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ANALIZA EPOK LITERACKICH   
PROGRAM NAUCZANIA I PLAN DYDAKTYCZNY  

KLASA 3  
 

I. ZAŁO ŻENIA PROGRAMOWE 
 

Treści nauczania zostały podane w układzie historycznoliterackim powiązanym z szerokimi kontekstami kulturowymi i zjawiskiem 
intertekstualności. Zachowanie chronologii jako narzędzia metodologicznego ma na celu uporządkowanie wiedzy uczniów i dostrzeżenie przez 
nich procesu opartego na nawiązaniach do tradycji, swoistego wielowiekowego dialogu kulturowego oraz korespondencji sztuk. Zgodnie 
z istotą reformy edukacji ważne znaczenie należy przypisać relacjom intersemiotycznym i reinterpretacjom występujących na przestrzeni 
wieków toposów i symboli. Program integruje zagadnienia z zakresu kształcenia literacko-kulturowego oraz językowego. Jego fundament 
stanowią teksty literackie reprezentatywne dla poszczególnych epok, ilustrujące typowe dla nich tematy i motywy oraz charakterystyczne style 
i konwencje artystyczne. Powiązanie porządku chronologicznego z układem problemowym pozwala na dostosowanie programu do potrzeb 
i możliwości konkretnego zespołu klasowego oraz efektywnego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego. 

 
II.  CELE NAUCZANIA I WYCHOWANIA 

 
1. Utrwalanie tekstów stanowiących trwałe dziedzictwo kulturowe Europy. 
2. Rozumienie tekstów kultury na poziomie znaczeń dosłownych, alegorycznych, symbolicznych, metaforycznych, parabolicznych. 
3. Odczytywanie tekstów literackich w wymiarze aksjologicznym; dostrzeganie ich wartości etycznych, estetycznych, uniwersalnych 

i narodowych. 
4. Rozpoznawanie w tekstach kultury i interpretowanie istotnych motywów świadczących o ciągłości kultury śródziemnomorskiej. 
5. Wykorzystywanie kontekstów do odczytania tekstów kultury. 
6. Poznanie wyróżników kodu komunikacyjnego dzieła literackiego na tle kodów innych dziedzin sztuki. 
7. Posługiwanie się podstawowym aparatem pojęciowym (teoretycznoliterackim, historycznoliterackim i językoznawczym) przy odbiorze 

tekstów kultury. 
8. Rozumienie podstawowych procesów historyczno-kulturowych; krytyczna ocena zjawisk kulturowych. 
9. Przygotowanie dłuższej wypowiedzi ustnej i pisemnej. 
10. Formułowanie własnych opinii. 
11. Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji (poszukiwanie i przetwarzanie informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

informacyjnych). 
12. Budzenie refleksji dotyczących świata, różnorodnych relacji międzyludzkich, wartości. 
13. Zakorzenienie w tradycji, rozumiane również jako internalizacja uniwersalnego systemu etycznego kultury europejskiej. 
14. Branie odpowiedzialności za własny rozwój i samodoskonalenie. 
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III.  TREŚCI NAUCZANIA (KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KSZTAŁCENIE KULTUROWE) 

 
Treści nauczania zostały skorelowane z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego oraz 

opracowane w formie planu dydaktycznego pozwalającego na ich modyfikację oraz dostosowanie do potrzeb edukacyjnych i zainteresowań 
konkretnych zespołów klasowych.  
  

Lp. Zagadnienie Materiał nauczania  
konteksty kulturowe do wyboru 

Wymagania podstawowe 
uczeń potrafi: 

Wymagania ponadpodstawowe  
uczeń potrafi  

1.  
 

Lekcja organizacyjna 
1h 

Zapoznanie uczniów z celami 
edukacyjnymi przedmiotu; 
powtórzenie i uporządkowanie 
wiadomości dotyczących procesu 
historycznoliteracki his; 
wyjaśnienie przydatnych pojęć 
związanych z procesem 
historycznoliterackim  
 

− wymienić kolejne epoki 
historycznoliterackie 
− wyjaśnić pojęcia np.  kierunek artystyczny,  
intertekstualność, stylizacja i jej rodzaje 
(archaizacja, dialektyzacja...) 

− wyjaśnić pojęcia np. proces 
historycznoliteracki, konwencja literacka, 
prąd artystyczny, przekład intersemiotyczny,  
pastisz, trawestacja, parodia, ekfraza, 

2.  ANTYK  
GRECKO –RZYMSKI  
I JUDEO– 
CHRZEŚCIJAŃSKI 
4 h 

Tablica chronologiczna; główne 
nurty ideowe, artystyczne, 
filozoficzne; reprezentanci epoki  
i ich twórczość; cechy literatury  
i sztuki antycznej; topika i 
symbolika antyczna; teksty 
nawiązujące do epoki 
 

− określić czas trwania epoki starożytnej 
− wyjaśnić pojęcia np. kosmogonia, teogonia, 
apokalipsa, topos, prometeizm, fatum, tragizm, 
wina tragiczna, epikureizm, stoicyzm, non 
omnis moriar, sacrum, profanum, vanitas,  
stylizacja biblijna, parabola, parafraza,  aluzja 
literacka, theatrum mundi 
− wymienić nazwiska najważniejszych 
twórców antyku  
− omówić na przykładach ich twórczość 
− wymienić najważniejsze tematy, motywy, 
cechy... literatury i sztuki starożytnej 
− omówić przykładowe teksty nawiązujące 
do epoki 
 

−  wyjaśnić pojęcia np. klasycyzm, 
archetyp, antropomorfizacja, homo viator, 
tyrteizm, orfizm, ironia tragiczna, katharsis, 
hedonizm, aurea mediocritas, sztuka 
apollińska, dionizyjska, holokaust, apokryf, 
triada platońska, kalokagathia, aksjologia 
 
 
− przedstawić pogłębioną analizę i 
interpretację wybranych tekstów 
pochodzących z antyku 
− porównać topikę biblijną i mitologiczną 
− omówić na wybranych przykładach 
zróżnicowane zabiegi reinterpretacyjne  
 

3.  ŚREDNIOWIECZE 
2h 

Tablica chronologiczna; główne 
nurty ideowe, artystyczne, 
filozoficzne; reprezentanci epoki  
i ich twórczość; cechy literatury  
i sztuki średniowiecznej; topika  
i symbolika średniowieczna; 
teksty nawiązujące do epoki 
 
 

− określić czas trwania epoki 
− objaśnić nazwę epoki 
− wskazać rolę chrześcijaństwa dla tworzenia 
się kultury średniowiecza 
− wyjaśnić pojęcia np. teocentryzm, 
uniwersalizm, styl romański, gotyk, 
hagiografia, franciszkanizm, asceza, 
historiografia, etos rycerski, alegoria  
− wymienić nazwiska najważniejszych 

− wyjaśnić pojęcia np. augustynizm, 
tomizm, deesis, pieta, teodycea, chansons de 
geste, pareneza, danse macabre, topos ubi 
est? / ubi sunt?, wertykalizm, hieratyczność 
 
 
  
− przedstawić pogłębioną analizę i 
interpretację wybranych tekstów powstałych 
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twórców średniowiecza  
− omówić reprezentatywne teksty epoki 
− wymienić najważniejsze tematy, motywy, 
cechy... literatury i sztuki średniowiecznej 
− omówić przykładowe teksty nawiązujące 
do epoki 
 

w średniowieczu 
 
 
− omówić na wybranych przykładach 
zróżnicowane zabiegi reinterpretacyjne  
 
 

4.  RENESANS 
3h 

Tablica chronologiczna; główne 
nurty ideowe, artystyczne, 
filozoficzne; reprezentanci epoki  
i ich twórczość; cechy literatury 
i sztuki renesansowej; topika i 
symbolika renesansowa; 
teksty nawiązujące do epoki 
 

− określić czas trwania epoki 
− objaśnić nazwę epoki 
− wymienić najważniejsze wydarzenia 
historyczne, które wpłynęły na kulturę epoki 
− omówić najważniejsze idee i hasła 
renesansu w literaturze i sztuce 
− objaśnić znaczenie związku wyrazowego 
„człowiek renesansu” 
− wyjaśnić pojęcia np. humanizm 
− wymienić nazwiska najważniejszych 
twórców renesansu  
− omówić na przykładach ich twórczość 
− wymienić najważniejsze tematy, motywy, 
cechy... literatury i sztuki renesansowej 
− omówić przykładowe teksty nawiązujące 
do epoki 
 

− wyjaśnić pojęcia np.  antropocentryzm, 
makiawelizm, imitatio antiquorum, 
petrarkizm, dramat szekspirowski, 
hamletyzm 
 
  
− przedstawić pogłębioną analizę i 
interpretację wybranych tekstów powstałych 
w renesansie 
 
 
− omówić na wybranych przykładach 
zróżnicowane zabiegi reinterpretacyjne  
 
 

5.  BAROK 
2h 

Tablica chronologiczna; główne 
nurty ideowe, artystyczne, 
filozoficzne; reprezentanci epoki  
i ich twórczość; cechy literatury  
i sztuki barokowej; topika i 
symbolika barokowa; 
teksty nawiązujące do epoki 
 

− określić czas trwania epoki 
− objaśnić nazwę epoki 
− wymienić najważniejsze wydarzenia 
historyczne, które wpłynęły na kulturę epoki 
− omówić najważniejsze idee i hasła baroku 
w literaturze i sztuce  
− wyjaśnić pojęcia np. konceptyzm, 
sarmatyzm, wanitatywność,  
− wymienić nazwiska najważniejszych 
twórców baroku  
− omówić na przykładach ich twórczość 
− wymienić najważniejsze tematy, motywy, 
cechy... literatury i sztuki barokowej 
− omówić przykładowe teksty nawiązujące 
do epoki 
 

− wyjaśnić pojęcia np.  marinizm, 
sensualizm, poezja metafizyczna, gawęda 
szlachecka, styl makaroniczny, antynomie, 
hiperbolizacja,  donkiszoteria, światłocień, 
kompozycja diagonalna, putto, mistycyzm 
 
 
 
− przedstawić pogłębioną analizę i 
interpretację wybranych tekstów powstałych 
w baroku 
 
 
− omówić na wybranych przykładach 
zróżnicowane zabiegi reinterpretacyjne  
 

6.  OŚWIECENIE 
2h 

Tablica chronologiczna; główne 
nurty ideowe, artystyczne, 
filozoficzne; reprezentanci epoki  

− określić czas trwania epoki 
− objaśnić nazwę epoki 
− wymienić najważniejsze wydarzenia 

− wyjaśnić pojęcia np.  liberalizm, rokoko, 
robinsonada 
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i ich twórczość; cechy literatury  
i sztuki barokowej; topika i 
symbolika barokowa; 
teksty nawiązujące do epoki 
 

historyczne, które wpłynęły na kulturę epoki 
− omówić najważniejsze idee i hasła 
oświecenia w literaturze i sztuce 
− wyjaśnić pojęcia np. racjonalizm, 
empiryzm, klasycyzm, sentymentalizm, utopia 
− wymienić nazwiska najważniejszych 
twórców oświecenia  
− omówić na przykładach ich twórczość 
− wymienić najważniejsze tematy, motywy, 
cechy... literatury i sztuki oświeceniowej 
− omówić przykładowe teksty nawiązujące 
do epoki 
 

 
− przedstawić pogłębioną analizę i 
interpretację wybranych tekstów powstałych 
w oświeceniu 
 
 
− omówić na wybranych przykładach 
zróżnicowane zabiegi reinterpretacyjne  
 

7.  ROMANTYZM 
5h 

Tablica chronologiczna; główne 
nurty ideowe, artystyczne, 
filozoficzne; reprezentanci epoki  
i ich twórczość; cechy literatury  
i sztuki romantyzmu; topika i 
symbolika romantyzmu; 
teksty nawiązujące do epoki 
 

− określić czas trwania epoki 
− objaśnić nazwę epoki 
− wymienić najważniejsze wydarzenia 
historyczne, które wpłynęły na kulturę epoki 
− omówić najważniejsze idee i hasła 
romantyzmu w literaturze i sztuce 
− wyjaśnić pojęcia np. irracjonalizm, 
metafizyka, miłość romantyczna, ludowość, 
romantyczny  indywidualizm, werteryzm, 
prometeizm, mesjanizm, poeta wieszcz, epopeja 
narodowa 
− wymienić nazwiska najważniejszych 
twórców romantyzmu 
− omówić na przykładach ich twórczość 
− wymienić najważniejsze tematy, motywy, 
cechy... literatury i sztuki romantyzmu 
− omówić przykładowe teksty nawiązujące 
do epoki 
 

wyjaśnić pojęcia np.  romantyczne 
antynomie, spirytualizm, historyzm, 
osjanizm, orientalizm, gotycyzm, 
winkelriedyzm, faustyzm, bajronizm, 
egotyzm, martyrologia, synkretyzm, 
historiozofia, ironia romantyczna, dialektyka, 
triada heglowska, stylizacja biografii 
 
 
 
 
 
− przedstawić pogłębioną analizę i 
interpretację wybranych tekstów powstałych 
w romantyzmie 
 
− omówić na wybranych przykładach 
zróżnicowane zabiegi reinterpretacyjne  
 

8.  POZYTYWIZM 
3h 

Tablica chronologiczna; główne 
nurty ideowe, artystyczne, 
filozoficzne; reprezentanci epoki  
i ich twórczość; cechy literatury  
i sztuki pozytywizmu; topika i 
symbolika pozytywizmu; 
teksty nawiązujące do epoki 
 

− określić czas trwania epoki 
− objaśnić nazwę epoki 
− wymienić najważniejsze wydarzenia 
historyczne, które wpłynęły na kulturę epoki 
− omówić najważniejsze idee i hasła 
pozytywizmu w literaturze i sztuce 
− wyjaśnić pojęcia np. praca organiczna, 
praca u podstaw, asymilacja mniejszości, 
antysemityzm, emancypacja, realizm, 
naturalizm 
− wymienić nazwiska najważniejszych 

− wyjaśnić pojęcia np.  scjentyzm,  
darwinizm, ewolucjonizm, organicyzm,  
materializm historyczny, marksizm,   
agnostycyzm, mowa ezopowa /język 
ezopowy, tendencyjność przedstawienia, 
epopeja heroiczna, bowaryzm, polifonia, 
self-made man 
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twórców pozytywizmu 
− omówić na przykładach ich twórczość 
− wymienić najważniejsze tematy, motywy, 
cechy... literatury i sztuki pozytywizmu 
− omówić przykładowe teksty nawiązujące 
do epoki 
 

− przedstawić pogłębioną analizę i 
interpretację wybranych tekstów powstałych 
w pozytywizmie 
− omówić na wybranych przykładach 
zróżnicowane zabiegi reinterpretacyjne  
 

9.  MODERNIZM /  
MŁODA POLSKA 
4h 

Tablica chronologiczna; główne 
nurty ideowe, artystyczne, 
filozoficzne; reprezentanci epoki  
i ich twórczość; cechy literatury  
i sztuki modernizmu; topika  
i symbolika modernizmu; 
teksty nawiązujące do epoki 
 

− określić czas trwania epoki 
− objaśnić nazwy epoki 
− wymienić najważniejsze wydarzenia 
historyczne, które wpłynęły na kulturę epoki 
− omówić najważniejsze idee i hasła 
modernizmu w literaturze i sztuce 
wyjaśnić pojęcia np. dekadentyzm, 
katastrofizm, impresjonizm, symbolizm, 
ludomania, nietzscheanizm, 
− wymienić nazwiska najważniejszych 
twórców modernizmu 
− omówić na przykładach ich twórczość 
− wymienić najważniejsze tematy, motywy, 
cechy... literatury i sztuki modernizmu 
− omówić przykładowe teksty nawiązujące 
do epoki 
 

− wyjaśnić pojęcia np.  ekspresjonizm, 
parnasizm, secesja, intuicjonizm, pęd 
życiowy (élan vital), bergsonizm, poeta 
przeklęty, spleen, cyganeria, dandys, 
rozpaczliwy hedonizm, filister, pejzaż 
mentalny (wewnętrzny), synestezja, oniryzm, 
manicheizm, mizoginizm 
 
 
− przedstawić pogłębioną analizę i 
interpretację wybranych tekstów powstałych 
w modernizmie 
 
 
− omówić na wybranych przykładach 
zróżnicowane zabiegi reinterpretacyjne  
 

10.  DWUDZIESTOLECIE 
MIĘDZYWOJENNE 
4h 

Tablica chronologiczna; główne 
nurty ideowe, artystyczne, 
filozoficzne; reprezentanci epoki  
i ich twórczość; cechy literatury  
i sztuki dwudziestolecia 
międzywojennego; topika i 
symbolika dwudziestolecia 
międzywojennego; teksty 
nawiązujące do epoki 
 

− określić czas trwania epoki 
− objaśnić nazwę epoki 
− wymienić najważniejsze wydarzenia 
historyczne, które wpłynęły na kulturę epoki 
− omówić najważniejsze idee i hasła w 
literaturze i sztuce dwudziestolecia 
międzywojennego 
− wyjaśnić pojęcia np. awangarda, kultura 
masowa, psychoanaliza – filozofia 
podświadomości, deformacja, surrealizm, 
paraboliczność, everyman (każdy), moralitet , 
katastrofizm, groteska, absurd, 
Gombrowiczowska Forma, 
− wymienić nazwiska najważniejszych 
twórców dwudziestolecia międzywojennego 
− omówić na przykładach ich twórczość 
− wymienić najważniejsze tematy, motywy, 
cechy... literatury i sztuki dwudziestolecia 
międzywojennego  

− wyjaśnić pojęcia np.  I awangarda: 
Awangarda Krakowska, II awangarda: 
Awangarda lubelska, Awangarda wileńska – 
żagaryści, metafora awangardowa, wiersz 
awangardowy, futuryzm, formizm, 
ekspresjonizm, dadaizm, kubizm, teoria 
Czystej Formy,  konstruktywizm, kaligram 
 
− przedstawić pogłębioną analizę i 
interpretację wybranych tekstów powstałych 
w dwudziestoleciu międzywojennym 
 
 
− omówić na wybranych przykładach 
zróżnicowane zabiegi reinterpretacyjne  
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− omówić przykładowe teksty nawiązujące 
do epoki 
 

11.  WOJNA I OKUPACJA 
1h 

Tablica chronologiczna; 
reprezentanci i ich twórczość; 
cechy literatury i sztuki; topika  
i symbolika tekstów 

− podać daty wiążące się z II wojną światową 
i okupacją w Polsce;  
− przedstawić sytuację polityczną i tło 
historyczne związane z wybuchem wojny i 
okupacją ziem polskich 
− wyjaśnić pojęcia np. apokalipsa spełniona, 
totalitaryzm, faszyzm, stalinizm, obozy 
zagłady, człowiek lagrowany, odwrócony 
dekalog, Holokaust, dehumanizacja, literatura 
faktu, adaptacja filmowa, autobiografizm, 
− wymienić nazwiska najważniejszych 
twórców 
− omówić na przykładach ich twórczość 
 

–     przedstawić zmiany i ograniczenia 
zaistniałe w sferze kultury, sztuki, literatury 
w czasie wojny; 
− wyjaśnić pojęcia np. determinizm 
historyczny, determinizm biologiczno-
środowiskowy, nihilizm, reifikacja, homo 
sovieticus 
 
 
 
− przedstawić pogłębioną analizę 
i interpretację wybranych tekstów 

12.  WSPÓŁCZESNOŚĆ 
4h 

Tablica chronologiczna; 
reprezentanci i ich twórczość; 
cechy literatury i sztuki; topika i 
symbolika tekstów 

− – wymienić przemiany, które zaszły po 
zakończeniu II wojny światowej; 
−  omówić najważniejsze idee i hasła 
w literaturze i sztuce powojennej 
− wyjaśnić pojęcia np. groteska, absurd, 
paraboliczność, poetyka codzienności, reportaż, 
dziennik, etos inteligencki, nonkonformizm, 
autoironia, uniformizacja , globalizacja, 
urbanizacja, egalitaryzm, kolokwializacja, 
wulgaryzmy, polska szkoła filmowa, 
inscenizacja telewizyjna, pop-art, ikona kultury 
masowej, konsumpcjonizm, happening,  slogan 
− wymienić nazwiska najważniejszych 
twórców okresu powojennego 
− omówić na przykładach ich twórczość 
− wymienić najważniejsze tematy, motywy, 
cechy... literatury i sztuki powojennej 

− porównać nową epokę z epokami 
poprzedzającymi  
− wyjaśnić pojęcia np. socrealizm, 
marksizm, nowomowa, propaganda sukcesu,  
egzystencjalizm, postmodernizm, 
dekonstrukcja, estetym, lingwizm, turpizm, 
pokolenie Nowej Fali, Współczesności, 
bruLionu, fenomenologia, personalizm, 
traktat, rozdwojenie jaźni, alter ego, de 
frazeologizacja, sylficzność, językowy obraz 
świata  
 
 
 
 
–      przedstawić pogłębioną analizę 
i interpretację wybranych tekstów 

                                                                              
Przedmiot powinien być zrealizowany w wymiarze co najmniej 30 godzin (w planie - 35h). 
 
Nauczyciel ma prawo zmodyfikować liczbę godzin przeznaczoną na treści dotyczące danej epoki w zależności od potrzeb edukacyjnych, 
poziomu wiedzy i umiejętności lub zainteresowań uczniów. Nauczyciel decyduje o doborze kontekstów np. filozoficznych, historycznych, 
teoretycznoliterackich, a także tekstów nawiązujących do omawianej epoki.  
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IV.  METODY PRACY I INDYWIDUALIZACJA KSZTAŁCENIA 
 

W realizacji programu należy ograniczyć metody podające na rzecz uczenia problemowego, pracę indywidualną i grupową. Szczególną 
rolę powinny odgrywać metody aktywizujące (prezentacje, projekty edukacyjne, dyskusje, burze mózgów, mataplany, grupy eksperckie, 
kapelusze de Bono ...), ukierunkowane na kreatywność, samodzielność myślenia oraz skuteczne komunikowanie.  
 
V. PRZEWIDYWANE OSI ĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

 
Oczekiwane osiągnięcia ucznia odpowiadają zapisom zawartym w Podstawie programowej:  

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji: 
 a) czytanie i słuchanie; b) samokształcenie i docieranie do informacji; c) świadomość językowa. 
2. Analiza i interpretacja tekstów kultury: 
 a) wstępne rozpoznanie; b) analiza; c) interpretacja; d) wartości i wartościowanie. 
3. Tworzenie wypowiedzi: 
 a) mówienie i pisanie; b) świadomość językowa. 
 

Należy dążyć do kształtowania w uczniach świadomości istnienia różnych funkcji i sposobów interpretacji tekstów, dostrzegania cech 
charakterystycznych określonej epoki, funkcjonowania tych samych motywów w różnych utworach literackich, rozpoznawania konwencji 
artystycznej, odczytywania treści alegorycznych i symbolicznych oraz zabiegów reinterpretacyjnych. Równie istotną rolę powinien odgrywać 
proces samokształcenia, docierania do informacji i poprawnego wykorzystania jej, a także umiejętności formułowania tezy, stosowania trafnej 
argumentacji z wykorzystaniem zróżnicowanych kontekstów, wnioskowania oraz wartościowania. Uczniowie powinni budować dłuższe 
wypowiedzi, logicznie skomponowane i poprawne pod względem językowym. 
 
VI.  SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSI ĄGNIĘĆ UCZNIÓW  
 

Ocenianie osiągnięć uczniów powinno być zgodne z zawartymi w planie dydaktycznym wymaganiami podstawowymi 
i ponadpodstawowymi. Należy stosować różnorodne formy oceniania, m.in. prace twórcze, wypowiedzi ustne i pisemne, prace wykonywane 
indywidualnie i w grupach zadaniowych (np. projekt).  
                                                                              

  Oprac. Dorota Mechlińska 


