
PROGRAM  REALIZACJI ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ- 
EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA 

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYM IM. M. KOPERNIKA W USTCE 
 

KLASA I  
 

 
TEMAT  TREŚCI OSIĄGNIĘCIA 

UCZNIÓW 
PRZEDMIOT WSPOMAGANIE, 

WSPÓŁPRACA 
Poznanie podręcznika. -części składowe(budowa) 

podręcznika jako przykładu 
książki popularnonaukowej: 
tytulatura, teksty 
wprowadzające, nota 
wydawnicza, tekst główny, 
materiały uzupełniające tekst 
główny(przypisy, ikonografia, 
bibliografia, słownik terminów, 
biogramy, itp.) 

Uczeń: 
-podaje części składowe książki i 
określa ich funkcję informacyjną; 
-wyszukuje w podręczniku podane 
informacje 

język polski wszystkie  
przedmioty 

Poznanie biblioteki 
szkolnej. 

-organizacja i działalność 
biblioteki szkolnej; 
-warsztat informacyjny 
biblioteki 

-zna zasady korzystania z biblioteki; 
-zna zasady poszanowania książek; 
-samodzielnie odnajduje materiały 
odpowiednie dla swych potrzeb i 
zainteresowań 

biblioteka  

Słowniki i sposoby 
posługiwania się nimi. 

-podstawowe rodzaje 
słowników; 
-sposoby posługiwania się 
słownikami różnego typu 

-podaje główne rodzaje słowników; 
-wyszukuje podane informacje z 
wykorzystaniem różnych typów 
słowników 

język polski biblioteka 
języki obce 

Po co starożytnym 
mity? Po co nam 
telewizja? 

-funkcje mitów w starożytności; 
-rola telewizji w czasach 
współczesnych; 
-zalety i wady oglądania 

-określa funkcje, jakie mity pełniły 
w starożytności; 
-uzasadnia swój wybór programów 
telewizyjnych; 

język polski  



telewizji -określa rolę telewizji w swoim 
życiu i w życiu społeczeństwa; 
- omawia zalety i wady oglądania 
telewizji; 
-wskazuje podobieństwa między 
rolą mitów w antyku i telewizji 
dzisiaj; 

Czy współczesność 
tworzy mity? 
Reklama. 

-sposoby oddziaływania na 
odbiorców reklam; 
-obraz świata kreowany przez 
reklamę 

-określa cel przekazów 
reklamowych; 
-omawia funkcje obrazu, dźwięku, 
tekstu w wybranych reklamach; 
-porównuje obraz świata kreowany 
przez reklamy z mitem arkadyjskim; 
-ocenia skuteczność oddziaływania 
wybranych reklam 

język polski  

Język reklamy. -językowe sposoby 
oddziaływania na odbiorcę 
reklam 

-na wybranych przykładach omawia 
język reklamy (wykorzystanie 
cytatu, wieloznaczności słów, 
podobieństwa graficznego i 
fonetycznego wyrazów, sloganów, 
itp.) 

język polski  

„I książki mają swoje 
losy”. 
Zanim pojawił się 
druk. 

-rola książki w średniowieczu; 
-cechy średniowiecznych 
książek; 
-etapy pracy nad tworzeniem 
książki rękopiśmiennej; 
-rola książki i czytelnictwa w 
życiu współczesnego człowieka 

-omawia znaczenie książki w 
średniowieczu; 
-charakteryzuje średniowieczną 
książkę; 
-przedstawia pracę nad tworzeniem 
książki rękopiśmiennej; 
-nazywa twórców średniowiecznych 
rękopisów i określa ich rolę w 
tworzeniu książki; 
-ocenia rolę książki i  czytelnictwa 
we współczesności; 
-przedstawia swoje gusty 
czytelnicze 

język polski  



 
 

Kto dziś rozumie 
doniosłość wynalazku 
Gutenberga? 

-sposoby udoskonalania 
kopiowania dzieł w 
średniowieczu; 
-znaczenie wynalazku druku; 
-Biblia Gutenberga; 
-pierwsze polskie drukarnie  
 

-omawia różne sposoby  
udoskonalania kopiowania dzieł w 
średniowieczu; 
-określa czas wynalezienia druku; 
-omawia rolę druku w rozwoju 
literatury i upowszechnieniu 
książek; 
-charakteryzuje pierwszą książkę 
drukowaną 

język polski  

Wieka Encyklopedia 
Francuska a 
współczesne 
encyklopedie i 
słowniki. 

-znaczenie Wielkiej 
Encyklopedii Francuskiej w 
oświeceniu; 
-charakterystyka haseł w 
encyklopedii oświeceniowej 
-rodzaje współczesnych 
encyklopedii; 
-cechy współczesnych haseł 
encyklopedycznych 

-porównuje znaczenie encyklopedii 
w oświeceniu i współczesności; 
- porównuje hasła w Wielkiej 
Encyklopedii Francuskiej i we 
współczesnych encyklopediach 

język polski  

Bibliografie-ich 
rodzaje i 
wykorzystanie. 

-pojęcie bibliografii; 
-kryteria podziału bibliografii; 
-miejsce bibliografii wśród 
źródeł informacji; 
-układ treści bibliografii 
 

-wyjaśnia pojęcie bibliografia; 
-rozróżnia bibliografie na podstawie 
kryteriów ich podziału; 
-określa rolę bibliografii w nauce i 
działalności informacyjnej; 
-swobodnie dociera (wykorzystując 
indeksy) do określonych haseł 

język polski biblioteka 



Internet jako źródło 
informacji. 

-dzieje Internetu; 
-usługi oferowane przez Internet; 
-wartość informacyjna Internetu; 
-ujemne strony Internetu 

-wyszukuje w sieci informacje na 
dany temat z wykorzystaniem 
dostępnych wyszukiwarek, katalogu 
stron WWW; 
-dokonuje selekcji Informacji; 
-krytycznie ocenia Internet( nadmiar 
informacji, nie zawsze rzetelne, 
szkodliwe pod względem moralnym, 
możliwość uzależnienia się) 

informatyka  

Literatura w 
Internecie. 

- rodzaje informacji na temat 
literatury dostępne w Internecie; 
-serwisy książkowe; 
-biblioteki internetowe; 
-wirtualne encyklopedie, 
leksykony, słowniki 

-dociera do wybranych serwisów 
książkowych, bibliotek 
internetowych, encyklopedii, 
leksykonów i słowników; 
- wyszukuje w Internecie 
przykładowe informacje na temat 
literatury 

język polski lub 
informatyka 
(do uzgodnienia 
między 
nauczycielami) 
 

biblioteka 

„Idźcie i głoście 
Ewangelię”. 
Tradycyjne i 
nowoczesne źródła 
informacji  w 
Kościele. 

-tradycyjne i nowoczesne źródła 
informacji wykorzystywane 
przez Kościół; 
-różnorodność mediów 
katolickich 

-omawia współczesne sposoby 
ewangelizacji; 
-charakteryzuje rolę mediów w 
działalności współczesnego 
Kościoła 

religia  

 
 

 
KLASA II  

 
 
 
 
TEMAT  TREŚCI OSIĄGNIĘCIA 

UCZNIÓW 
PRZEDMIOT WSPOMAGANIE, 

WSPÓŁPRACA 
Słowniki i -poszerzenie wiadomości na - wyszukuje podane informacje z język polski biblioteka 



encyklopedie- 
poszerzenie 
wiadomości. 

temat rodzajów słowników i 
encyklopedii (książkowych); 
-multimedialne słowniki i 
encyklopedie 

wykorzystaniem różnych typów 
słowników- książkowych i 
multimedialnych 
 

informatyka 
języki obce 

Opis bibliograficzny, 
przypis, zestawienie 
bibliograficzne. 

-normy opisu bibliograficznego; 
-sposoby tworzenia przypisów; 
-zasady tworzenia spisów 
bibliograficznych 

-sporządza opisy bibliograficzne; 
-tworzy przypisy, wykorzystując 
skróty, 
-sporządza spisy bibliograficzne 

język polski  

Jak powstawała 
„Romantyczność” 
 A. Mickiewicza? 
Droga od rękopisu do 
książki. 

-praca A. Mickiewicza nad 
„Romantycznością”; 
-etapy powstawania książki 

-na podstawie rękopisu utworu 
odtwarza pracę autora nad tekstem; 
-wymienia osoby pracujące przy 
powstawaniu książki (autor, edytor, 
redaktor, korektor, wydawca, grafik, 
drukarz); 
-opisuje kolejne etapy powstawania 
książki 

język polski  

Współczesne 
instytucje wydawnicze 
i instytucje zajmujące 
się dystrybucją książek 
i prasy w Polsce. 

-rynek książki w Polsce; 
-wydawnictwa edukacyjne; 
-dystrybucja prasy i książki; 
-promocja książki 

-wymienia instytucje wydawnicze; 
-tworzy listę bestsellerów; 
-wymienia najważniejsze tytuły 
czasopism przydatnych w 
samokształceniu; 
-zamawia potrzebną książkę przez 
Internet 

biblioteka informatyka 

„Dziady” 
 A. Mickiewicza na 
scenie. Warsztat pracy 
reżysera teatralnego. 

-dzieje sceniczne „Dziadów”; 
-język teatru (słowo, ruch, 
przestrzeń, światło, aktor, 
muzyka, publiczność) 
-rola reżysera w tworzeniu 
komunikatów medialnych; 
-cechy i budowa recenzji 

-wymienia najważniejsze 
inscenizacje dramatu; 
- omawia różne sposoby odczytania 
„Dziadów”; 
-na podstawie obejrzanego 
przedstawienia charakteryzuje język 
teatru; 
-omawia rolę reżysera  w odczytaniu 
dramatu, 
-pisze recenzję z obejrzanego 
przedstawienia 

język polski  



Warsztaty teatralne. 
(klasa II e) 

-warsztat pracy reżysera 
teatralnego; 
-środki wyrazu dostępne 
aktorowi 

-korzystając ze wskazówek reżysera, 
zainscenizuje  fragment sztuki 

  

Warszawa w oczach 
B. Prusa, czyli 
narodziny felietonu. 
Prasa w pozytywizmie 
i dzisiaj. 

-dzieje prasy; 
-podział czasopism; 
-gatunki prasowe; 
-wyznaczniki felietonu 

-omawia najważniejsze etapy i 
czynniki rozwoju prasy w Polsce; 
-dokonuje podziału czasopism 
według różnych kryteriów; 
-rozpoznaje wybrane gatunki 
prasowe; 
- charakteryzuje felieton, 
wykorzystując tekst B. Prusa; 
-redaguje określone teksty prasowe 

język polski  

Spotkanie z 
dziennikarzem. 

-gatunki dziennikarskie; 
-zadania stawiane 
dziennikarzowi; 
-rola słowa, dźwięku, obrazu w 
pracy dziennikarza; 
-media prywatne i publiczne w 
Polsce; 
-rynkowość mediów i jej 
społeczne skutki; 
-rola mediów we współczesnym 
świecie; 
-przepisy prawne dotyczące 
mediów w Polsce 

-rozróżnia gatunki dziennikarskie; 
-odróżnia opinię, komentarz od 
wiedzy faktograficznej; 
-rozumie pojęcia związane z 
mediami, np. radiofonia, koncesja, 
komercjalizacja usług medialnych, 
itp.; 
-określa funkcję mediów we 
współczesnym świecie; 
 -zna niektóre przepisy dotyczące 
mediów; 
-wie, jakie prawa przysługują 
odbiorcom mediów 

biblioteka 
 

język polski 

„Potop” J. Hoffmana- 
dzieło literackie a 
filmowe. Warsztat 
pracy reżysera 
filmowego. 

-filmowa adaptacja dzieła 
literackiego; 
-warsztat pracy reżysera 
filmowego; 
-twórcy filmu; 
-recenzja  filmu; 
 

-wskazuje podobieństwa i różnice 
między dziełem literackim a jego 
filmową adaptacją; 
-omawia środki wyrazu w filmie; 
-określa zadania poszczególnych 
twórców filmu (reżyser, producent, 
operator, scenarzysta, scenograf, 
montażysta, aktorzy); 

język polski  



-pisze recenzję wybranego filmu; 
-wymienia najważniejsze adaptacje 
filmowe dzieł literackich; 
 

„Wesele” A. Wajdy. 
Warsztat pracy 
reżysera filmowego. 

-zasługi A. Wajdy dla polskiego 
kina; 
-filmowa adaptacja dzieła 
literackiego 

-wymienia najważniejsze dokonania 
artystyczne A. Wajdy; 
-wskazuje podobieństwa i różnice 
między dziełem literackim a jego 
filmową adaptacją; 
-omawia środki wyrazu w filmie; 
 

język polski  

Kościół a media. -orędzia papieża Jana Pawła II; 
-globalizacja życia; 
-cywilizacja informacyjna 

-omawia ideę Światowych Dni 
Młodzieży; 
-przedstawia naukę Kościoła na 
temat „czwartej władzy” 

religia  

 
 
 

KLASA III  
 
 
 
 
TEMAT  TREŚCI OSIĄGNIĘCIA 

UCZNIÓW 
PRZEDMIOT WSPOMAGANIE, 

WSPÓŁPRACA 
Media i ich wpływ na 
życie i zachowania 
ludzi oraz całych 
społeczeństw. 

-rodzaje mediów; 
-zadania i funkcje mediów w 
społeczeństwie; 
-zagrożenia mediami; 
-uzależnienie od mediów i jego 
społeczne skutki 
 

-nazywa media oddziaływujące na 
współczesnego człowieka; 
-omawia wpływ mediów na różne 
aspekty życia społecznego, 
gospodarczego i osobistego; 
-krytycznie ocenia ofertę mediów; 
-omawia zagrożenia płynące z 
mediów: agresja, negatywne wzorce 

godziny 
wychowawcze 

pedagog 



zachowań, konsumpcyjny tryb 
życia, itd.; 
-przedstawia skutki uzależnień od 
mediów 

Media w rodzinie: 
ryzyko i bogactwo. 

-znaczenie mediów w życiu 
człowieka; 
-media a życie rodzinne 

-omawia wpływ mediów na różne 
aspekty życia człowieka; 
-przedstawia zagrożenia dla życia 
rodzinnego płynące ze złego 
korzystania z mediów; 
-omawia rolę rodziców jako 
pierwszych i najważniejszych 
wychowawców korzystania z 
środków przekazu 

religia  

Ocena wybranych 
informacji 
przekazywanych przez 
media. 

-kryteria oceniania informacji 
medialnych 

-porównuje informacje zaczerpnięte 
z różnych źródeł: prasa, radio, 
telewizja pod względem 
prawdziwości, przydatności w 
samokształceniu, wartości 
estetyczno- moralnej 

godziny 
wychowawcze 

 

Wybór zawodu, 
dalszego etapu 
kształcenia. Źródła 
informacji o wyższych 
uczelniach. 

-czynniki warunkujące wybór 
zawodu, dalszego etapu 
kształcenia; 
-zapotrzebowanie na rynku 
pracy; 
-typy szkół i wymagania 
stawiane kandydatom; 
-informatory i poradniki; 

-określa własne zainteresowania i 
możliwości w wyborze dalszego 
etapu kształcenia, zawodu; 
-analizuje zapotrzebowanie na rynku 
pracy; 
-sprawnie korzysta z informatorów i 
poradników; 

godziny 
wychowawcze 

podstawy 
przedsiębiorczości 

 
 
 
 
 
Opracowała: Dorota Kozłowska 


