Wymagania edukacyjne z języka polskiego
w klasach 3-4 technikum na podbudowie gimnazjum.


Program nauczania: NOWE Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka


Pozytywizm
Treści nauczania
Nowe zadania literatury i prasy – pisarze i publicyści jako propagatorzy pozytywistycznego programu społecznego.
Pozytywistyczne ideały i hasła w literaturze epoki – ich realizacja i rozrachunek z nimi.
Poznawanie człowieka w prozie realizmu – portrety psychologiczne bohaterów literackich, jednostka wobec społeczeństwa nowoczesnego.
Bohaterowie prozy realistycznej w poszukiwaniu wartości.
Mizogini i feminiści – autorzy prozy realistycznej o kobietach.
Próby zrozumienia Innego w literaturze pozytywizmu.
Miasto jako przestrzeń i bohater powieści realistycznych.
Mikrokosmos powieści realistycznej.
Poezja czasów niepoetyckich.
Zwycięstwo romantyzmu – apoteoza polskiej historii i dążeń niepodległościowych w literaturze pozytywistycznej.
Nawiązania do pozytywistycznych toposów i motywów oraz do *poetyki realizmu w literaturze współczesnej.
Teksty literackie
Bolesław Prus Lalka, Kroniki tygodniowe (wybór)
Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem
Maria Konopnicka Mendel Gdański
Adam Asnyk, wiersze (wybór, w tym *)
*Gustave Flaubert Pani Bovary (fragmenty)
Inne teksty kultury

Józef Chełmoński Czwórka
Zbigniew Kuźmiński Nad Niemnem

Dialog z przeszłością
Czesław Miłosz Dwór
Adam Zagajewski Dom
Adam Mickiewicz Pan Tadeusz (fragment)
*Rafał Wojaczek Koniec poezji
*Jan Kochanowski O żywocie ludzkim
*Zbigniew Herbert Trzy studia na temat realizmu
Pojęcia kluczowe
− Świat idei: pozytywizm, utylitaryzm, liberalizm, socjalizm, scjentyzm, darwinizm, praca u podstaw, praca organiczna,emancypacja kobiet, asymilacja Żydów, antysemityzm, etos mieszczański, klasa (grupa) społeczna, panorama społeczna, *epigonizm.
− Organizacja dzieła literackiego: realizm, powieść, stylizacja środowiskowa, nowela, opowiadanie, sakralizacja, felieton,reportaż, *tendencyjność, *mowa pozornie zależna, *przedakcja, *wątek, *epizod, *naturalizm, *powieść eksperymentalna, *bowaryzm.
Modernizm
Treści nauczania
Artyści o artystach – autotematyzm literatury modernizmu.
Przeczucie końca cywilizacji europejskiej w poezji modernizmu.
Poszukiwanie leków na „cierpienie duszy” w liryce modernizmu.
Przemiany języka poetyckiego w liryce modernizmu.
Ewolucja postaw w twórczości poetów młodopolskich.
Symbol jako sposób mówienia o rzeczywistości psychologicznej, społecznej i narodowej w dramacie i prozie Młodej Polski.
Realistyczny portret miasta i wsi w literaturze Młodej Polski.
Tradycja romantyczna i pozytywistyczna w literaturze młodopolskiej.
Bohaterowie prozy modernistycznej w poszukiwaniu wartości.
Człowiek przełomu wieków – między naturą a cywilizacją, między sacrum a profanum.
Przekład dzieła literackiego na język filmu – problemy ekranizacji i adaptacji.
Nawiązania do modernistycznych toposów i motywów w literaturze współczesnej.
*Sposoby kreowania rzeczywistości symbolicznej w sztuce modernizmu.
*Obraz miłości w czasach francuskiej belle époque.
Teksty literackie
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, wiersze (wybór, w tym *)
Jan Kasprowicz *Dies irae (fragmenty), Księga ubogich I, *Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach
Leopold Staff, wiersze (wybór, w tym *)
Maria Konopnicka Rota
Stefan Żeromski Ludzie bezdomni, *Rozdzióbią nas kruki, wrony...
Stanisław Wyspiański Wesele
Władysław Stanisław Reymont Chłopi, t. 1: Jesień
Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
Joseph Conrad Jądro ciemności

Inne teksty kultury

Claude Monet Impresja – wschód słońca
*Edward Munch Krzyk
Andrzej Wajda Wesele


Pojęcia kluczowe
− Świat idei: modernizm, Młoda Polska, neoromantyzm, nietzscheanizm, schopenhaueryzm, dekadentyzm, nihilizm,immoralizm, relatywizm, manicheizm, mizoginizm, „sztuka dla sztuki”, Nirwana, „rozpaczliwy hedonizm”, katastrofizm,chłopomania, idealizm, społecznikostwo, (post)kolonializm.
− Organizacja dzieła literackiego: manifest, impresjonizm, ekspresjonizm, synekdocha, erotyk, synteza sztuk, dialektyzacja, powieść modernistyczna, narracja personalna, *symbolizm, *synestezja, *montaż asocjacyjny, *powieść polifoniczna, *tonizm, *rymy 
Dwudziestolecie międzywojenne – nurt klasyczny
Treści nauczania
Codzienność jako temat literatury dwudziestolecia międzywojennego.
Nowy model języka poetyckiego w liryce międzywojnia.
„Radość z odzyskanego śmietnika” – literatura wobec problemów II Rzeczpospolitej.
Rewolucja jako „zmierzch świata” i cywilizacji europejskiej.
Kobiety i kobiecość w poezji i prozie międzywojennej.
Refleksja metafizyczna i filozoficzna w poezji Bolesława Leśmiana.

Teksty literackie
Julian Tuwim, wiersze (wybór)
Jan Lechoń, wiersze (wybór)
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, wiersze (wybór)
Kazimiera Iłłakowiczówna Błękitna chwila
Bolesław Leśmian, wiersze (wybór)
Stefan Żeromski Przedwiośnie 
lub
Zofia Nałkowska Granica

Kazimierz Wierzyński, wiersze (wybór)
*Jerzy Liebert Jeździec
Halina Poświatowska Manekiny
*Leopold Staff, wiersze (wybór)
*Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka
Inne teksty kultury

Marc Chagall Ja i miasteczko
Filip Bajon Przedwiośnie

Pojęcia kluczowe
− Świat idei: dwudziestolecie międzywojenne, Skamander, witalizm, biologizm, urbanizm, metafizyka, utopia, demokracja,
komunizm, personalizm, determinizm, proza kobieca, *psychoanaliza.
− Organizacja dzieła literackiego: stylizacja potoczna, miniatura poetycka, ballada filozoficzna, powieść polityczna, powieść inicjacyjna, *powieść psychologiczna, *inwersja czasu, *dygresja, *retrospekcja, *retardacja, *estetyzm,imażinizm, *antycypacja, *monolog wewnętrzny, *introspekcja.
KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE
Język w interakcji
Skuteczność retoryczna – dostosowanie sposobu argumentacji do sytuacji wypowiedzi.
Reguły dyskusji.
Etyka mówienia – agresja werbalna jako jeden z przejawów przemocy w relacjach międzyludzkich.
Etykieta językowa – zasady językowego savoir-vivre’u.
Zależność między kształtem językowym wypowiedzi a kontekstem pragmatycznym (nadawca, odbiorca, sytuacja komunikacyjna).
Różne sposoby realizowania intencji komunikacyjnej nadawcy.
Oficjalność i nieoficjalność wypowiedzi językowej.
Pojęcia kluczowe: argument, kontrargument, przykład, teza, hipoteza, wniosek, lokucja, illokucja, perlokucja, akt mowy (asertywy, dyrektywy, komisywy, ekspresywy, deklaratywy), etykieta językowa.
Język w społeczeństwie
Środowiskowe zróżnicowanie polszczyzny.
Terytorialne zróżnicowanie polszczyzny.
Pojęcia kluczowe: żargon, gwara środowiskowa, gwara zawodowa, dialekt, gwara, regionalizm.
Kształt wypowiedzi językowej
Styl jako sposób wyrażania myśli w mowie i piśmie.
Funkcja i rodzaj wypowiedzi językowej jako czynniki determinujące wybór stylu.
Najważniejsze style użytkowe polszczyzny.
Podstawowe typy stylizacji.
Sposoby wzbogacania zasobu leksykalnego polszczyzny.
Podstawowe gatunki wypowiedzi językowych: artykuł, felieton, reportaż, negocjacje.
*Charakterystyczne cechy języka i stylu tekstów romantycznych, pozytywistycznych i modernistycznych.
Pojęcia kluczowe: styl (potoczny, artystyczny, publicystyczny, naukowy, urzędowy), stylizacja (dialektyzacja, archaizacja,kolokwializacja), neologizm, słowotwórstwo.

KLASA 3
KSZTAŁCENIE LITERACKIE
Dwudziestolecie międzywojenne – nurt awangardowy
Treści nauczania
Pojęcie awangardowości w sztuce.
Poszukiwanie tożsamości w świecie zniewolonym przez Formę.
Zapowiedzi nadchodzącej katastrofy w liryce późnego międzywojnia.
Przemiany formy narracyjnej i *dramatycznej w literaturze międzywojennej.
Człowiek wobec władzy totalitarnej w literaturze dwudziestolecia międzywojennego.
*Modernizm i awangarda – przemiany języka poetyckiego w liryce przełomu wieków XIX i XX.
*Katastroficzna wizja historii w dramacie Witkacego.

Teksty literackie
Józef Czechowicz, wiersze (wybór)
Witold Gombrowicz Ferdydurke
Bruno Schulz Sklepy cynamonowe (wybór)
Franz Kafka Proces
Julian Przyboś, wiersze (wybór)

Inne teksty kultury
Pablo Picasso Guernica

Pojęcia kluczowe
− Świat idei: awangardowość, antybohater, absurd, Forma, parodia, podświadomość, antyurbanizm, *everyman,
*Awangarda Krakowska, *przeżycie metafizyczne, *Tajemnica Istnienia.
− Organizacja dzieła literackiego: formizm, kubizm, surrealizm, wiersz wolny, antypowieść, oniryzm, kreacjonizm, proza poetycka, *nowa metafora, *Czysta Forma, *strumień świadomości, *porządek asocjacyjny.
Literatura wojny i okupacji
Treści nauczania
Literatura jako świadectwo „czasów pogardy”.
„Człowieczeństwo kalekie”? – obraz człowieka w literaturze lagrowej i łagrowej.
Literackie wizje zagłady – poszukiwanie sposobów opisu doświadczenia wojennego.
Heroizacja i deheroizacja doświadczenia wojennego w literaturze współczesnej.
Wojenny i powojenny dramat pokolenia Kolumbów.
Czy poezja może być ocaleniem?
Holocaust w polskiej literaturze i publicystyce.


Teksty literackie
Krzysztof Kamil Baczyński, wiersze (wybór, w tym *)
Krystyna Krahelska [Hej, chłopcy, bagnet na broń!...]
Czesław Miłosz, wiersze (wybór)
Tadeusz Różewicz, wiersze (wybór)
Tadeusz Borowski, opowiadania (wybór, w tym *)
Gustaw Herling-Grudziński Inny świat
Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem
Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragment)
Władysław Szpilman Pianista (fragment)
*Tadeusz Gajcy Wczorajszemu
Inne teksty kultury

Roman Polański Pianista


Dialog z przeszłością
Jan Paweł II Pamięć i tożsamość (fragment)

Pojęcia kluczowe
− Świat idei: pokolenie Kolumbów, apokalipsa spełniona, tragizm generacyjny, lagier (łagier), zlagrowanie, (złagrowanie), moralność odwróconego dekalogu, totalitaryzm, nazizm, faszyzm, dehumanizacja, reifikacja, Holokaust,autobiografizm, 
− Organizacja dzieła literackiego: behawioryzm, poezja żołnierska, literatura faktu, autentyzm, reportaż, wywiad, „poezja ściśniętego gardła”, deheroizacja.
Współczesność i ponowoczesność
Treści nauczania
Człowiek w sytuacjach granicznych – postawy i wybory moralne bohaterów współczesnej literatury i filmu.
Poszukiwanie heroizmu w świecie grozy i absurdu.
Literatura i film o zagrożeniach dla wolności w świecie współczesnym.
Świadectwa degradacji rzeczywistości w sztuce XX wieku.
Sacrum, kultura, wartości uniwersalne... – poszukiwanie ocalenia w literaturze współczesnej.
Związki sztuki i polityki – postawy polskich intelektualistów wobec Nowej Wiary.
Opisywanie rzeczywistości PRL-u i jej kontestacja w polskiej literaturze współczesnej.
Dramat absurdu jako wyzwanie wobec tradycji – groteskowa twarz współczesności w teatrze i literaturze.
Różnorodność zjawisk w polskiej poezji powojennej.
Blaski i cienie kultury masowej.

Teksty literackie
Czesław Miłosz, wiersze (wybór), *Zniewolony umysł (fragmenty), *eseje (wybór)
Tadeusz Różewicz, wiersze (wybór)
Zbigniew Herbert, wiersze (wybór)
*Andrzej Bursa, wiersze (wybór)
Miron Białoszewski, wiersze (wybór)
Wisława Szymborska, wiersze (wybór, w tym *)
Stanisław Barańczak, wiersze (wybór)
Sławomir Mrożek Tango
Albert Camus Dżuma, *Mit Syzyfa (fragmenty)
Ewa Lipska, wiersze (wybór, w tym *)

Inne teksty kultury

Andrzej Wajda Popiół i diament
Maciej Englert Tango
Jan Paweł II, homilia na Placu Zwycięstwa, 2 czerwca 1979

Pojęcia kluczowe
− Świat idei: egzystencjalizm, humanizm laicki, socrealizm, pokolenie „Współczesności”, Nowa Fala, cenzura, drugi obieg, literatura emigracyjna, poezja kultury, theatrum mundi, (neo)klasycyzm, „poezja rupieci”, etos inteligencki,(non)konformizm, progresywizm, konserwatyzm, dyktatura proletariatu, dokument, kultura masowa, *„kaskaderzy literatury”, *„człowiek zbuntowany”, *postmodernizm, *dekonstrukcja, *sylwiczność.
− Organizacja dzieła literackiego: powieść parabola, teatr absurdu, poezja lingwistyczna, liryka narracyjna, traktat,
KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE
Język w interakcji
Język jako narzędzie zniewolenia w politycznych wypowiedziach propagandowych.
Perswazyjne wykorzystanie języka przez współczesną kulturę masową.
Pojęcia kluczowe: nowomowa, reklama.
Język w społeczeństwie
Pokoleniowe zróżnicowanie języka – język młodzieżowy na tle polszczyzny literackiej.
Pisana i mówiona odmiana języka – odmienność kształtu językowego determinowana sytuacją komunikacyjną.
Specyfika współczesnej komunikacji medialnej.
Rozwój nowych mediów – szanse i zagrożenia dla polszczyzny.
*Język jako narzędzie wartościowania, kategoryzowania i interpretacji świata.
Pojęcia kluczowe: kolokwializm, wulgaryzm, elipsa, anakolut, zdanie, równoważnik zdania, massmedia, hipertekst,mediatyzacja (tabloidyzacja) rzeczywistości, blog, forum internetowe, czat, *językowy obraz świata, *funkcja poznawcza,komunikacyjna, społeczna języka.

Kształt wypowiedzi językowej
Bogactwo frazeologiczne polszczyzny.
Frazeologizmy jako tworzywo wypowiedzi poetyckiej i wypowiedzi potocznej.
Pojęcie kultury języka.
Kryteria poprawności językowej.
Podstawowe typy błędów językowych.
Błąd językowy a innowacja językowa – rozróżnienie pojęć.
Zasady redagowania i adiustacji tekstu.
Zasady sporządzania opisu bibliograficznego (książki, artykułu z pracy zbiorowej i czasopisma, materiałów internetowych i audiowizualnych).
Podstawowe gatunki wypowiedzi językowych: esej.

Pojęcia kluczowe: łączliwość wyrazów, idiom, defrazeologizacja, norma językowa, poprawność językowa, błąd językowy (fonetyczny, fleksyjny, leksykalny, frazeologiczny, składniowy), błąd stylistyczny, innowacja językowa, 

