




Jak zrozumieć tekst literacki? - czyli, co powinno znaleźć się w Twojej wypowiedzi na temat lektury? 

- analiza: opisanie budowy i języka tekstu literackiego, uwzględnia informacje zawarte w tekście. 
Jest omówieniem na poziomie dosłownym, w którym należy wziąć pod uwagę: nadawcę 
wypowiedzi (kto?), ukazaną rzeczywistość (w jakich okolicznościach?),  elementy świata 
przedstawionego (czas akcji, miejsce akcji, bohaterów, zdarzenia, procesy życiowe, świat fizyczny 
itp.), styl wypowiedzi? (w jaki sposób?), środki poetyckie ze wskazaniem ich funkcji). 

- interpretacja: omówienie tekstu poprzez wydobycie z niego sensów filozoficznych, 
psychologicznych, egzystencjalnych, religijnych, historycznych, społecznych itd. oraz 
uwzględnienie jego wymowy - po co został napisany? Interpretacja musi mieć uzasadnienie w 
tekście <— przykłady, które to potwierdzają. 

- wartościowanie: rozpoznanie wartości, które niesie ze sobą tekst, tj. jakie prawdy o człowieku i 
świecie przekazuje, do jakich wartości etycznych się odwołuje (dobro, zło), jakie wartości 
estetyczne reprezentuje (dlaczego jest wybitne?), czy przedstawione w nim idee są prawdziwe tj. 
czy można się zgodzić z postawami, poglądami postaci itd. 

- ocenianie: czy tekst mówi nam coś prawdziwego o świecie? Czy bohaterowie postępują 
właściwie? Czy tekst budzi w nas wrażenia estetyczne - czy jest piękny? Czy tekst prowadzi nas do 
jakichś refleksji?



Sinusoida Juliana Krzyżanowskiego to inaczej periodyzacja dziejów literatury, a 
więc podział na epoki literackie. Ich kolejność i związki są punktem wyjścia do 
rozważań na temat lektur szkolnych.  

Poza podziałem wg Krzyżanowskiego, w literaturze polskiej po Młodej Polsce 
(modernizmie) wyróżniamy: literaturę wojny i okupacji, literaturę lat 1945–1989 
oraz literaturę po 1989 r . 

Pamiętaj! Musisz wiedzieć, do jakiej epoki literackiej należy dana lektura :)
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Poza epoką, dzieło literackie należy do danego nurtu czy konwencji literackiej oraz danego gatunku.  

Są to informacje o lekturze, które powinny pojawić się w Twoich wypowiedziach na jej temat.

Konwencje literackie: 

- fantastyczna 

- symboliczna,  

- mimetyczna,  

- realistyczna,  

- naturalistyczna,  

- groteskowa.

Gatunki literackie: 

- epos,  

- oda,  

- tragedia antyczna  

- psalm,  

- kronika,  

- satyra,  

- sielanka,  

 -ballada, 

- dramat romantyczny,  

- powieść poetycka,  

- odmiany powieści i 
dramatu.



Rodzaje literackie
kryteria epika liryka dramat

sposób przedstawiania 
świata opowiadanie/opis opis przeżyć i uczuć działanie postaci

konstrukcja wypowiedzi narracja monolog liryczny dialog, monolog

funkcje wypowiedzi przedstawienie świata wyrażenie przeżyć przedstawienie zdarzeń

subiektywność/
obiektywność obiektywizacja subiektywność podmiotu 
 subiektywność postaci

zdarzeniowość akcja sytuacja liryczna akcja

czas przedstawiania
przeszłość, opowiadane 
są wydarzenia, które się 

wydarzyły
teraźniejszość przyszłość - ma być 

wystawione na scenie

tabela z podręcznika „Oblicza epok” 1.1 wyd. WSiP



Gatunek literacki - szczegółowe cechy tekstu literackiego, gatunki literackie należą do danego 
rodzaju literackiego, bądź noszą cechy wszystkich trzech rodzajów, mówimy wtedy o 
synkretyzmie rodzajowym (ballada romantyczna, satyra), kiedy jakiś tekst łączy cechy różnych 
gatunków mówimy o synkretyzmie gatunkowym (dramat romantyczny). 

Gatunki, które powin_ś znać ze szkoły podstawowej: baśń, legenda, bajka hymn, przypowieść, 
mit, opowiadanie, nowela, dziennik, pamiętnik, powieść i jej odmiany (obyczajowe, 
przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy). 

Gatunki, które powin_ś znać ze szkoły średniej: epos („Iliada”, „Pan Tadeusz”), oda (Horacy), 
tragedia antyczna („Antygona”), psalm (Biblia i Jan Kochanowski), kronika („Kronika polska” G. 
Anonima), satyra (I. Krasickiego), sielanka (F. Karpiński), ballada (A. Mickiewicz), dramat 
romantyczny („Dziady”, „Kordian”), powieść poetycka („Konrad Wallenrod), a także odmiany 
powieści  (psychologiczna, realistyczna, autobiograficzna, awangardowa, powieść-
przypowieść) i dramatu (romantyczny, narodowy, neoromantyczny, symboliczny, teatr absurdu, 
awangardowy).



Omawiając dany temat poza zaklasyfikowaniem dzieła do danej epoki i konwencji literackich  
należy zwracać uwagę na takie elementy jak: 

- tematyka i problematyka tekstu; 

- rozpoznanie w utworze sposobów kreowania: świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, 
akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; 

- rozumienie motywów literackich i toposów; 

- interpretacja utworu, wskazanie w tekście miejsc, które mogą stanowić argumenty na poparcie 
propozycji interpretacyjnej 

- konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, 
filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny; 

- rozpoznanie w utworach literackich wartości uniwersalnych i narodowych; określenie ich roli i 
związku z problematyką utworu oraz znaczenia dla budowania własnego systemu wartości. 



Konteksty należy rozumieć jako odniesienie do: 

- innego utworu literackiego 
- historii literatury 
- charakteru epoki 
- biografii autora 
- filmu, spektaklu, utworu muzycznego, dzieła plastycznego 
- mitologii 
- „Biblii” 
- historii 
- filozofii 
- kwestii politycznych 
- kwestii społecznych 
- kwestii egzystencjalnych 

Funkcjonalny kontekst to takie informacje, które pogłębiają omawiane przez Ciebie zagadnienie, np. omawiając 
temat: Jaki wpływ na sposób widzenia świata przez człowieka mają czasy, w których on żyje? możesz 
wykorzystać kontekst filozoficzny tzn. przy omawianiu losów Wokulskiego zaznaczyć, że losy tego bohatera są 
determinowane przez czasy, pochodzenie i środowisko, w jakim się wychowuje, co składa się na determinizm 
społeczny - koncepcję Herberta Spencera, która zakładała, że jednostka nie może przejść awansu społecznego 
właśnie ze względu na wymienione determinanty. <— ta informacja o determinizmie społecznym jest 
wystarczającym, funkcjonalnym kontekstem. 

UWAGA! 
Kontekstem nie musi być inna lektura, a tym bardziej osobny akapit z podaniem przykładu innego bohatera, który 
nie może przejść awansu społecznego. Takie wprowadzenie kontekstu jest dopuszczalne, ale nie wzorcowe :)



Ćwiczenie: 

Przeczytaj fragment tekstu i odpowiedz na pytania: 

1. Kto się wypowiada? - w wypowiedzi uwzględnij informacje, które 
posiadasz z całości lektury? 

2. Do kogo mówi? -  w wypowiedzi uwzględnij informacje, które 
posiadasz z całości lektury? 

3. W jakich okolicznościach? - weź pod uwagę otaczającą  bohaterów 
scenerię, miejsce, czas, atmosferę, która panuje, moment życiowy, w 
jakim znajduje się bohater. To wszystko ma znaczenie np. Dialog 
prowadzony jest nocą, na zamku. Mroczną atmosferę niepokoju 
podkreślają złowrogie odgłosy kruków, które są symbolem zła itp.  

4. O czym mówi? - określ temat monologu, dialogu, rozważań, opisu. 

5. W jaki sposób? - określ styl wypowiedzi: czy jest to język podniosły, 
emocjonalny, wartościujący, czy bohaterowie mówią takimi samymi 
odmianami (może któryś z nich mówi gwarą bądź ma indywidualny 
język - powiedzonka itp.). Zwróć tutaj uwagę na środki poetyckie: 
wykrzyknienia, pytania, epitety, metafory, porównania, wielokropki 
sugerujące zamyślenie itp. określ ich funkcję np. wykrzyknienie 
pokazuje złość bohatera itd. 

6. Po co mówi? - jaki jest cel ukazania tej sceny? Jak ma się ona do 
wymowy dzieła? Czy jest znacząca dla losów bohatera? Czy autory 
wyraża w niej jakieś poglądy filozoficzne, społeczne itd.

Mikołaj zaczął podawać potrawy. Wokulski bez najmniejszego apetytu zjadł kilka łyżek chłodniku, 
zapił portweinem, potem spróbował polędwicy i zapił ją piwem. Uśmiechnął się, sam nie wiedząc 
czemu, i w przystępie jakiejś żakowskiej radości postanowił robić błędy przy stole. Na początek 
skosztowawszy polędwicy położył nóż i widelec na podstawce obok talerza. Panna Florentyna aż 
drgnęła, a pan Tomasz z wielką werwą począł opowiadać o wieczorze w Tuileriach, podczas 
którego na żądanie cesarzowej Eugenii tańczył z jakąś marszałkową menueta. 
Podano sandacza, którego Wokulski zaatakował nożem i widelcem. Panna Florentyna o mało nie 
zemdlała, panna Izabela spojrzała na sąsiada z pobłażliwą litością, a pan Tomasz... zaczął także 
jeść sandacza nożem i widelcem. 
„Jacyście wy głupi!” – pomyślał Wokulski, czując, że budzi się w nim coś niby pogarda dla tego 
towarzystwa. Na domiar odezwała się panna Izabela, zresztą bez cienia złośliwości: 
– Musi mnie papa kiedy nauczyć, jak się jada ryby nożem. 
Wokulskiemu wydało się to wprost niesmaczne. 
„Widzę, że odkocham się tu przed końcem obiadu...” – rzekł do siebie. 
– Moja droga – odpowiedział pan Tomasz córce – niejadanie ryb nożem to doprawdy przesąd... 
Wszak mam rację, panie Wokulski. 
– Przesąd?... nie powiem – rzekł Wokulski. – Jest to tylko przeniesienie zwyczaju z warunków, 
gdzie on jest stosowny, do warunków, gdzie nim nie jest. 
Pan Tomasz aż poruszył się na krześle. 
– Anglicy uważają to prawie za obrazę... – wydeklamowała panna Florentyna. 
– Anglicy mają ryby morskie, które można jadać samym widelcem; nasze zaś ryby ościste może 
jedliby innym sposobem... 
– O, Anglicy nigdy nie łamią form – broniła się panna Florentyna. 
– Tak – mówił Wokulski – nie łamią form w warunkach zwykłych, ale w niezwykłych stosują się do 
prawidła: robić, jak wygodniej. Sam zresztą widywałem bardzo dystyngowanych lordów, którzy 
baraninę z ryżem jedli palcami, a rosół pili prosto z garnka. 
Lekcja była ostra. Pan Tomasz jednak przysłuchiwał się jej z zadowoleniem, a panna Izabela 
prawie z podziwem. Ten kupiec, który jadał baraninę z lordami i wygłaszał tak śmiało teorię 
posługiwania się nożem przy rybach, urósł w jej wyobraźni. Kto wie, czy teoria nie wydała się jej 
ważniejszą aniżeli pojedynek z Krzeszowskim. 
– Więc pan jest nieprzyjacielem etykiety? – spytała. 
– Nie. Nie chcę tylko być jej niewolnikiem. 
– Są jednak towarzystwa, w których ona przestrzega się zawsze. 
– Tego nie wiem. Ale widziałem najwyższe towarzystwa, w których o niej zapominano w pewnych 
warunkach. 
Pan Tomasz lekko schylił głowę; panna Florentyna zsiniała, panna Izabela patrzyła na 
Wokulskiego prawie życzliwie. Nawet więcej niż – prawie... Bywały mgnienia, w których marzyło 
się jej, że Wokulski jest jakimś Harun-al-Raszydem ucharakteryzowanym na kupca. W sercu jej 
budził się podziw, nawet – sympatia. Z pewnością ten człowiek może być jej powiernikiem; z nim 
będzie mogła rozmawiać o Rossim. Po lodach, zupełnie zdetonowana, panna Florentyna została w 
jadalni, a reszta towarzystwa przeszła na kawę do gabinetu pana.



Przykładowa realizacja: 

W JAKI SPOSÓB? Załączony fragment powieści dojrzałego realizmu pt. „Lalka” autorstwa Bolesława Prusa ukazuje rozmowę Tomasza i Izabelli 
Łęckich ze Stanisławem Wokulskim podczas kolacji, na którą arystokraci zaprosili kupca. Analiza fragmentu dowodzi, z jaką precyzją i kunsztem 
artystycznym Prus pokazuje nam rzeczywistość XIX wiecznej Warszawy. Zindywidualizowane reakcje bohaterów, wszechwiedzący narrator oraz 
wprowadzenie monologów wewnętrznych (myśli bohaterów) składają się na wiarygodny opis tamtych czasów. Jak wiemy bowiem z biografii 
autora, był on dociekliwym obserwatorem swoich czasów, co wykorzystał także w „Lalce”, powieści ukazującej różnice społeczne lat 
siedemdziesiątych XIX wieku. 

Załączony dialog dotyczy konwenansów związanych z zachowaniem się przy stole (O CZYM?).  Główny bohater powieści, który stara się o 
względy arystokratki, podczas spotkania drwi (W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH?) sobie z przyjętych norm zachowania (KTO?). W ten sposób 
pokazuje swoją odmienność i tym samym staje się bardziej interesujący dla Izabeli (KTO?), która jest panną mającą skłonność do egzaltacji. 
Podobna w swoich marzeniach do Emmy Bovary szuka w Wokulskim przejawów cech dziwnych, mrocznych i ciekawych, człowiek ten interesuje ją 
jako zjawisko. Nie traktuje go jednak jak równego sobie. Izabela uprzedmiotawia w ten sposób Stanisława, choć być może nie zdaje sobie z tego 
sprawy. Jej niewinne marzenia są jednak dowodem na egoizm panny. Z kolei obecny na spotkaniu ojciec Izabeli - Tomasz, który jest bankrutem, 
stara się zaimponować swojemu dobroczyńcy (KTO?). Kolacja jest bowiem okazują do nawiązania bliższych kontaktów z zamożnym kupcem, 
który będzie wspomagał finansowo zrujnowaną materialne rodzinę arystokratyczną.  

PO CO? Prus pokazuje czytelnikowi w tej scenie przywiązanie arystokracji do konwenansów, których ona sama nie rozumie. Ludzie ci zachowują 
się w określony sposób, gdyż tak ich nauczono, nie zastanawiają się jednak nad przyczyną i sensem określonych zachowań. Wokulski, jako 
przedstawiciel zdroworozsądkowego podejścia do życia (pozytywista i naukowiec) podchodzi pragmatycznie do życia, buntownicze nastawienie 
wobec zasad panujących przy stole możemy jednak wiązać z romantycznymi cechami w tej postaci.  Prus wyśmiewa bezrefleksyjność arystokracji 
hiperbolizując zachowanie Florentyny, która niemal mdleje wobec nietaktu Wokulskiego oraz przedstawiając Izabellę jako marzycielkę, która 
pragnie nawiązać przyjaźń z człowiekiem, który wydaje jej się ciekawy, bo inny. Ironia z jaką prowadzona jest narracja zastosowana jest w celu 
ukazania negatywnej charakterystyki arystokracji, która w II połowie XIX wieku popadała w ruinę finansową, nie była zainteresowana sprawami 
państwowymi, skłaniała się wobec legalizmu organicznikowskiego tj. porzucenia walki zbrojnej na rzecz kraju, a zaakceptowaniu istniejącego 
politycznego status quo (KONTEKST FILOZOFICZNY). Pogląd ten zakładał jednak działalność na rzecz kraju, czego ukazana w powieści 
arystokracja nie robi (z małymi wyjątkami - prezesowa Zasławska). Scena ta służy także prezentacji poglądów i charakterystyki Stanisława 
Wokulskiego. Jego bunt i prowadzenie gry z przedstawicielami arystokracji świadczy o dużym pragmatyzmie, obyciu światowym i zdrowym 
rozsądku. Jawi się nam więc bohater iście pozytywistyczny. Nie mniej jednak wizyta u Łęckich była dla niego wyróżnieniem. Zakochany w Izabeli 
mężczyzna prowadził konsekwentną taktykę zbliżania się do jej rodziny poprzez znajomość i względy ojca. Ostatecznie udało mu się to, ale 
związek nie przetrwał. Różnice w podejściu do świata, miłości i szacunku zakończyły się klęską, czego przesłankę widzimy już w tej scenie.


