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(plan wynikowy dwustopniowy)

Plan realizacji materia∏u wiedzy o kulturze w liceum i technikum

Co to jest kultura?

1

Liczba
Temat lekcji
godzin
Uczeƒ:

Uczeƒ:
ZAGADNIENIA OGÓLNE

Poziom rozszerzony

Poziom podstawowy

Wymagania

s∏owniki j´zyka polskie- – zastanawia si´ nad zna- – wykorzystuje poznane
czeniem s∏owa „kultura” poj´cia do charakterygo, encyklopedie
styki kultury w∏asnego
– odró˝nia elementy
regionu (np. architektuilustracje przedstawiajà- Êwiata kultury od twory ludowej)
rów i zjawisk natury
ce wytwory kultury
(np. piramidy w Gizie) – rozumie poj´cia: kultu- – zna twórców kultury
zwiàzanych z jego ma∏à
ra, kultura regionalna,
i natury (np. wydma
ojczyznà
kultura ludowa, ma∏a
pustynna)
ojczyzna
– okreÊla relacje pomi´dzy poj´ciami: kultura
materialna, kultura duchowa
– zna podzia∏ kultury ze
wzgl´du na jej zasi´g
i czas oddzia∏ywania
– wyjaÊnia poj´cie „piramida kultury”

Materia∏y
edukacyjne

WOS, H, EUR
elementy polskiej kultury
narodowej,
kultura i to˝samoÊç narodowa w zjednoczonej Europie

Klasa I

POL
oÊwieceniowa
opozycja natury i cywilizacji

Klasa II

POL
przyk∏ady zjawisk nale˝àcych do kultury wybranej
epoki (np. etos
rycerski w Êredniowieczu, kultura sarmacka
w XVII w., zjawiska zwiàzane
ze schy∏kiem
wieku – XIX
i XX)

Klasa III

Âcie˝ki edukacyjne, konteksty

Kszta∏cenie w zakresie podstawowym – 1 godz. tygodniowo (ok. 35 godz.).
Kszta∏cenie w zakresie rozszerzonym – 2 godz. tygodniowo (ok. 70 godz.).
W ostatniej rubryce zasugerowano wprowadzenie w poszczególnych klasach kontekstów i elementów Êcie˝ek edukacyjnych:
POL – j´zyk polski, H – historia, WOS – wiedza o spo∏eczeƒstwie, F – edukacja filozoficzna, EUR – edukacja europejska, E – etyka.
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1

Kultura
popularna

16:26

WÊród znaków kultury

13/12/04

– porównuje odkrycia ludzi z „wynalazkami”
zwierzàt
– wyjaÊnia sformu∏owania:
„czysty wzrok”, „wzór
kultury”; wymienia elementy takiego wzoru

przedmioty charaktery- – rozumie poj´cia: homo- – odnajduje przyk∏ady
autotematyzmu w kulstyczne dla wspó∏czesnej genizacja kultury, kulturze popularnej
tura masowa, kultura
kultury popularnej
popularna, subkultura

POL
motywy zaczerpni´te ze
Êredniowiecznych eposów
rycerskich

POL
przedmioty b´dàce zna- – odró˝nia znaki ikonicz- – dostrzega kulturowy
charakter poj´cia „natu- symbolika
kami kultury wspó∏czes- ne od arbitralnych
liczb (Biblia,
ralnoÊç”
nej, np. telefony komór- – zna poj´cia: konwencja
znakowa, kod, medium – rozumie, do jakiej dzie- baÊnie) i kolokowe, plakaty, reklamy,
dziny odnosi si´ nazwa rów (Êrednio– wskazuje symbole zrofotosy gwiazd
semiotyka (semiologia) wiecze)
zumia∏e dla ró˝nych
ilustracje przedstawiajà- grup ludzi (np. rodziny, – wyjaÊnia, w jaki sposób
symbole budujà to˝sa- WOS, H
organizacji, mieszkaƒce ró˝ne znaki kultury
moÊç danej spo∏eczno- symbolika
ców danego regionu)
Êci (np. narodowej, re- paƒstwowa,
symbole w∏adzy
gionalnej)
– potrafi dostrzec rol´ ob*Ernst Cassirer, [Klucz
razu we wspó∏czesnej
do natury cz∏owieka –
kulturze popularnej
symbol]
– wyjaÊnia okreÊlenie animal symbolicum
– analizuje reklam´ tele*Roland Barthes, [Persil
wizyjnà pod kàtem wyi Omo]
korzystanej w niej symboliki

*Ruth Benedict, Wzory
kultury (fragm.)

*Stefan Czarnowski,
Kultura (fragm.)
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POL
poszukiwania
to˝samoÊci
a moda

POL
j´zyk jako system znaków,
znaki konwencjonalne i naturalne, kod j´zykowy

POL
Bruno Schulz,
Sklepy cynamonowe (np. opowiadania:
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Sztuka i dzie∏o
sztuki

13/12/04

1

*W∏adys∏aw Tatarkiewicz, [Trudna sztuka definicji sztuki]

Francisco Zurbarán,
Martwa natura z pomaraƒczami

Jan Vermeer van Delft,
W pracowni artysty (lub
Alegoria malarstwa)

*Richard Shusterman,
[Kultura dla wszystkich]

*Dwight Macdonald,
[Kultura dla mas]

– formu∏uje w∏asnà opini´ na temat wartoÊci
kultury popularnej;
wymienia niebezpieczeƒstwa, które ona ze
sobà niesie

– zna ewolucj´ poj´cia
„sztuka”
– próbuje zdefiniowaç
poj´cie sztuki
– okreÊla cele sztuki, odwo∏ujàc si´ równie˝ do
w∏asnych przemyÊleƒ
– rozumie poj´cia: mimesis, ekspresja, sztuka figuratywna, sztuka abstrakcyjna

we wspó∏czesnej kulturze
popularnej
(np. literatura
i film fantasy,
gry komputerowe)

– dostrzega mo˝liwoÊç
definiowania sztuki
i dzie∏a sztuki na pod-

POL
– wyjaÊnia wspó∏zale˝poj´cia: mimenoÊç treÊci i formy
sis, katharsis
w dziele sztuki
– omawia problem oryginalnoÊci w sztuce
– dostrzega ró˝nice pomi´dzy plagiatem
a twórczymi nawiàzaniami do innych dzie∏

POJ¢CIE SZTUKI. SZTUKI PLASTYCZNE

ilustracje przedstawiajà- – dostrzega ró˝nice pomi´dzy kulturà elitarnà
ce postaci i zjawiska nai masowà
le˝àce do kultury popularnej (np. reklama, ko- – charakteryzuje wybrane zjawiska nale˝àce do
miks, zdj´cie znanego
kultury popularnej (np.
sportowca)
literatur´ i pras´ brukowà, ogólnodost´pne
dzie∏a sztuki wysokiej)
– zna poj´cie kiczu, potrafi wskazaç przyk∏ady
tego zjawiska
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POL
problem oryginalnoÊci w literaturze – analiza dzie∏ renesansowych
(np. pieÊni Kochanowskiego)
i klasycystycznych nawiàzujàcych do antyku

F
poszukiwanie
przez jednostk´ to˝samoÊci
i autentycznoÊci a komercjalizacja i nieautentycznoÊç
kultury masowej

H
rozwój techniki (radio, film)
oraz zmiany
spo∏eczne
w XIX i XX w.,
które przyczyni∏y si´ do powstania i rozwoju kultury
masowej

Traktat o manekinach, Ulica
Krokodyli)

tabela
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Co to jest
pi´kno?

13/12/04

16:26

1

stawie ró˝nych kryteriów (np. intencji, oddzia∏ywania, stosunku
do rzeczywistoÊci, wartoÊci estetycznych) lub
okreÊlonego porzàdku

*Igor Strawiƒski, Âwi´to
wiosny, cz. II (taniec
ofiarny wybranej)

*Ludwig van Beethoven, VI Symfonia F-dur
op. 68, zwana Pastoralnà,
cz. II Scena nad strumykiem (fragment)

– wypowiada si´ na temat wartoÊci estetycznych dzie∏ muzycznych
pochodzàcych z ró˝nych epok

– porównuje zachowany – potrafi przedyskutowaç
problem: czy pi´kno
fragment dzie∏a antyczjest wartoÊcià obiektywnego z epoki klasycznej
nà, czy subiektywnà;
ze wspó∏czesnym dzieHans Arp, Tors
pod tym kàtem komen∏em Êwiadomie „niedotuje wybrane wspó∏czeskoƒczonym”
ne dokonania twórcze
– potrafi scharakteryzowaç pi´kno jako wartoÊç estetycznà
– omawia ró˝ne teorie
Francisco Goya, 3 maja
pi´kna (pi´kno jako
1808. Rozstrzelanie powartoÊç subiektywna
wstaƒców madryckich
lub obiektywna); okreÊla, jakà koncepcj´
Eug¯ne Delacroix, Konie
pi´kna realizuje twórca
arabskie walczàce w stajni
wybranego dzie∏a sztuki
Dominique Ingres, Edyp
i sfinks

Torso belwederskie (Tors
belwederski)

*Hans-Georg Gadamer,
[Sztuka i porzàdek]
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POL
porównanie
kanonów pi´kna w wybranych epokach
(np. na podstawie tekstów literackich i dzie∏
malarskich)

POL
polemika
klasyków z romantykami na
temat pi´kna

POL
Zachwyca czy
nie zachwyca,
czyli o tradycyjnych kanonach estetycznych – Witold
Gombrowicz,
Ferdydurke.

tabela

9

Style, pràdy,
epoki
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1

*Mario Praz, [Styl epoki]

reprodukcje ilustrujàce
cechy stylów klasycznych oraz antyklasycznych

Fernand Léger, Wielkie
Êniadanie

Rafael, Âwi´ta Cecylia

*Johann Joachim Wincklemann, Opis Torsa
w rzymskim Belwederze
(fragm.)

*Witruwiusz, [Pi´kno
ludzkiego cia∏a a pi´kno
architektury]
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POL
– porównuje obrazy rene- – wybrane dzie∏a sztuki
identyfikuje z konkret- renesans, barok, klasycyzm,
sansowy i wspó∏czesny
romantyzm w literaturze
nà epokà i stylem
pod kàtem kompozycji
– odnajduje w swojej
– wyjaÊnia poj´cia: styl,
okolicy zabytki archipràd, epoka
tektury i sztuki, potrafi
– zna cechy stylów klaje przypisaç do okreÊlosycznych i antyklasycznych stylów
nych
– wskazuje przyk∏ady
dzie∏ ró˝nych sztuk typowych dla wybranej epoki
– wyjaÊnia relacje mi´dzy
sztukà wysokà a sztukà
niskà oraz mi´dzy sztukà wysokà a sztukà
u˝ytkowà
– omawia analogie mi´dzy
formami ubiorów i formami architektury w poszczególnych epokach

– na podstawie informacji z podr´cznika o staro˝ytnych teoriach proporcji i harmonii
w sztuce opisuje dzie∏a
z XVI w. (np. Andrea
Palladio, Villa Rotonda;
Leonardo da Vinci, Homo quadratus)
– wyjaÊnia, dlaczego
z fragmentu rzeêby antycznej mo˝na odtworzyç ca∏oÊç

tabela
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*Gertrude Stein, Picasso
(fragm.)

– dostrzega ró˝ne sposoby widzenia Êwiata
przez artystów

POL, H
– omawia ró˝ne koncep- – charakteryzuje twóranonimowoÊç
czoÊç wybranego artycje artysty i sztuki
artystów Êredsty (np. mieszkajàcego
– wyjaÊnia poj´cie mecew jego regionie, nie mu- niowiecznych
natu; podaje przyk∏ady
si byç to artysta ludowy) i uwznioÊlenie
wspó∏czesnych meceJacek Malczewski, Na– potrafi si´ wypowiedzieç roli twórcy
nasów kultury
tchnienie malarza
w dyskusji na temat pro- w renesansie
wokacji w sztuce
Marcel Duchamp,
zjawisko meceL. H. O. O. Q.
natu na polskich dworach
– dostrzega odwiecznà
*Zbigniew Herbert, La(np. opieka
potrzeb´ utrwalania
scaux (ze zbioru Barbaw sztuce pi´kna Êwiata nad Êredniorzyƒca w ogrodzie)
wiecznymi
– bierze udzia∏ w dysku- kronikarzami
*biografie oraz wybrane
sji na temat: Jak znajo- czy renesansodzie∏a Micha∏a Anio∏a
wymi i barokomoÊç biografii artysty
i Salvadora Dalego
wp∏ywa na odbiór two- wymi poetami)
rzonej przez niego
*Giorgio Vasari, [Charaksztuki?
ter i zwyczaje Micha∏a
Anio∏a]

Roger van der Weyden,
Âwi´ty ¸ukasz malujàcy
Madonn´

1

Artysta –
rzemieÊlnik,
odtwórca,
twórca,
prowokator

– analizuje ró˝nice mi´dzy wybranymi dzie∏ami klasycznymi i antyklasycznymi
– nazywa elementy architektoniczne charakterystyczne dla poszczególnych stylów

CD-ROM Cz∏owiek –
twórca kultury, lekcja 7
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Wybrane style
w architekturze i malarstwie

13/12/04

POL, F
indywidualnoÊç artysty
w romantyzmie

esej jako gatunek literacki

porównanie
ró˝nych koncepcji artysty
i sztuki

POL
przyk∏ady prowokacji w sztuce XX w.

tabela
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*Stanis∏aw Lem, [O upadku sztuk wizualnych]

*Herbert Read, [Rozpad
formy w sztuce wspó∏czesnej]

– wyjaÊnia, na czym polega bezforemnoÊç
i niespójnoÊç sztuki
wspó∏czesnej
– zastanawia si´, jakie
warunki sà konieczne,
aby utwór nazwaç dzie∏em sztuki
– podaje przyk∏ady zatarcia granic mi´dzy
kunsztem a bylejakoÊcià

– rozumie, na czym pole- – okreÊla kierunek, do
którego mo˝na przypogajà zmiany w pojmorzàdkowaç wybrane
waniu sztuki zachodzàce
dzie∏o wspó∏czesne; pona prze∏omie XIX/XX w.
Francis Picabia, Kompotrafi je zinterpretowaç
– zna g∏ówne kierunki
zycja mechanistyczna II
– wykonuje kola˝ lub orsztuki wspó∏czesnej
ganizuje happening
– rozumie terminy: traAndrzej Wróblewski,
dycja, awangarda, sztu- – potrafi opisaç i skomenRozstrzelanie V
towaç dzie∏o sztuki abska iluzjonistyczna
trakcyjnej (obrazy Male„Mapa sztuki wspó∏czeswicza, Nowosielskiego)
nej, czyli leksykon
«-izmów»”

Pablo Picasso, Panny
z Avinionu

1

Trudna sztuka
wspó∏czesna

– uczestniczy w dyskusji
na temat przenikania
si´ sztuki u˝ytkowej
i wzornictwa przemys∏owego

CD-ROM Cz∏owiek –
twórca kultury, lekcja 8
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Sztuka u˝ytkowa i wzornictwo przemys∏owe

13/12/04

POL
nawiàzania do
tradycji w literaturze wspó∏czesnej – gry
z tradycjà,
kontynuacja,
zaprzeczenie
(np. poezja
Zbigniewa
Herberta i Stanis∏awa Grochowiaka, Imi´
ró˝y Umberta
Eco, Prawiek
i inne czasy Olgi Tokarczuk)

postmodernizm w literaturze

proza Brunona
Schulza

POL
teoria Czystej
Formy Witkacego

stosunek wybranych twórców do tradycji, przyczyny
F
wp∏yw odkryç szukania nowych Êrodków
naukowych
z prze∏omu XIX wyrazu
i XX w. na estetyk´ (np. psychoanaliza, teoria archetypów
Junga, teoria
wzgl´dnoÊci
Einsteina, fizyka kwantowa)

POL
nawiàzania do
tradycji romantycznej w literaturze wspó∏czesnej – gry
z tradycjà, kontynuacja, zaprzeczenie (np.
opowiadania
S∏awomira
Mro˝ka, poezja
Ryszarda Krynickiego, Tadeusza Ró˝ewicza)
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Muzea, galerie, zabytki –
poznajemy
i chronimy
kultur´

16:26

Artysta wobec
zjawisk kultury wspó∏czesnej

13/12/04

mapa Polski z oznaczeniem zabytków kultury
z Listy Âwiatowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego
UNESCO

– potrafi powiàzaç wiedz´ na temat kultury
popularnej z tradycyjnymi poj´ciami sztuki
wysokiej i niskiej
– uzasadnia swojà opini´
na temat pop-artu, hiperrealizmu czy graffiti
– interpretuje wybrane
teksty kultury popularnej
– przygotowuje asambla˝
– wyjaÊnia, jakie zagro˝enia dla wspó∏czesnego
cz∏owieka niesie cywilizacja konsumpcyjna
– opisuje „sztucznà panoram´” wybranego miejsca, np. dzielnicy,
w której mieszka

– zna g∏ówne zasady
– omawia genez´ oraz
ochrony i konserwacji
wyjaÊnia istot´ idei
zabytków uj´te
zorganizowanej ochrow Karcie Weneckiej
ny dóbr kultury oraz
– wymienia nazwy polkonserwacji zabytków
– omawia problem rekon- skich instytucji zajmujàcych si´ ochronà zastrukcji zabytków
bytków
– wskazuje przyk∏ady
– orientuje si´, jaki jest
obiektów umieszczostan zabytków w najnych na LiÊcie Âwiatobli˝szej okolicy; pisze
wego Dziedzictwa Kulna ten temat notatk´
turalnego i Przyrodniprasowà
czego UNESCO

– potrafi wskazaç czas
teksty kultury wspó∏i przyczyny powstania
czesnej, np. plakat, film,
kultury popularnej; pofotografia
daje przyk∏ady tekstów
popkultury
Piet Mondrian, Kompo– zna poj´cia: pop-art,
zycja z liniami
performance, hiperrealizm, graffiti, asamRené Magritte, Golkonda
bla˝
– potrafi zanalizowaç zjaAndy Warhol, Marilyn
wisko kiczu w kulturze
Monroe
popularnej
*Gillo Dorfles, „Nowe
ikony” i „cywilizacja
konsumpcyjna” (fragm.)
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pisemne formy wypowiedzi – notatka prasowa

POL
powiàzanie poczàtków ruchu muzealniczego
z dydaktyzmem oÊwiecenia

POL
fascynacja
cywilizacjà,
technikà, miastem, t∏umem
w literaturze,
(np. Lalka Boles∏awa Prusa,
wiersze skamandrytów
i poetów
Awangardy
Krakowskiej)
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Ludwig van Beethoven, – opisuje nastrój s∏uchanej muzyki
VI Symfonia F-dur op. 68
– wyjaÊnia terminy:
zwana Pastoralnà, cz. II

1

– wie, jakà rol´ w odbiorze utworu muzycznego pe∏ni przestrzeƒ,

MUZYKA

J´zyk muzyki

– przygotowuje doku– rozumie poj´cia: konmentacj´ wybranego
serwacja, restauracja,
zabytkowego obiektu
rekonstrukcja
– potrafi wskazaç czynniki decydujàce o sposobie przeprowadzania
konserwacji
– tworzy wirtualnà galeri´ na wybrany temat;
uzasadnia swój wybór

– opracowuje krótki
– zna podstawowe cele
przewodnik po wybradzia∏alnoÊci muzeów
nym zabytkowym
– wymienia najs∏ynniejobiekcie
sze muzea Êwiatowe;
umie odnaleêç ich strony w internecie
– wie, jakie muzea znajdujà si´ w najbli˝szej
okolicy; zna najcenniejsze eksponaty w nich
przechowywane
– opowiada o ró˝nych typach muzeów i ich
funkcjach

CD-ROM Cz∏owiek –
twórca kultury, lekcja 9

*Jan Bia∏ostocki, Galeria
arcydzie∏ czy dom kultury
(fragm.)

*Ernst Hans Gombrich,
Muzeum wczoraj, dziÊ
i jutro (fragm.)
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Konserwacja
zabytków
i sztuka wystawiennicza

13/12/04

POL
impresjonizm
w literaturze

POL
formy literackie
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Czas muzyki

13/12/04

1

Henryk Miko∏aj Górecki, III Symfonia, cz. III
(fragm.)

– umie wymieniç i krótko – zna poj´cie neoklasycyzmu w muzyce
scharakteryzowaç najwa˝niejsze formy mu- – wymienia cechy muzyki romantycznej
zyczne

w której jest on wykomuzyka programowa,
nywany (np. odbiór
muzyka absolutna
muzyki organowej
– umie wymieniç rodzaje
muzyki w zale˝noÊci od w koÊciele)
Claude Debussy, Âlady
– dobiera muzyk´ do naobsady wykonawczej
na Êniegu – preludium
pisanego przez siebie
– wymienia elementy j´nr 6 z I zeszytu Prelutekstu; uzasadnia swój
zyka muzycznego
diów na fortepian
wybór
– wypowiada si´ na temat funkcji muzyki
w ˝yciu cz∏owieka
i spo∏eczeƒstwa
– potrafi podaç przyk∏ady ciekawej muzyki filmowej i okreÊla jej
funkcje
– omawia jakoÊci emocjo*Roman Ingarden, Utwór
nalne pojawiajàce si´
muzyczny i sprawa jego
w wybranym utworze
to˝samoÊci (fragm.)
muzycznym
– wymienia wa˝ne dla
*Fryderyk Chopin, PreluMozarta wartoÊci estedium c-mol op. 28 nr 20
tyczne muzyki
– próbuje zbudowaç w∏a*Wolfgang Amadeus
snà definicj´ muzyki;
Mozart, List do ojca
wskazuje cechy muzy(fragm.)
ki, które uwa˝a za znaczàce przy jej odbiorze
*Fryderyk Chopin,
Szkice do nieukoƒczonego podr´cznika gry
na fortepianie

Scena nad strumykiem
(fragm.)
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POL
porównanie
cech gatunkowych
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Na poczàtku
by∏ rytm

13/12/04

1

– omawia znaczenie rytmu w wys∏uchanych
utworach
– potrafi wskazaç zwiàzki
rytmu i taƒca
Fryderyk Chopin, Walc
Des-dur op. 64 nr 1 zwa- – wymienia funkcje taƒca
w ˝yciu spo∏ecznym
ny Minutowym – w wykonaniu Reginy Smen- – zna nazwy wybranych
taƒców narodowych
dzianki i w jazzowym
i towarzyskich
opracowaniu Andrzeja
Jagodziƒskiego

Igor Strawiƒski, Âwi´to
wiosny, cz. II (taniec
ofiarny wybranej)

*Marcel Proust, W poszukiwaniu straconego
czasu (fragm.)

*Gra˝yna Bacewicz, Kadzid∏o (fragm.)

*Hans Heinrich Eggebrecht, Muzyka i czas
(fragm.)

– wypowiada si´ na temat roli rytmu w ulubionym gatunku muzycznym
– wskazuje zwiàzki muzyki z poezjà
– wymienia cechy muzyki
jazzowej i jej odmiany
– omawia funkcje taƒców
narodowych, artystycznych i towarzyskich

– wskazuje ró˝nic´ pomi´dzy czasem obiektywnym a czasem prze˝ycia; wie, jakà rol´ odgrywa czas w utworze
muzycznym
– zwraca uwag´ na sposób opisywania doznaƒ
zwiàzanych z muzykà

Wolfgang Amadeus Mo- – pos∏uguje si´ termina- – na przyk∏adzie Beethovena dostrzega umowmi: klasycyzm, romanzart, Eine kleine NachtnoÊç przyporzàdkowytyzm w muzyce
musik (fragm.)
wania twórców do
– wymienia nazwiska
okreÊlonego stylu
wybitnych kompozyto– wyjaÊnia poj´cie „korerów polskich i Êwiatospondencja sztuk”
wych
wybrane pieÊni Franza – porównuje dramaturgi´
wewn´trznà wybranych
Schuberta (np. z p∏yty
utworów muzycznych
Wydawnictwa STENTOR Przesz∏oÊç to dziÊ.
Romantyzm)

Page 15

POL
heksametr
grecki i jego
odpowiednik
poj´cie iloczasu w poezji Mickiewicza
POL
staro˝ytna poezja meliczna

wybranych
utworów literackich i muzycznych z tej
samej epoki na
przyk∏adzie
pieÊni romantycznych

POL
wiersz sylabotoniczny i inne
systemy wiersza polskiego

tabela

16

16:26

*Melodia
i harmonia:
poziom i pion

13/12/04

2

Siergiej Prokofiew, Czy
melodie mogà si´ wyczerpaç?
(fragm.)

Camille Saint–Saëns,
Karnawa∏ zwierzàt (S∏oƒ,
Kuku∏ka, Ptaszarnia, Skamieliny), fragmenty

Johann Sebastian
Bach/Charles Gounod,
Ave Maria

– wypowiada si´ na temat
roli akompaniamentu
w utworze muzycznym
– omawia relacje mi´dzy
harmonià a melodià
– pos∏uguje si´ terminami:
homofonia, polifonia
– rozumie poj´cia: systemy tonalne, systemy
atonalne w muzyce
– rozpoznaje prezentowane w wybranym
utworze instrumenty
i próbuje je klasyfikowaç wed∏ug ró˝nych
kryteriów
– z kilku dêwi´ków tworzy ró˝ne kombinacje
muzyczne, ocenia ich
atrakcyjnoÊç

– odnajduje rytm w ró˝nych dziedzinach sztuki i w przyrodzie

*Boles∏aw LeÊmian,
U êróde∏ rytmu (fragm.)

Johann Sebastian Bach,
Preludium C-dur ze
zbioru Das wohltemperierte Klavier, t. I

– komentuje zwiàzek
taƒca ze Êwi´towaniem

– zna terminy: rytmika
taktowa, takt, metrum
– tworzy proste rytmy
– omawia genez´ rytmicznoÊci pieÊni i muzyki instrumentalnej

*Johan Huizinga, Homo
ludens. Zabawa jako
êród∏o kultury (fragm.)

*Curt Sachs, Muzyka
w Êwiecie staro˝ytnym
(fragm.)

Page 16

POL
mo˝liwoÊci zastosowania
koncepcji Zygmunta Baumana przy analizie
tekstów literatury najnowszej
(np. wiersze
Bronis∏awa
Maja, Marcina
Âwietlickiego)

tabela

17

CD-ROM Cz∏owiek –
twórca kultury, lekcja 5

Fryderyk Chopin, Walc
Des-dur op. 64 nr 1,
zwany Minutowym –
w czterech wersjach:
dwóch pianistycznych,
jazzowej i wokalnej

1

Interpretacje
i improwizacje

Zygmunt Bauman,
[Muzyka w ponowoczesnym Êwiecie]

Page 17

1

16:26

Wspó∏czesne
i dawne instrumenty
muzyczne

13/12/04

– rozró˝nia poj´cia: inter- – podaje przyk∏ady przeróbek gotowych dzie∏
pretacja i improwizacja
(„muzyka w muzyce”)
– porównuje ró˝ne interpretacje utworu Chopina, ocenia ich atrakcyjnoÊç i uzasadnia swojà
opini´
– dostrzega czynniki wp∏ywajàce na interpretacj´
utworu muzycznego
– opisuje atmosfer´ panujàcà na koncercie muzyki powa˝nej, koncercie
jazzowym, imprezie
rockowej i koncercie
gwiazdy muzyki pop
– pos∏uguje si´ terminami: dionizyjskoÊç
i apolliƒskoÊç w sztuce

– rozpoznaje brzmienia
instrumentów wchodzàcych w sk∏ad wspó∏czesnej orkiestry symfonicznej i potrafi je
przyporzàdkowaç do
poszczególnych grup
– krótko opisuje wybrane
instrumenty dawne

– rozumie poromantycznà ide´ „traktowania
Êwiata jako tworzywa,
nie jako wzoru”

POL
improwizacja
w poezji romantycznej
F
mitologia grec- koncepcja
sztuki wg
ka: Apollo
Nietzschego
i Dionizos

POL
ró˝ne interpretacje utworu
poetyckiego

POL
improwizacja
w ró˝nych
dziedzinach
sztuki
(np. poezja,
happening)

tabela

18

16:26

Muzyka
a codziennoÊç

13/12/04

1

– potrafi wymieniç nazwiska s∏awnych wirtuozów
– wypowiada si´ na temat roli nagraƒ utworów muzycznych we
wspó∏czesnym Êwiecie
– porównuje muzyk´ nagraniowà z koncertem
granym na ˝ywo
– umie porównaç sytuacj´ dyrygenta z sytuacjà solisty-wirtuoza

– potrafi odnaleêç w s∏u- POL
Tanz (Tabulatura Augusta – opisuje rol´ muzyki
pieÊni trubachanych utworach cew ˝yciu codziennym
Nörmigera)
chy muzyki popularnej durów
– zna poj´cia: muzyka
– dyskutuje na temat
popularna, ludowa,
Oberek weselny
wartoÊci muzyki popudworska, muzyka Êwialarnej
ta, folk
ulubiony przebój, np.
– potrafi scharakteryzorockowy, hip-hopowy
waç rock jako ideologi´
buntu
– rozumie relacje pomi´dzy muzykà codziennoÊci a muzykà powa˝nà;
omawia stopieƒ ich wzajemnego przenikania si´
– wypowiada si´ na temat ulubionego stylu
muzycznego, uzasadnia
swój wybór
– ustosunkowuje si´ do
*Theodor W. Adorno,
opinii, ˝e wszechobecFilozofia nowej muzyki
noÊç muzyki popularnej
(fragm.)

*Elias Canetti, [W∏adza
dyrygenta]

*Artur Rubinstein, Moje
d∏ugie ˝ycie (fragm.)

*Glenn Gould, Perspektywy muzyki nagrywanej
(fragm.)

Page 18

POL
pieÊni ludowe
(np. w Nad
Niemnem Elizy
Orzeszkowej,
Ch∏opach W∏adys∏awa S.
Reymonta)

POL
motyw buntu
w literaturze
(np. poezja
Rafa∏a Wojaczka, Andrzeja
Bursy, Tango
S∏awomira
Mro˝ka)

tabela

19

16:26

*Muzyka
i instrumenty
ludowe

13/12/04

1

CD-ROM Cz∏owiek –
twórca kultury, lekcja 6

*Jimi Hendrix, Swiss
Leaflet Continued
(fragm.)

*Thomas Mann, Doktor
Faustus (fragm.)

Page 19

– rozpoznaje wybrane instrumenty ludowe i ich
brzmienia oraz potrafi
wskazaç rejony wyst´powania danych instrumentów w Polsce
– rozpoznaje Êpiew
bia∏ym g∏osem

utrudnia odbiór innej
muzyki
– wskazuje przyk∏ady
utworów muzycznych
bliskich kiczu; omawia
wp∏yw przemys∏u
komercyjnego na
kszta∏towanie si´
gustów muzycznych
– ocenia zasadnoÊç krytyki muzyki elitarnej; porównuje powieÊciowà
wizj´ „muzyki przysz∏oÊci” ze wspó∏czesnà
muzykà popularnà
– ∏àczy muzyk´ rockowà
z lat 60. i 70. XX w.
z buntem pokoleniowym; dostrzega zjawisko buntu w muzyce
wspó∏czesnej, np.
w hip-hopie i rapie

tabela

20

16:26

Miejsce teatralne, czyli teatr
w spo∏eczeƒstwie, spo∏eczeƒstwo
w teatrze

13/12/04

1

TEATR

ilustracje przedstawiajà- – zna poj´cia: amfiteatr
antyczny, teatr jarce teatry: antyczny, jarmarczny, teatr el˝biemarczny, el˝bietaƒski,
taƒski, przestrzeƒ sce„pude∏kowy”, enwironniczna, iluzja sceniczna
mentalny
– porównuje ró˝ne miejsca teatralne; omawia
strony internetowe
wp∏yw ukszta∏towania
wielkich teatrów europrzestrzeni scenicznej
pejskich
na sposób odbioru
przedstawienia
– potrafi wskazaç teatry
w swojej okolicy
– opisuje budynek wybranego teatru
– okreÊla ró˝ne role widza
(np. widz jako Êwiadek,
s´dzia, wspó∏uczestnik)
– porównuje przedstawienie teatralne z innymi wydarzeniami kulturalnymi z publicznoÊcià
– odnajduje w internecie
potrzebne informacje
na temat wybranych teatrów
– wyjaÊnia, w jaki sposób
*Boles∏aw Prus, Lalka
widownia XIX-wieczne(fragm.)
go teatru odzwierciedla∏a ówczesnà hierarchi´ spo∏ecznà

Page 20

POL
dramat antyczny, renesansowy, el˝bietaƒski, klasycystyczny

POL
dramat romantyczny, dramat
mieszczaƒski,
teatr modernistyczny

tabela

21

– zapoznaje si´ z ideà teatrów: „pude∏kowego”,
enwironmentalnego,
totalnego, „ubogiego”
– na podstawie materia∏u
filmowego potrafi
omówiç przestrzeƒ gry
i usytuowanie widza
w poszczególnych
typach teatru

CD-ROM Cz∏owiek –
twórca kultury, lekcja 3

Edward Gordon Craig,
O sztuce teatru (fragm.)

1

Sztuka inscenizacji, czyli
dramat w teatrze, teatr
w dramacie

POL
– wyjaÊnia, czym si´ ró˝ni – zna wybrane czasopisma poÊwi´cone wspó∏- konflikt trateatralne odczytanie dragiczny
czesnemu teatrowi
matu Williama Szekspira
– tworzy wizj´ scenograod lektury literackiej
fii do jednej ze scen
– omawia istot´ napi´cia
wybranego dramatu
dramatycznego, np.
– omawia twórczoÊç wykonflikt protagonisty
branego twórcy wspó∏i antagonisty
– pos∏uguje si´ terminami: czesnego teatru polskieinscenizacja, inscenizator, go (np. Krystiana Lupy,

– wyjaÊnia, jakie znaczenie ma dla teatru
interakcja aktor–widz

*Peter Brook, Pusta
przestrzeƒ (fragm.)

*Jerzy Grotowski,
Ku teatrowi ubogiemu
(fragm.)

– wskazuje ró˝nice mi´dzy widzem a Êwiadkiem autentycznego
wydarzenia
– rozumie poj´cia: efekt
obcoÊci, czwarta Êciana
– omawia koncepcj´
„teatru ubogiego”

*Bertolt Brecht, Eliminacja iluzji i wczuwania si´
(fragm.)

Page 21

1

16:26

Teatr i Êwiat
widowisk

13/12/04

POL
wp∏yw sztuk
Szekspira
na twórczoÊç
romantyków

tabela

22

zdj´cia ze spektakli,
w których scenografia
pe∏ni ró˝ne funkcje

1

*Materia
sceniczna,
czyli

synkretyzm sztuk
– wie, jakie zmiany spowodowa∏a w teatrze
Wielka Reforma Teatru
– wymienia nazwiska
wybitnych twórców
teatru polskiego
– teatr Stanis∏awa Wyspiaƒskiego – koncepcja
teatru ogromnego
– wyjaÊnia, na czym polega re˝yserska lektura
dramatu

Krzysztofa Warlikowskiego, Grzegorza Jarzyny)

POL
gatunek literacki jako konwencja – umowa mi´dzy autorem
i odbiorcà

H
rola Dziadów
Mickiewicza
w re˝yserii
Kazimierza
Dejmka
w Marcu '68

POL
stylizacja i gra
konwencjami
w literaturze
i sztuce XX w.

– rozumie, ˝e wszystkie
POL
przedmioty znajdujàce didaskalia opisujàce scenografi´ w dramacie nasi´ na scenie sà znaczàce turalistycznym, symbolicznym i awangardowym

– charakteryzuje wybra– rozpoznaje konwencje
ne konwencje teatralne
teatralne; dostrzega elementy wizerunku posta- – wie, co to jest teatr faktu
ci, którymi aktor kszta∏- – wymienia przyk∏ady
stylizacji teatralnej i gry
tuje oczekiwania widza
konwencjami w teatrze
– opracowuje inscenizacj´ dowolnego fragmentu literackiego
– zainspirowany frag*Thornton Wilder,
mentem wybranego
Nasze miasto (fragm.)
dramatu wymyÊla inscenizacj´ w∏asnych po*Peter Handke, Publiczmys∏ów dramatycznych
noÊç zwymyÊlana (fragm.)

zdj´cia jednego aktora
w ró˝nych wcieleniach
scenicznych

*Andrzej Wajda, Dlaczego pracuj´ w teatrze?
(fragm.)

*Zygmunt Hübner,
Sztuka re˝yserii (fragm.)

Page 22

1

16:26

Konwencja
teatralna, czyli
umowa mi´dzy
twórcami
a widzami

13/12/04

tabela

23

16:26

*Sytuacja teatralna, czyli
próba si∏

scenografia
nie jest
dekoracjà

13/12/04

1

S∏awomir Mro˝ek,
Na pe∏nym morzu (fragm.)

zdj´cia z trzech ró˝nych
inscenizacji Na pe∏nym
morzu S∏awomira Mro˝ka

Józef Szajna, [Teatr ciàg∏ego przeobra˝ania si´]

Tadeusz Kantor, Tak
zwana „dekoracja” (fragm.)

– porównuje ró˝ne wizje
teatralne tej samej sztuki (autorskà i ró˝nych
re˝yserów)
– rozumie celowoÊç zastosowania w dziele
teatralnym chwytów
absurdalnych, groteskowych i parabolicznych
– wyjaÊnia, jakà rol´ w sytuacji teatralnej odgrywa
napi´cie dramatyczne

– porównuje rol´ scenografii w teatrze iluzjonistycznym i w teatrze
awangardowym

Miron Bia∏oszewski,
Lech Emfazy Stefaƒski,
Sztuka przedstawiania.
Wnioski z Tarczyƒskiej
(fragm.)

przedmioty przyniesione przez uczniów, które
mogà wystàpiç w funkcji innej ni˝ zazwyczaj

– zna poj´cie „przestrzeƒ
sceniczna” i dostrzega
jej zwiàzek z konwencjà
teatralnà danej epoki
– z tych samych przedmiotów kreuje rozmaite
przestrzenie gry, komentuje swojà prac´
– wie, co to jest teatr
awangardowy

(np. Krzes∏a Eug¯ne'a
Ionesco, Szury Mirona
Bia∏oszewskiego, Umar∏a
klasa Tadeusza Kantora)

Page 23

F
absurd jako
diagnoza sytuacji cz∏owieka
wspó∏czesnego
(egzystencjalizm)

tabela

24

16:26

Postaç sceniczna, czyli „osoby dramatu”
jako role

13/12/04

1

– omawia zale˝noÊç sytuacji teatralnej od konwencji artystycznej
– porównuje konwencje
artystyczne obrazu Géricault i sztuki Mro˝ka
– omawia problem uniwersalnoÊci sytuacji teatralnej
– porównuje polski „teatru absurdu” z jego
europejskim wzorem

Jerzy Grotowski, Aktor
ogo∏ocony (fragm.)

– wypowiada si´ na tewybitne lub nietypowe – rozumie ró˝nic´ mi´mat to˝samoÊci postaci
dzy postacià scenicznà
kreacje aktorskie – zdj´scenicznej (np. relacji
i postacià dramatycznà
cia ze znanych przedz innymi postaciami,
(osobà dramatu)
stawieƒ teatralnych
rozbiciu postaci)
– dostrzega zale˝noÊç
charakteru postaci sce- – wskazuje przyk∏ady wybitnych ról drugoplanonicznej od konwencji
wych i epizodycznych
teatralnej
Konstanty Stanis∏awski, – charakteryzuje trzy
wielkie koncepcje sztuPraca aktora nad sobà,
ki aktorskiej w XX w.
cz. I (fragm.)
(„w˝ywanie si´” w rol´,
gra z „dystansem”, „akt
Bertolt Brecht, Krótki
ca∏kowity”)
opis nowej techniki sztuki
aktorskiej... (fragm.)

Martin Esslin, Mro˝ek,
Beckett i teatr absurdu
(fragm.)

Eug¯ne Ionesco, DoÊwiadczenie teatralne
(fragm.)

Jean Paul Sartre, Ku teatrowi sytuacji (fragm.)

Théodore Géricault,
Tratwa „Meduzy”

Page 24

POL
typy w klasycystycznej komedii charakterów

POL
to˝samoÊç
bohaterów
w dramatach
romantycznych

POL
dezintegracja
postaci w dramacie wspó∏czesnym

tabela

25

– analizuje fragment
fragmenty Kartoteki
spektaklu telewizyjnego
Tadeusza Ró˝ewicza
w porównaniu z fragw re˝yserii Krzysztofa
mentami tekstu sztuki
KieÊlowskiego (Teatr Telewizji 1979 r.), ew. foto- – porównuje teatr telewizji
z teatrem „˝ywym” i z filgramy z przedstawienia
mem (np. Êrodki wyrazu,
zamieszczone w podsytuacje odbioru)
r´czniku
– rozumie poj´cie „forma
otwarta” dramatu
– zna nazwiska twórców
polskiego Teatru Telewizji i ich dorobek
– pisze krótkà recenzj´
wybranego przedstawienia Teatru Telewizji

1

Teatr telewizji,
czyli ani teatr,
ani film

– omawia etapy przygotowywania spektaklu
teatralnego
– na podstawie materia∏u
filmowego potrafi scharakteryzowaç ró˝ne rodzaje gry aktorskiej

CD-ROM Cz∏owiek –
twórca kultury, lekcja 4

*Jan Kott, Hamlet po∏owy
wieku (fragm.)

Page 25

1

16:26

Inscenizacja
dramatu

13/12/04

– omawia uniwersalnoÊç
ról aktorskich wpisanych w dzie∏o Szekspira
– porównuje ró˝ne teatralne wizerunki Hamleta (na podstawie ilustracji z podr´cznika
i ew. w∏asnych doÊwiadczeƒ teatralnych)

POL
pisemne formy wypowiedzi – recenzja

tabela

26

– wie, jak opowiadano
kadry z serialu Wojna do- – zna podstawowe elehistori´ w kinie dawmenty budowy dzie∏a filmowa (re˝. Jerzy Gruza)
nym
mowego (uj´cie, scena,

1

Narracja
filmowa

– porównuje film i fotografi´ do innych sztuk
– rozwa˝a, czy twórca filmu powinien si´ ograniczaç do odczytywania
materialnej rzeczywistoÊci

– wyjaÊnia zale˝noÊç
sztuki filmowej od rozwoju techniki
– wskazuje konsekwencje faktu, ˝e film jest
przedsi´wzi´ciem
ekonomicznym
– rozumie mechanizm
tworzenia w filmie
iluzji rzeczywistoÊci
– rozumie poj´cie „film
animowany”

FILM

– wskazuje „telewizyjne”
Êrodki wyrazu wykorzystane przez Konrada
Swinarskiego w przedstawieniu Kartoteki

fotosy z filmu Pan Tade- – wskazuje podobieƒstwa
usz (re˝. Andrzej Wajda) i ró˝nice pomi´dzy ilustracjà wykonanà przez
grafika a obrazem fililustracje Micha∏a Elwimowym
ra Andriollego do po– zna rodzaje planów filematu Adama Mickiemowych i wie, w jakim
wicza
celu poszczególne plany sà stosowane
fragmenty taÊmy filmo– charakteryzuje film jawej z fazami ruchu
ko medium i jako tekst
cz∏owieka
artystyczny
– wie, co to sà efekty specjalne, i potrafi uzasadniç celowoÊç ich stosowania
*Siegfried Kracauer,
Teoria filmu. Wyzwolenie
materialnej rzeczywistoÊci (fragm.)

*Krzysztof Teodor
Toeplitz, Kartoteka
(fragm.)

Page 26

1

16:26

Film – medium i sztuka

13/12/04

POL
narracja powieÊciowa

H
odkrycia naukowe w XIX w.,
poczàtki fotografii i narodziny filmu

tabela

27

16:26

Filmowe Êrodki stylistyczne

13/12/04

1

CD-ROM Cz∏owiek –
twórca kultury, lekcja 1

*Lew Kuleszow, [Scena
filmowa]

Page 27

– charakteryzuje podstawowe Êrodki stylistyczne filmu dotyczàce rzeczywistoÊci przed kamerà, sztuki operatorskiej i monta˝u, a tak˝e
wskazuje ich rol´ w tworzeniu narracji filmowej
i budowaniu znaczeƒ
– rozumie g∏ówne poj´cia
stylistyki filmowej (uj´cie, przeciwuj´cie, scena,

sekwencja) oraz elemen- – tworzy scenopis wymyÊlonego opowiadania
ty narracji filmowej (czas,
przestrzeƒ, wydarzenia)
– wyjaÊnia rol´ monta˝u
w filmie; okreÊla typ
monta˝u wybranego
dzie∏a filmowego (monta˝ narracyjny, monta˝
intelektualny)
– porównuje narracj´
w filmie fabularnym
i w powieÊci
– omawia styl narracji
w kinie hollywoodzkim
(lata 20. XX w.); wskazuje przyk∏ady wspó∏czesnych filmów
nawiàzujàcych do tego
klasycznego wzorca
– wyjaÊnia znaczenie
selektywnoÊci obrazu
filmowego

tabela
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1

1

Kino autorskie

16:26

Kino gatunków

13/12/04

plan, kadr) i umie je
zastosowaç do analizy
oraz interpretacji tekstu
filmowego

fotosy z filmów reprezentujàcych kino autorskie (np. Lindsaya Andersona, Ingmara Bergmana, Federica Felliniego, Wojciecha Jerzego
Hasa, Carlosa Saury,
Andrieja Tarkowskiego),
ew. fragmenty filmów

– omawia problem autor- – wymienia wybitnych
twórców europejskiego
stwa dzie∏a filmowego
i polskiego kina autor– umie wymieniç zawody
skiego; charakteryzuje
i funkcje osób pracujàcych nad realizacjà filmu twórczoÊç jednego z nich
– wymienia znane festi– wyjaÊnia termin „kino
wale i konkursy filmowe
autorskie”
– zna postulaty francuskich
re˝yserów Nowej Fali

POL, H
budowa i symbolika katedry
Êredniowiecznej

artysta a rzemieÊlnik

POL
rola artysty
w ró˝nych
epokach
(np. w okresie
romantyzmu)

fotosy z filmu gangster- – wymienia cechy wyró˝- – analizuje fragmenty
POL
wybranych filmów,
niajàce poszczególne
skiego, westernu, melocechy wybranych gatunków literackich
okreÊla ich cechy gagatunki filmowe
dramatu, musicalu, platunkowe
kat do filmu fantastycz- – charakteryzuje ulubiopoj´cie konwencji w literaturze
– podaje przyk∏ady styliny gatunek filmowy
nonaukowego, ew. fragzacji w filmie (pastisz,
– rozumie poj´cia: kino
menty filmów repreparodia itd.)
gatunków, konwencja
zentujàcych wybrane
– wyjaÊnia nazw´ „fabrygatunkowa, klasyka
gatunki
ka snów”
gatunku
– wskazuje przyczyny
popularnoÊci komedii
w kinie polskim
– omawia rol´ kina gatun*Charles F. Altman, [Kulków w kulturze (jednoturowy i kontrkulturowy
czesne potwierdzanie
charakter kina gatunków]
uÊwi´conych wartoÊci
i zgoda na zast´pcze
prze˝ywanie zakazanych przyjemnoÊci)
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Adaptacje
filmowe,
adaptacje
filmu

13/12/04

16:26

1

– zna nazwiska przedstawicieli polskiej szko∏y
filmowej
– wypowiada si´ w dyskusji na temat: Czy film
jest dzie∏em zbiorowym,
czy dzie∏em re˝ysera?
– rozumie znaczenie metafor: film jako wspó∏czesna katedra, kamera-pióro

fragmenty literackie i fo- – rozumie poj´cie adapta- – bierze udzia∏ w dyskusji, czy wiernoÊç orygicji filmowej
tosy z adaptacji filmona∏owi jest miarà jakowych przedstawiajàce t´ – porównuje pierwowzór
Êci adaptacji; ocenia
literacki z jego filmowà
samà postaç, ew. fragtrafnoÊç i celowoÊç
wersjà
menty wybranej przez
nauczyciela ekranizacji – analizuje Êrodki wyrazu wprowadzonych do filmu zmian
zastosowane w adaptacji
dzie∏a literackiego
– omawia problemy
– wymienia przyk∏ady
zwiàzane z adaptacjà
znanych adaptacji filfilmowà (np. dzie∏ litemowych (polskich i zarackich) i adaptacjà
granicznych)
filmu (np. w komiksie,
serialu telewizyjnym,
grze komputerowej)
– zastanawia si´ nad
*Ingmar Bergman, [Film
prawdziwoÊcià tezy
a literatura]
o wzajemnej nieprzek∏adalnoÊci literatury
i filmu
– rozwa˝a problem, w ja*André Bazin, O film
kim stopniu wiernoÊç
nieczysty: obrona adaptaorygina∏owi zagra˝a
cji (fragm.)
niezale˝noÊci re˝ysera

*Alexandre Astruc,
[Kamera–pióro]

*Erwin Panofsky,
[Wspó∏czesna katedra]

Page 29

POL
adaptacje filmowe lektur szkolnych omawianych w poszczególnych klasach
pisemne formy wypowiedzi – recenzja

tabela
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1

1

Telewizja

16:26

*Film dokumentalny

13/12/04

fotosy z ró˝nego typu
programów telewizyjnych (np. z serwisu
informacyjnego, teleturnieju, wideoklipu,

Kazimierz Karabasz,
Bez fikcji (fragm.)

John Grierson, Dokumentalizm (fragm.)
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– zna gatunki telewizyjne – charakteryzuje wybranà
telewizj´ tematycznà
i typy programów
– uk∏ada ramówk´ w∏anadawanych przez
snego kana∏u telewizyjró˝ne stacje telewizyjne
nego; okreÊla przypusz– potrafi krytycznie

WSPÓ¸CZESNA KULTURA MULTIMEDIALNA
POL
pisemne formy
wypowiedzi –
notatka prasowa, recenzja

POL
– wskazuje ró˝nice poreporta˝ jako
mi´dzy filmem dokugatunek
mentalnym a filmem
fabularnym
– podaje przyk∏ady filmów ∏àczàcych fikcj´
z dokumentem
– omawia rol´ inscenizacji i komentarza w filmie dokumentalnym
– wie, ˝e film dokumentalny jest zawsze subiektywnà wypowiedzià autora
– wskazuje mo˝liwoÊci
manipulacji w filmie
dokumentalnym; zna
kodeks etyczny BBC
– znajduje tematy na film
dokumentalny, uzasadnia swój wybór
– pisze scenopis filmu
dokumentalnego
– komentuje zawarte
w tekÊcie wskazówki
dla filmowca dokumentalisty

E
podstawy
etyki dziennikarskiej

POL
literatura faktu
a fikcja literacka

tabela
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13/12/04

16:26

*Jean Baudrillard, [Telewizja to inny Êwiat]

*Farrel Corcoran,
Telewizja jako Aparat
Ideologiczny: W∏adza
i PrzyjemnoÊç (fragm.)

*Horace M. Newcomb,
Paul M. Hirsch, Telewizja jako forum kultury
(fragm.)

dowolna gazeta z programem telewizyjnym

reklamy), ew. fragmenty tych programów nagrane na wideo
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– dostrzega niebezpieczeƒstwa wynikajàce
z bezkrytycznego odbioru programów telewizyjnych (np. iluzja neutralnoÊci, wymieszanie treÊci
wa˝nych i b∏ahych)
– wymienia tytu∏y programów, które mogà wywo∏ywaç oboj´tnoÊç lub
zaanga˝owanie widzów
– omawia zwiàzek Êwiata
telewizji ze Êwiatem
rzeczywistym

czalnà popularnoÊç tej
podejÊç do przekazu testacji
lewizyjnego i oceniç
– omawia problem regucharakter wybranych
lacji rynku telewizyjneprogramów
go przez paƒstwo
– zna poj´cia: ramówka,
– zna modele ekonomicztelewizja publiczna,
no-polityczne telewizji:
telewizja komercyjna,
europejski i amerykaƒski
deregulacja
– zastanawia si´ nad zale- – potrafi krytycznie oceniç charakter progratami i wadami stacji
mów typu reality show,
paƒstwowych i komertalk-show
cyjnych
– wskazuje cechy przekazu telewizyjnego (np.
nieformalnoÊç, nieprzerwany strumieƒ przekazu)
– omawia rol´ telewizji
we wspó∏czesnej kulturze
funkcja informacyjna tekstu

programu telewizyjnego

tabela
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wybrane informacyjne
strony internetowe

1

Internet

*Marshall McLuhan,
[Globalna wioska]

CD-ROM Cz∏owiek –
twórca kultury, lekcja 2
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1

16:26

Konwencje
telewizyjnych
programów
informacyjnych

13/12/04

– porównuje internet
z tradycyjnymi Êrodkami przekazu, np.
z ksià˝kà, prasà, listem
– zna poj´cia: hipertekst,
witryna internetowa
– umie wyjaÊniç, dlaczego
internet jest nazywany
medium demokratycznym; wskazuje konsekwencje braku hierarchii
informacji w internecie
– potrafi przedyskutowaç
kwesti´ wymogu wolnoÊci przekazu informacji
i jednoczesnej koniecznoÊci wprowadzenia
ograniczeƒ w dost´pie
do treÊci szkodliwych
– zna g∏ówne zasady
prawa autorskiego
– rozumie okreÊlenie
„globalna wioska”

– wyjaÊnia, jak komunikacja internetowa przekszta∏ca relacje mi´dzy
ludêmi
– omawia zale˝noÊç przekazywanych treÊci od
charakteru przekaênika
– zna histori´ internetu
– umie wskazaç strony
www dotyczàce w∏asnego regionu
– opracowuje projekt
strony internetowej (np.
w∏asnej, rodzinnej, klasowej, swojego regionu)

– charakteryzuje funkcje, – potrafi wskazaç sposoby osiàgania efektu
cechy i styl telewizyjobiektywizmu infornych programów informacji telewizyjnej
macyjnych
– umie przedstawiç ró˝nice w sposobach budowania znaczeƒ w telewizyjnych programach informacyjnych
i w sztuce filmowej

analiza niektórych znaków ikonicznych u˝ywanych w korespondencji elektronicznej; wp∏yw
tego j´zyka na wspó∏czesnà polszczyzn´

POL
wp∏yw przekazu elektronicznego na charakter
u˝ytego j´zyka

POL
cechy tekstu
informacyjnego

tabela
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16:26

*Gry komputerowe

13/12/04

1

Roger Callois, [Znaczenie
gier w kulturze]

zrzuty ekranowe wybranych gier komputerowych

*J. C. Herz, W´drówki
po Internecie (fragm.)
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– rozumie poj´cia: system
rozrywkowy, fikcja interaktywna, gra sieciowa
– charakteryzuje ulubionà gr´ komputerowà
– wyszukuje podobieƒstwa i ró˝nice mi´dzy
grami komputerowymi
a innymi dziedzinami
˝ycia spo∏ecznego, które mogà przypominaç
gry, np. polityka, wojna, edukacja
– wskazuje przyk∏ady sztuki wspó∏czesnej, w których odbiorca dzie∏a mo˝e w nie ingerowaç (np.
happening, performance)
– bierze udzia∏ w dyskusji na temat: Czy gry
komputerowe wp∏ywajà na wzrost zachowaƒ
agresywnych, czy mo˝e
pozwalajà na prze˝ycie
agresji w zast´pczy,
bezpieczny sposób?
– zabiera g∏os w sprawie
wad i zalet gier komputerowych

– opisuje kontakt z rzeczywistoÊcià wirtualnà
w porównaniu z funkcjonowaniem w Êwiecie
rzeczywistym

tabela
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13/12/04
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Andrzej Wajda, Nieograniczona wolnoÊç ch∏opca
z rewolwerem (fragm.)
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– wymienia zagro˝enia,
jakie niesie ze sobà interaktywne „kino, które
wszystko mo˝e”

tabela
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