka i komercja” 1 

135. 
Na tropie Młodej 

Polski – powtórzenie 

wiadomości 

Podręcznik do kształcenia literackiego 

i kulturowego 

Rozdział 4 

s. 266–267 

- „Śladami epoki” 

 

1 
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Uwagi 

 

 W programie przewidziano dodatkowo ok. 6 godzin na prace klasowe z nauki o 

języku, ok. 4 godziny na pracę klasową sumującą lekcje o rozprawce  

 Nauczyciele zastrzegają sobie możliwość zmiany kolejności tematów, redukcji lub 

zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na dane zagadnienie lub rezygnacji z 

pojedynczych tematów – w odpowiedzi na bieżące potrzeby poszczególnych klas. 

 W II semestrze 3 lekcje zostaną przeznaczone na pracę klasową z lektur dodatkowych 

i jej omówienie. 

 Ok. 4 godziny przewidziano na omówienie filmów z Akademii Filmowej  

 Rozkład materiału obejmuje ok. 152 godziny lekcyjne. 

 


