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Czerwieńsk, dn. 05. 09. 2013 r.  
 
 

KALENDARZ UCZNIA KLAS:  
             I LOP  i I LOW 

 
1. Lektury do przeczytania w całości  

tytuł  klasa data* uwaga  

KRÓL EDYP I LOP 

 

I LOW  

01.10.13   

 Dokonaj streszczenia- 

odpowiedź lub kartkówka  

(decyzja nauczyciela)  

MAKBET  I LOP 

I LOW  

02.12.13 Dokonaj charakterystyki 

Makbeta jako rycerza i jako 

króla- kartkówka lub 

odpowiedź  (decyzja 

nauczyciela) 

*nie wcześniej niż podany termin  

2. Inne teksty kultury  
 

� Filmy polskich reżyserów, np.: K. Kieślowskiego, A. 
Munka, A. Wajdy, K. Zanussiego  

� homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku 
w Warszawie na Placu Zwycięstwa  
( Piłsudskiego) 

� wybrane reprodukcje z różnych dziedzin sztuki, np. 
malarstwa,  fotografii, rzeźby, architektury, itp.  

� inne wybrane teksty literackie:  *Bogurodzica ,wybrane pieśni, psalmy 
i treny * J. Kochanowskiego, Lament świętokrzyski , wiersze Mikołaja Sępa-
_Szarzyńskiego , wybrane mity , Dzieje Tristana i Izoldy , Don Kichote_Cervartea , 
Pamiętniki J.  Ch. Paska , wybrane utwory Krasickiego ( wybrana satyra lub 
Monachomachia), wybrane teksty biblijne ( Pieśni nad Pieśniami, Księga Hioba, 
Apokalipsa św. Jana , wybrane psalmy) 
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3. Teksty do powtórzenia  z gimnazjum*  

tekst klasa i data uwaga 
J. Kochanowski- 
wybrane fraszki, Treny   
( V, VII, VIII) 
+ życiorys pisarza 

I LOW i I LOP  
 

Przedstaw temat i 
problematykę  5 

wybranych fraszek 

do 31.10.13 

I. Krasicki- wybrane 
bajki 

+ życiorys pisarza 

I LOW i I LOP  
 

Na podstawie bajki 
Filozof oraz innych 
tekstów literackich 

powiedz, w jaki sposób 
bywają przedstawieni 

intelektualiści?  
( wypowiedź na ok. 3 

minuty)  

do 30.11.13 

A. Fredro Zemsta 
+ życiorys pisarza 

I LOW i I LOP  
 

Dokonaj streszczenia 
komedii Fredry- 
odpowiedź lub 

kartkówka (decyzja 
nauczyciela)   

do 31.01.14 

A. Mickiewicz Dziady, 
 cz. II  

+ życiorys pisarza 

I LOW i I LOP  
 

Znajdź obraz/ plakat/ 
fotografię/ kadr, 
odwołujący się do treści 
II cz. Dziadów i dokonaj 
jego komentarza w 
powiązaniu z treścią 
lektury- praca pisemna 
na min. 150m słów.  

do 28.02.14 

 
* uczeń zalicza materiał w ramach ustaleń pso, czyli w ramach lekcji lub/i form pozalekcyjnych, typu: 

konsultacje, tzw. godzina karciana, ew. fakultety 
                                  
 
                                            opracowała: Agnieszka Januszewicz  


