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ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY III GIMNAZJUM WG PROGRAMU ŚWIAT W SŁOWACH I OBRAZACH
DO PODRĘCZNIKÓW ŚWIAT W SŁOWACH I OBRAZACHI JĘZYK OJCZYSTY

Liczba
godzin

Omawiane zagadnienia, wy-
korzystywane teksty kultury

Sprawności odbioru tekstów kultury. Wiedza
o kulturze Sprawności komunikacyjne.

Ścieżki międzyprzedmiotowe,
opracowania, inne uwagi

1 Podręczniki i lektury szkolne

Czytanie wstępne: przeszukiwanie, przegląda-
nie. Konstrukcja podręcznika - zasady, ozna-
czenia, dostrzeganie sensu opracowania gra-
ficznego. Notatka: spis lektur, opisy bibliogra-
ficzne, wrażenia czytelnicze.

1
Podróż przez epoki.
Okresy literackie.

Posługiwanie się w czynnym języku terminami:
epoka literacka, okres literacki, nazwami epok.
Przywoływanie nazwisk twórców i tytułów
najważniejszych utworów.

Victor 1999

1

Biblia jako nieustająca inspi-
racja dla twórców. Wątek
potopu w różnych kulturach
i różnych epokach.

Motywy i wątki biblijne, parafraza, przeróbka,
adaptacja. Interpretacje kompozycji malarskich
i muzycznych, stosowanie słownictwa facho-
wego, formułowanie wrażeń.
Obraz potopu wświecie starożytnym: Biblia,
mitologia grecka, Gilgamesz.

Z. Kaczmarski: Arka Noego.
Do Itaki. Poradnik metodycz-
ny dla nauczyciela, s.232
Ścieżka filozof.
Kultura polska na tle tradycji
śródziemnomorskiej

1
Horacy: Pieśni I 11 (podr.
s 184)

Czytanie głośne (pauzowanie, akcentowanie,
intonacja), czytanie interpretacyjne, symbol,
Dostrzeganie charakterystycznych cech gatun-
kowych pieśni. Odczytywanie metaforyki i
symboliki utworu.

1

Poeci o sobie: HoracyExegi
monumentum; Kochanowski:
Muza; Iwaszkiewicz: ***
[wiersza się nie pisze]; Szym-
borska:Niektórzy lubią po-
ezję.

Odkrywanie w literaturze refleksji, uczuć, po-
staw, dążeń wpisanych w dzieła z różnych
okresów i kręgów kulturowych, porównywanie
ich ze współczesnością. Dostrzeganie związków
utworu z kontekstem historycznym. Czytanie
interpretacyjne.

Victor 8/00 s. 56

1
Klucze do poetyckichświatów
s. 273

Posługiwanie się w czynnym języku terminami:
przenośnia, apostrofa, antyteza, porównanie,
podmiot liryczny, pytanie retoryczne, myśl
przewodnia utworu, powtórzenie, epitet, kon-
trast, anafora, przerzutnia. Interpretowanie tek-
stu literackiego z uwzględnieniem kontekstu
historycznoliterackiego.

3
Mitologia: mit o Midasie,
Herkulesie, mit o rodzie Lab-
dakidów.

Określanie cech gatunkowych mitu. Dostrzega-
nie uniwersalności doświadczeń, przemyśleń,
uczuć i aspiracji wpisanych w poznane mity.
Stosowanie frazeologizmów w języku potocz-
nym i wypowiedzi literackiej.

Victor 99
Kultura polska na tle
tradycji śródziemnomor-
skiej

3
Przygotowanie do egzaminów
próbnych.

Rozstrzyganie wątpliwości uczniów, powtórze-
nie i utrwalenie wiadomości.

1 Teatr grecki
Teatr antyczny: budowa, wyróżniki, znaczenie
w kulturze. Przypomnienie wiadomości teore-
tycznoliterackich na temat dramatu.

Kultura polska na tle tradycji
śródziemnomorskiej
Ścieżka czytelniczo-
medialna
Victor 3/01 s. 26

4 Sofokles:Antygona

Rozpoznawanie stanów emocjonalnych, kon-
tekst kulturowy. Opis przeżyć i uczuć (zwroty
i wyrażenia o charakterze uczuciowym). Roz-
strzyganie dylematów moralnych, umiejętne
dokonywanie wyborów, argumentacja. Spra-
wozdanie z prezentacją punktu widzenia. Prawa
rządząceświatem ludzi i bogów. Argumento-
wanie z pomocą cytatów.

Podręcznik, s. 25
Drama s. 90
Poradnik Do Itaki s. 149
Kultura polska na tle
tradycji śródziemnomor-
skiej
Ścieżka filozof.
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1 Protokół
Redagowanie protokołu lekcji - kompozycja,
słownictwo.

2 Antyk
Podsumowanie wiadomości ( literatura, filozo-
fia, sztuka – architektura, cudyświata), spraw-
dzian.

Victor 12/00

1
K. Gałczyński: Małe kina
S. Barańczak:Łzy w kinie

Rola filmu w życiu człowieka, funkcjakathar-
sis. Świadomy odbiór treści prezentowanych na
ekranie. Dobór odpowiedniego repertuaru.

1
M. Mikos: Teatr telewizji czy
teatr w telewizjis. 291

Czytanie informacyjne. Pojęcie gatunku filmo-
wego, elementy języka filmu. Postrzeganie
tworzywa teatru telewizyjnego jako połączenia
tworzyw teatru i filmu.

1

M. Hendrykowski:Skrzyżo-
wanie mimo wszystko czyli
filmowe hybrydy gatunkowe,
s. 293

Rozmowa o upodobaniach gatunkowych. For-
mułowanie prognoz (rozwój kina, gatunków
filmowych) opartych na przesłankach.

2
Quo vadis– ekranizacja po-
wieści.

Recenzja, omówienie. Wykorzystanie słow-
nictwa fachowego, wyrazów oceniających,
środków językowych uwypuklających własną
opinię. Komentowanie poszczególnych ele-
mentów utworu. Recenzja filmu.

2

W głąb filmowego kadru.
Symbol i metafora w filmie,
s. 297
M. Derwich:W szklanym
okienku,s. 310

Czytanie informacyjne. Gatunek filmowy;
komedia, western, science fiction, horror, film
sensacyjny, thriller, film biograficzny. Ikono-
grafia gatunków, motywy, hybrydy gatunkowe.
Montaż i związane z nim elementy języka fil-
mu.

1
Sztuka sceny i sztuka ekranu,
s. 301

Wyróżniki sztuki teatralnej i filmowej. Do-
strzeganie różnic między tworzywem teatru
i filmu.

Ścieżka czytelniczo-
medialna

1
Przemówienie i jego rodzaje.
Język ojczysty, s. 144.

Przygotowanie i wygłaszanie przemówienia.
Zasady przemawiania, posługiwanie się różny-
mi odmianami polszczyzny, sztuka słowa mó-
wionego.

Ścieżka czytelniczo-
medialna
Victor 21/99, s. 12

2 Średniowiecze

Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości: cechy
epoki, ówczesna Europa, gatunki literackie,
sztuka, filozofia, wzorce osobowe (rycerz
i święty), sacrum i profanum, hagiografia, kro-
niki.

Język polski - Cogito 2
Victor 13/00

2
Rozmowa Mistrza Polikarpa
zaśmiercią.

Wskazywanie elementówświata przedstawio-
nego, rozpoznawanie motywów biblijnych.
Określanie specyficznych cech gatunku literac-
kiego (legenda). Cechy języka staropolskiego,
archaizacja. Wzorzec osobowy.

Kultura polska na tle
tradycji śródziemnomor-
skiej
Ścieżka filozof.
Ścieżka czytelniczo-
medialna

1
Ikonografia – wojna postu
z karnawałem, dance macabre

Wskazywanie tradycyjnych motywów wędrow-
nych. Wyolbrzymienie cech postaci, karykatu-
ralność (relacja wobec rzeczywistości), grote-
ska, symbolika. Opis kompozycji malarskich,
przekład intersemiotyczny.

Ścieżka czytelniczo-
medialna
Victor 16/00 s. 27;
20/99 s. 52

2
M. Rej: Żywot człowieka po-
czciwego
Biblia: Mądrość Syracha

Nazywanie wartości, stosowanie wyrazów bli-
skoznacznych. Archaizmy. Odkrywanie w lite-
raturze refleksji, uczuć i postaw wpisanych
w dzieła z różnych okresów i kręgów kulturo-
wych.

Kultura polska na tle
tradycji śródziemnomor-
skiej
Ścieżka filozof.

1
„Niechaj narodowie wżdy
postronni znają, iż Polacy nie

Czystość języka, samodzielne, krytyczne usto-
sunkowanie się do obserwowanych zjawisk

Ścieżka czytelniczo-
medialna
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gęsie i swój język mają...” -tro-
ska o język ojczysty
artykuły prasowe

zachodzących we współczesnym języku pol-
skim (neologizmy, wyrazy obce i zapożyczone),
formułowanie, uzasadnianie i obrona w dysku-
sji własnych punktów widzenia

1
J. Kochanowski:Pieśń świę-
tojańska o Sobótce.

Cechy gatunkowe pieśni – przypomnienie, tra-
dycje pogańskie i chrześcijańskie, wieś, ludo-
wość, obrazowanie, język.

Kultura polska na tle
tradycji śródziemnomor-
skiej
Victor 4/01 s. 22
Victor 8/01 s. 16

2 J. Kochanowski:Psalmy

"Ja" i "ty" liryczne, znajomość podstawowych
wiadomości nt. Księgi Psalmów, określanie
charakteru psalmu (modlitwy), interpretowanie
utworów lirycznych i muzycznych mających
formę rozmowy z Bogiem, porównywanie róż-
nych sposobów przedstawiania modlitwy
w literaturze i sztuce.

Ścieżka filozof.

2 Średniowiecze i Odrodzenie Podsumowanie wiadomości i sprawdzian.

1
Przepis na interpretację
podręcznik, s. 182

Posługiwanie się w czynnym języku terminami
potrzebnymi do analizy i interpretacji tekstu
poetyckiego, nadawca i odbiorca w tekście lite-
rackim.

Ścieżka czytelniczo-
medialna

1
Poezja barokowa: J. A.
MorsztynDo trupa, O sobie

Czytanie głośne i interpretacyjne, "ja" i "ty"
liryczne. Koncepcja poezji barokowej, język –
rozpoznawanie archaizmów, składni języka
staropolskiego. Pojęcia: koncept, puenta, elipsa,
kontrast, sonet.

2
W. Potocki:Z ratusza na radę
J. Kaczmarski, P. Gintrowski:
„Krajobraz po uczcie”

Czytanie głośne i interpretacyjne, wyznaczniki
poetyckości (wersyfikacja, powtórzenia,środki
stylistyczne). Myśl przewodnia, wartości
i antywartości wpisane w tekst.

Ścieżka czytelniczo-
medialna

1 S. Staszic Człowiek oświecenia, reformator, pilanin. Ścieżka regionalna

2 Barok i Oświecenie
Powtórzenie wiadomości: ramy czasowe, ide-
ologia, filozofia, przedstawiciele; sprawdzian.

1 Romantyzm Przypomnienie wiadomości – referat, notatka.

2

A. Mickiewicz: Nad wodą
wielką i czystą
K. Gałczyński: Prośba
o wyspy szczęśliwe

Czytanie twórcze i interpretacyjne, muzyczność
wiersza (refren, powtórzenia, rytm), bohater
liryczny, jego tożsamość, zmetaforyzowany
język, refleksja psychologiczno-filozoficzna,
liryka filozoficzna.

Zayazd:Biesiada
z wieszczem, utwór 3.
Ścieżka filozof.

1
Poezja Mickiewicza ciągle
piękna.

Czytanie wybranych utworów patrona naszej
szkoły. Słuchanie poezjiśpiewanej. Wygłasza-
nie tekstów z pamięci – interpretacja głosowa.

1

C. K. Norwid: [Pomiędzy
świtem a nocy zniknięciem]
F. Goya:Olbrzym
G. Previati:Dzień budzący
noc

Ikonografia a tekst poetycki, przekład interse-
miotyczny, dostrzeganie związku dzieła pla-
stycznego z literackim, rozpoznawanie znacze-
nia metaforycznego dzieł plastycznych.

4 J. Słowacki:Balladyna

Rozstrzyganie dylematów moralnych, umiejęt-
ne dokonywanie wyborów. Dostrzeganie uni-
wersalności doświadczeń, przemyśleń, uczuć
i aspiracji wpisanych w dzieło literackie. Cechy
rodzajowe dramatu, akt, scena, tekst główny
i poboczny, osoby dramatu.

Ścieżka filozof.

1
Zakochany pan Tadeusz –
A. Mickiewicz: Pan Tadeusz

Różnicowanie wątków epopei, odkrywanie
w literaturze refleksji, uczuć, postaw wpisanych
w dzieło, dostrzeganie zmian zachodzących
w postępowaniu bohaterów. Epopeja – cechy



4/12

gatunkowe.

2 Kochankowie literaccy.

Dostrzeganie uniwersalności doświadczeń,
przemyśleń, uczuć i aspiracji wpisanych w
dzieła z różnych okresów i kręgów kulturowych
(zwłaszcza tradycji biblijnej, antycznej, dwor-
sko-rycerskiej, patriotycznej, współczesnej).

1 Romantyzm - sprawdzian

1
Pozytywizm;
pogranicza realizmus. 30

Zebranie i rozszerzenie wiadomości o epoce.

2 A. Prus:Senlub inna nowela
Rozpoznawanie cech charakteru i wartości,
kompozycja utworu.

1
Modernizm i XX-lecie mię-
dzywojenne

Wybitni twórcy modernizmu i dwudziestolecia
międzywojennego - przypomnienie
i poszerzenie wiadomości.

1
Leśmian:W malinowym chru-
śniaku

Czytanie interpretacyjne, wysłuchanie muzycz-
nej wersji utworu. Liryka bezpośrednia (sposób
wyrażenia stanów emocjonalnych), refleksja
filozoficzna.Środki stylistyczne, powtórzenia.

1 Leśmian:Dusiołek
Określanie funkcjiśrodków stylistycznych
w tekstach literackich. Obrazowanie poetyckie.
Rola fantastyki, uniwersalizm. Neologizmy.

„Victor” – Spotkanie
z wierszem, s. 28

1
Wyprawa w krainę cudowno-
ści s. 88

Fantastyka i fikcja w kulturze iżyciu człowie-
ka.

2
A. Huxley: Nowy, wspaniały
świat s. 103

Fantastyka naukowa, cechyświata przedsta-
wionego. Utopia i antyutopia. Formułowanie
opinii i wniosków. Argumentacja.

2
K. Gałczyński: Zaczarowana
dorożka, s. 230.

Konstrukcjaświata przedstawionego, analiza
i interpretacja tekstu. Wskazywanie typowych
cech gatunku. Określenie specyficznych cech
stylu omawianego tekstu.

1
Po co czytamy science fiction?
s. 121

Określenie cech literatury science fiction - te-
matyka, styl, bohaterowie, miejsce i czas akcji.
definicja gatunku. Odbiorca tekstu.

2
Herbert:Sprawozdanie z raju
Szymborska:Niebo

Opis krajobrazu, nazywanie wartości i uczuć.
Przekład wiersza na serię ujęć filmowych (foto-
grafii).

1 Poprzez inneświaty s. 152

Tekst fantastyczny a realistyczny – podobień-
stwa i różnice. Posługiwanie się poznanymi
pojęciami i terminami literackimi. Przynależ-
ność rodzajowa i gatunkowa utworów fanta-
stycznych.

4 Tolkien:Hobbit

Literatura fantasy – wyróżniki. Świat przedsta-
wiony, czas, miejsce, bohaterowie. Motywy
magiczne, wątki mitów celtyckich i staroger-
mańskich.

Victor 3/00, s. 72.
Ścieżka prozdrowotna

1 Zaproszenie

Budowanie wypowiedzi pisanych zgodnie
z intencją i okolicznościami, operowanie wła-
ściwymi strukturami gramatycznymi
i zwrotami.

2
Sprawdzian – fantastyka
i realizm.

Czytanie ze zrozumieniem.

1

Literatura lat wojny i okupacji
– przypomnienie
Baczyński: Elegia o ...,
Różewicz:Ocalony, Jak do-
brze

Interpretacja głosowa, poszukiwanie słów-
kluczy, "obróbka tekstu" - wskazywanie frag-
mentów zawierających istotę utworu. Podmiot
liryczny i adresat.

Victor 1/00 s. 54
Victor 2/01 s. 14

2 K. K. Baczyński: Sur le pont Czytanie interpretacyjne, rozpoznawanie sytu-



5/12

d’Avignon, Biała magia
E. Demarczyk: Na moście
w Avignon

acji emocjonalnych i wartości, czynnik kon-
strukcji w poezji, czytanie twórcze. Autotema-
tyzm, wiersz tradycyjny a wiersz wolny.

4
L. Kruczkowski:Pierwszy
dzień wolności

Rekonstrukcjaświata przedstawionego, kon-
tekst historyczny. Kompozycja. Charakterysty-
ka bohaterów, rozpoznawanie wartości.

Ścieżka regionalna

1 List oficjalny
Redagowanie listu oficjalnego, stosowanie wła-
ściwego słownictwa. List otwarty.

Victor 7/00, s. 34.

2 O sztuce aktorskiejs. 282 Zebranie wiadomości na temat dramatu i teatru.
Ścieżka czytelniczo-
medialna

1

W. Szymborska:Koniec
i początek
Cz. Miłosz:Piosenka o końcu
świata

Obraz poetycki. Wersyfikacja, składnia jako
wyznaczniki poetyckości. Rozpoznawanie
wartości i stanów uczuciowych.

Poradnik Do Itaki s. 159
Victor: Spotkanie
z wierszem, s. 40

2
Herling-Grudziński: Pier-
ścień.

Swobodna rozmowa, wymiana wrażeń i infor-
macji, redagowanie pamiętnika lub listu, opis
stanów duchowych i emocjonalnych.

1 Jak czytać Mrożkas. 69
Przypowieść – obrazowanie, bohater. Przypo-
wieści o charakterze nieliterackim (np. film).

Ścieżka czytelniczo-
medialna

1
Gdy wszystko zawiedzie –
przeczytaj instrukcję.

Odczytywanie różnych kodów ikonicznych
i symbolicznych. Selekcjonowanie informacji,
stosowanie ich w praktyce.

1 S. Mrożek: Szuler,s. 63

Czytanie interpretacyjne. Przypowieść, obrazo-
wanie, alegoryczność postaci. Rozpoznawanie
wartości, aforyzm. Wskazywanie cech groteski
(porównywanie z epiką realistyczną), formuło-
wanie własnego stanowiska, dyskusja.

Ścieżka filozof.

2
Instrukcja – sprawdzian czy-
tania ze zrozumieniem.

Treść różnorodnych instrukcji – czytanie ze
zrozumieniem, tworzenie i wykorzystywanie
instrukcji.

Ścieżka czytelniczo-
medialna

1
Grochowiak:Brueghel(II),
s. 244

Wymiana wrażeń, opinii. Teza, argumentacja,
dyskusja. Adresat wypowiedzi

2 Świat różnie odbity,s. 85

Rozróżnianie kreacyjnego i odtwórczego cha-
rakteru literatury, realizm, realizm magiczny,
groteska. Określanie specyficznych cech stylu
różnych tekstów.

1
Sprawozdanie z imprezy
szkolnej.

Redagowanie sprawozdania z przebiegu wyda-
rzenia fikcyjnego lub rzeczywistego,świadomie
stosując składnię typu informacyjnego.

Victor 9/00, s. 34.

1
M. Białoszewski:
wybrane wiersze

Rozpoznawanie sytuacji lirycznej. Wizualność,
technika skojarzeń i logika słów w tworzeniu
obrazu poetyckiego.

2
S. Barańczak:
wybrane wiersze

Czytanie głośne i interpretacyjne. Sytuacja bo-
hatera lirycznego, rozpoznawanie wartości.
Wiersz wolny.

1 Jak czytać Barańczaka,s. 264
Zjawiska charakterystyczne dla poezji Barań-
czaka, cechy stylu. Gry z językiem. Opinia na
temat poezji.

1 S. Mrożek: Rewolucja,s. 280
Czytanie głośne i interpretacyjne, realizm
i groteska, postać narratora, sposoby odczytania
idei utworu.

1 Pisma użytkowe
Redagowanie listu motywacyjnego i curriculum
vitae.

1
R. Gibas:Z konwojem TP1 na
Opolszczyźnie, s. 156

Publicystyka. Język publicystyki i język litera-
tury. Artykuł, recenzja, reportaż, sprawozdanie,
notatka prasowa. Fotografia dokumentalna.
Sprawozdanie.

Ścieżka czytelniczo-
medialna
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1
M. Miller: Reporterów sposób
na życie, s. 158

Reportaż: cechy gatunkowe, język, tematyka.
Czytanie informacyjne, notatka. Doskonalenie
techniki czytania.

2
R. Kapuściński: Płonące ba-
riery, s. 160

Reportaż i jego odmiany. Wskazywanie ele-
mentów fikcji literackiej i komentarzy.

2
L. Kołakowski:Mini-wykłady
o maxi-sprawach, s. 168.

Motyw wędrówki w literaturze. Czytanie ze
zrozumieniem, argumentowanie. Paradoks,
antyteza. Frazeologizmy związane
z podróżowaniem.

3
Świat nie jest czarno-biały,
czyli hipoteza i kontrargu-
ment, s. 173.

Dyskusja – obiektywność i bezstronność
w ocenie wypowiedzi, pytania naprowadzające
i sprawdzające, stawianie hipotez, przedstawia-
nie kontrargumentów, logika wypowiedzi.
Kultura języka, odpowiedzialność za słowo.
Kompozycja wypowiedzi ustnej i pisemnej.

5
Bezpośrednie przygotowanie
do egzaminu.

Rozstrzyganie wątpliwości uczniów, porady
przed egzaminem, powtórzenie i utrwalenie
wiadomości.

1 Podanie.
Budowanie wypowiedzi pisanych zgodnie
z intencjami, posługiwanie się różnymi odmia-
nami polszczyzny.

1
U. Eco:Drugie zapiski na
pudełku od zapałek, s. 175.

Felieton – cechy gatunkowe, styl tekstu, wraże-
nia czytelnicze. Publicystyka i jej rodzaje. For-
mułowanie wniosków, uzasadnianie opinii.

2
Warsztaty publicystyczne,
s. 179.

Rozpoznawanie cechy gatunkowe reportażu,
powieści i felietonu, przekształcanie tekstu
sprawozdania na reportaż, ćwiczenia stylistycz-
ne i słownikowe.

Ścieżka czytelniczo-
medialna

1
M. Rybczyńska:Z sitkiem
w eterze,s. 304.

Czytanie informacyjne. Specyfika przekazu
radiowego, twórcy radiowi. Rozmowa (lub
dyskusja) o konkurencyjności radia wobec te-
lewizji, sztuka barwnego opisu, scenariusz au-
dycji radiowej.

1
Świat w mediach – realny czy
wykreowany?, s. 315.

Świadome korzystanie ześrodków masowego
przekazu, dostrzeganie możliwości ich destruk-
cyjnego oddziaływania, analizowanie komuni-
katów medialnych, odczytywanie znaków
i kodów dosłownych i metaforycznych.

Ścieżka czytelniczo-
medialna 3, 8.

2
Radiowo-telewizyjne wtajem-
niczenia, s. 319

Pisanie reportażu, porządkowanie faktów, hie-
rarchizowanie ich,ćwiczenia stylistyczne, dba-
łość o czystość języka. Relacja telewizyjna
i prasowa – tworzywo: język i obraz.

Ścieżka czytelniczo-
medialna 6.

2 A. Czechow: Kameleon
Sprawozdanie z lektury. Postawy bohaterów,
motywacje ich postępowania.

1 Życiorys

Budowanie wypowiedzi pisanych zgodnie
z intencjami, posługiwanie się różnymi odmia-
nami polszczyzny. Stosowanie właściwego
słownictwa.

4
Lektura zaproponowana przez
młodzież.

Cechy epiki i jej odmiany (powtórzenie). Roz-
poznawanie motywów. Zróżnicowanie styli-
styczne języka bohaterów. Cechy swoiste lite-
ratury dla młodzieży.

Opis wrażeń czytelni-
czych. Komentarze.

9
Praca klasowa i jej poprawa
(3 razy).
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Liczba
godzin Sprawności komunikacyjne: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie, nauka o języku

1 Wypowiedzenia wielokrotnie złożone - budowa
1 Wypowiedzenia wielokrotnie złożone - interpunkcja
2 Mowa zależna i niezależna.
2 Cytowanie – cytat i zasady jego wprowadzania.
1 Neologizmy.
1 Wyrazy obce i zapożyczenia.
2 Związki frazeologiczne.
1 Wyrazy wieloznaczne.
1 Antonimy.
1 Nazwy własne – pochodzenie.
2 Poprawne stosowanie nazw miejscowych rodzimych i obcych.
1 Nazwy osobowe.
1 Nazwiska.
1 List i jego odmiany.
1 List otwarty.
1 List motywacyjny.
2 Przemówienie
1 Wywiad.


