Załącznik nr 4

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH,
KTÓRYCH UKOēCZENIE UMOĩLIWIA UZYSKANIE ĝWIADECTWA
DOJRZAŁOĝCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO

Po ukoĔczeniu szkoły podstawowej uczeĔ kontynuuje kształcenie ogólne na III i IV etapie
edukacyjnym. III etap edukacyjny realizowany jest w gimnazjum, zaĞ IV etap edukacyjny
realizowany jest w szkole ponadgimnazjalnej.
Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choü realizowane w dwóch róĪnych szkołach,
tworzy programowo spójną całoĞü i stanowi fundament wykształcenia, umoĪliwiający zdobycie
zróĪnicowanych kwalifikacji zawodowych, a nastĊpnie ich póĨniejsze doskonalenie lub
modyfikowanie, otwierając proces kształcenia siĊ przez całe Īycie.
Celem kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym jest:
1) przyswojenie przez uczniów okreĞlonego zasobu wiadomoĞci na temat faktów, zasad,
teorii i praktyk;
2) zdobycie przez uczniów umiejĊtnoĞci wykorzystania posiadanych wiadomoĞci podczas
wykonywania zadaĔ i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnym Ğwiecie.
Do najwaĪniejszych umiejĊtnoĞci zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego
na III i IV etapie edukacyjnym naleĪą:
1) czytanie – umiejĊtnoĞü rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania
tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągniĊcia własnych celów, rozwoju
osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w Īyciu społeczeĔstwa;
2) myĞlenie matematyczne – umiejĊtnoĞü wykorzystania narzĊdzi matematyki w Īyciu
codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3) myĞlenie naukowe – umiejĊtnoĞü wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym
do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a takĪe formułowania wniosków
opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeĔstwa;
4) umiejĊtnoĞü komunikowania siĊ w jĊzyku ojczystym i w jĊzykach obcych, zarówno
w mowie, jak i w piĞmie;
5) umiejĊtnoĞü sprawnego posługiwania siĊ nowoczesnymi technologiami informacyjno
-komunikacyjnymi;
6) umiejĊtnoĞü wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7) umiejĊtnoĞü rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia siĊ;
8) umiejĊtnoĞü pracy zespołowej.
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Jednym z najwaĪniejszych zadaĔ szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest kontynuowanie
kształcenia umiejĊtnoĞci posługiwania siĊ jĊzykiem polskim, w tym dbałoĞci o wzbogacanie
zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania naleĪy do obowiązków kaĪdego
nauczyciela.
WaĪnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest przygotowanie uczniów do Īycia
w społeczeĔstwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzaü uczniom warunki do
nabywania umiejĊtnoĞci wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z róĪnych
Ĩródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajĊciach z róĪnych
przedmiotów.
RealizacjĊ powyĪszych celów powinna wspomagaü dobrze wyposaĪona biblioteka szkolna,
dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci ksiĊgozbioru, jak i w postaci zasobów
multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływaü siĊ do zasobów
biblioteki szkolnej i współpracowaü z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego
przygotowania uczniów do samokształcenia i Ğwiadomego wyszukiwania, selekcjonowania
i wykorzystywania informacji.
PoniewaĪ Ğrodki społecznego przekazu odgrywają coraz wiĊkszą rolĊ, zarówno w Īyciu
społecznym, jak i indywidualnym, kaĪdy nauczyciel powinien poĞwiĊciü duĪo uwagi edukacji
medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właĞciwego odbioru i wykorzystania mediów.
WaĪnym celem działalnoĞci szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest skuteczne nauczanie
jĊzyków obcych. Bardzo waĪne jest dostosowanie zajĊü do poziomu przygotowania ucznia, które
uzyskał na wczeĞniejszych etapach edukacyjnych.
ZajĊcia z jĊzyków obcych nowoĪytnych prowadzone są na nastĊpujących poziomach:
1) na III etapie edukacyjnym:
a) na poziomie III.0 – dla początkujących,
b) na poziomie III.1 – na podbudowie wymagaĔ dla II etapu edukacyjnego;
2) na IV etapie edukacyjnym:
a) na poziomie IV.0 – dla początkujących,
b) na poziomie IV.1 – dla kontynuujących naukĊ:
– w zakresie podstawowym – na podbudowie wymagaĔ poziomu III.0
dla III etapu edukacyjnego,
– w zakresie rozszerzonym – na podbudowie wymagaĔ poziomu III.1
dla III etapu edukacyjnego,
c) na poziomie IV.2 – dla oddziałów dwujĊzycznych.
Szkoła powinna teĪ poĞwiĊciü duĪo uwagi efektywnoĞci kształcenia w zakresie nauk
przyrodniczych i Ğcisłych – zgodnie z priorytetami Strategii LizboĔskiej. Kształcenie w tym
zakresie jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego Polski oraz Europy.
WaĪnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest takĪe edukacja zdrowotna, której
celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałoĞci o zdrowie własne i innych ludzi oraz
umiejĊtnoĞci tworzenia Ğrodowiska sprzyjającego zdrowiu.
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W procesie kształcenia ogólnego szkoła na III i IV etapie edukacyjnym kształtuje u uczniów
postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak:
uczciwoĞü, wiarygodnoĞü, odpowiedzialnoĞü, wytrwałoĞü, poczucie własnej wartoĞci, szacunek
dla innych ludzi, ciekawoĞü poznawcza, kreatywnoĞü, przedsiĊbiorczoĞü, kultura osobista,
gotowoĞü do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
W rozwoju społecznym bardzo waĪne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a takĪe postawy poszanowania dla innych
kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej
dyskryminacji.
WiadomoĞci i umiejĊtnoĞci, które uczeĔ zdobywa na III i IV etapie edukacyjnym opisane są,
zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, w jĊzyku efektów kształcenia1). Cele kształcenia
sformułowane są w jĊzyku wymagaĔ ogólnych, a treĞci nauczania oraz oczekiwane umiejĊtnoĞci
uczniów sformułowane są w jĊzyku wymagaĔ szczegółowych.
DziałalnoĞü edukacyjna szkoły jest okreĞlona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzglĊdniając wymiar wychowawczy,
obejmuje całą działalnoĞü szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treĞci i działania o charakterze
wychowawczym;
3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego
Ğrodowiska, obejmujący wszystkie treĞci i działania o charakterze profilaktycznym.
Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki
tworzą spójną całoĞü i muszą uwzglĊdniaü wszystkie wymagania opisane w podstawie
programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i kaĪdego
nauczyciela.
Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane
wspomaganie rozwoju kaĪdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i moĪliwoĞci. Nauczanie
uczniów z niepełnosprawnoĞciami, w tym uczniów z upoĞledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, dostosowuje siĊ do ich moĪliwoĞci psychofizycznych oraz tempa uczenia siĊ.
Na III i IV etapie edukacyjnym wymaga siĊ od uczniów takĪe wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci
zdobytych na wczeĞniejszych etapach edukacyjnych.
Strategia uczenia siĊ przez całe Īycie wymaga umiejĊtnoĞci podejmowania waĪnych decyzji –
poczynając od wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów lub konkretnej specjalizacji
zawodowej, poprzez decyzje o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia oraz poszerzania
swoich kwalifikacji, aĪ do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu.
Łącznie III i IV etap edukacyjny zapewniają wspólny i jednakowy dla wszystkich zasób wiedzy
w zakresie podstawowym. Na IV etapie edukacyjnym moĪliwe jest ponadto kształcenie w
zakresie rozszerzonym o istotnie szerszych wymaganiach w stosunku do zakresu podstawowego.

1)

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram
kwalifikacji dla uczenia siĊ przez całe Īycie (2008/C111/01).
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Na IV etapie edukacyjnym przedmioty mogą byü nauczane w zakresie podstawowym lub w
zakresie rozszerzonym:
1) tylko w zakresie podstawowym – przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy
przedsiĊbiorczoĞci, wychowanie
Īycia w rodzinie, etyka;

fizyczne, edukacja dla bezpieczeĔstwa, wychowanie do

2) w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym:
a) jĊzyk polski, jĊzyk obcy nowoĪytny na poziomie IV.1, matematyka, jĊzyk mniejszoĞci
narodowej lub etnicznej oraz jĊzyk regionalny – jĊzyk kaszubski; uczeĔ realizuje
zakres podstawowy albo zakres rozszerzony (wymagania szczegółowe dla zakresu
rozszerzonego obejmują takĪe wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu
podstawowego);
b) historia, wiedza o społeczeĔstwie, geografia, biologia, chemia, fizyka,
informatyka; uczeĔ obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres
rozszerzony stanowi kontynuacjĊ nauczania danego przedmiotu w zakresie
podstawowym);
3) tylko w zakresie rozszerzonym – przedmioty: historia muzyki, historia sztuki, jĊzyk
łaciĔski i kultura antyczna, filozofia.
Szkoła ma obowiązek zadbaü o wszechstronny rozwój kaĪdego ucznia i dlatego dla uczniów,
którzy wybierają kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający historia i społeczeĔstwo,
który poszerza ich wiedzĊ w zakresie nauk humanistycznych oraz kształtuje postawy
obywatelskie. Natomiast dla uczniów, którzy wybierają kształcenie w zakresie rozszerzonym z
przedmiotów humanistycznych przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający przyroda,
który poszerza ich wiedzĊ w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
Szkoła ma obowiązek przygotowaü uczniów do podejmowania przemyĞlanych decyzji, takĪe
poprzez umoĪliwianie im samodzielnego wyboru czĊĞci zajĊü edukacyjnych. Dlatego na III i IV
etapie edukacyjnym uczniowie mogą wybraü przedmioty uzupełniające:
1) na III etapie edukacyjnym – zajĊcia artystyczne oraz zajĊcia techniczne;
2) na IV etapie edukacyjnym – zajĊcia artystyczne oraz ekonomia w praktyce.
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Przedmioty nauczane na III i IV etapie edukacyjnym
Nazwa przedmiotu

III etap edukacyjny

JĊzyk polski
JĊzyki obce nowoĪytne
Wiedza o kulturze
Muzyka
Historia muzyki
Plastyka
Historia sztuki
JĊzyk łaciĔski i kultura antyczna
Filozofia
Historia
Wiedza o społeczeĔstwie
Podstawy przedsiĊbiorczoĞci
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeĔstwa
Wychowanie do Īycia w rodzinie2)
Etyka
JĊzyk mniejszoĞci narodowej lub etnicznej3)
JĊzyk regionalny – jĊzyk kaszubski3)

Ŷ

2)

3)

Ŷ

IV etap edukacyjny
zakres
zakres
podstawowy rozszerzony
Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ
Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Sposób nauczania przedmiotu wychowanie do Īycia w rodzinie okreĞla rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treĞci dotyczących wiedzy o Īyciu seksualnym
człowieka, o zasadach Ğwiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartoĞci rodziny, Īycia w fazie prenatalnej oraz
metodach i Ğrodkach Ğwiadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz.
756, z 2001 r. Nr 79, poz. 845 oraz z 2002 r. Nr 121, poz. 1037).
Przedmiot jĊzyk mniejszoĞci narodowej lub etnicznej oraz przedmiot jĊzyk regionalny – jĊzyk kaszubski jest realizowany
w szkołach (oddziałach) z nauczaniem jĊzyka mniejszoĞci narodowych lub etnicznych oraz jĊzyka regionalnego – jĊzyka
kaszubskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadaĔ umoĪliwiających podtrzymywanie poczucia
toĪsamoĞci narodowej, etnicznej i jĊzykowej uczniów naleĪących do mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz społecznoĞci
posługującej siĊ jĊzykiem regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579).
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Przedmioty uzupełniające nauczane na III i IV etapie edukacyjnym
Nazwa przedmiotu
ZajĊcia artystyczne
Historia i społeczeĔstwo
Ekonomia w praktyce
Przyroda
ZajĊcia techniczne

III etap edukacyjny
Ŷ

IV etap edukacyjny
Ŷ

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

JĉZYK POLSKI

III etap edukacyjny
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
UczeĔ samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej
skomplikowanej organizacji – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksjĊ nad znaczeniami
słów
i
dąĪy
do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartoĞü komunikatów.
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.
UczeĔ doskonali sprawnoĞü analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzĊdzia,
dziĊki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej Ğwiadoma i samodzielna; poznaje nowe
gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojĊcia w refleksji o literaturze
i wartoĞciach; czyta teksty kultury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wraĪliwoĞci
– z zakresu literatury młodzieĪowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawaü dzieła klasyczne
waĪne dla kultury polskiej i Ğwiatowej.
III. Tworzenie wypowiedzi.
UczeĔ zyskuje coraz wyraĨniejszą ĞwiadomoĞü funkcji Ğrodków jĊzykowych, które słuĪą
formułowaniu wypowiedzi; zdobywa wiedzĊ o róĪnych odmianach polszczyzny i kształci
umiejĊtnoĞü poprawnego wykorzystywania ich w róĪnych sytuacjach, pogłĊbia znajomoĞü etyki
mowy i etykiety jĊzyka; poznaje i tworzy nowe, coraz trudniejsze formy wypowiedzi.

TreĞci nauczania – wymagania szczegółowe
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
1. Czytanie i słuchanie. UczeĔ:
1) odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą Ğrodków
audiowizualnych – rozróĪnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte
w dĨwiĊku i obrazie;
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2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie
fragmenty tekstu;
3) porządkuje informacje w zaleĪnoĞci od ich funkcji w przekazie;
4) odróĪnia informacje o faktach od opinii;
5) rozpoznaje róĪnice miĊdzy fikcją a kłamstwem;
6) rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym;
7) rozpoznaje intencje wypowiedzi (aprobatĊ, dezaprobatĊ, negacjĊ, prowokacjĊ);
8) dostrzega w wypowiedzi ewentualne przejawy agresji i manipulacji;
9) rozpoznaje wypowiedĨ argumentacyjną, wskazuje tezĊ, argumenty i wnioski;
10) rozróĪnia gatunki publicystyczne prasowe, radiowe i telewizyjne (artykuł,
wywiad, reportaĪ);
11) czerpie dodatkowe informacje z przypisu.
2. Samokształcenie i docieranie do informacji. UczeĔ:
1) samodzielnie dociera do informacji – w ksiąĪkach, prasie, mediach
elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych;
2) stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece
Ĩródła potrzebnych mu informacji;
3) korzysta ze słownika: jĊzyka polskiego, poprawnej polszczyzny, frazeologicznego,
wyrazów obcych, synonimów i antonimów oraz szkolnego słownika terminów
literackich – w formie ksiąĪkowej i elektronicznej.
3. ĝwiadomoĞü jĊzykowa. UczeĔ:
1) rozumie pojĊcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzĊdowy, artystyczny i
naukowy;
2) rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenia w tekĞcie;
3) dostrzega zróĪnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe
i słownictwo o ograniczonym zasiĊgu (wyrazy gwarowe, terminy naukowe,
archaizmy i neologizmy, eufemizmy i wulgaryzmy; dostrzega negatywne
konsekwencje uĪywania wulgaryzmów); rozpoznaje wyrazy rodzime i
zapoĪyczone (obce) – rozumie ich funkcjĊ w tekĞcie;
4) rozpoznaje cechy kultury i jĊzyka swojego regionu;
5) rozpoznaje w zdaniach i w równowaĪnikach zdaĔ róĪne rodzaje podmiotów,
orzeczeĔ, dopełnieĔ, okoliczników oraz przydawkĊ – rozumie ich funkcje;
6) rozróĪnia rodzaje zdaĔ złoĪonych podrzĊdnie i współrzĊdnie, imiesłowowe
równowaĪniki zdaĔ, zdania bezpodmiotowe oraz rozumie ich funkcje w
wypowiedzi;
7) odróĪnia temat fleksyjny od koĔcówki;
8) odróĪnia czasowniki dokonane i niedokonane; rozpoznaje tryby i strony (czynną
i bierną) czasownika oraz imiesłowy – wyjaĞnia ich funkcje w tekĞcie;
9) rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i wskazuje
funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym.
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. UczeĔ zna teksty literackie i inne teksty kultury
wskazane przez nauczyciela.
1. WstĊpne rozpoznanie. UczeĔ:
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1) opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło;
2) rozpoznaje problematykĊ utworu.
2. Analiza. UczeĔ:
1) przedstawia najistotniejsze treĞci wypowiedzi w takim porządku, w jakim
wystĊpują one w tekĞcie;
2) charakteryzuje postaü mówiącą w utworze;
3) rozróĪnia narracjĊ pierwszoosobową i trzecioosobową oraz potrafi okreĞliü ich
funkcje w utworze;
4) wskazuje funkcje uĪytych w utworze Ğrodków stylistycznych z zakresu
słownictwa (neologizmów, archaizmów, zdrobnieĔ, zgrubieĔ, metafor), składni
(powtórzeĔ, pytaĔ retorycznych, róĪnego typu zdaĔ i równowaĪników), fonetyki
(rymu, rytmu, wyrazów dĨwiĊkonaĞladowczych);
5) omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu (tytułu, podtytułu, motta,
apostrofy, puenty, punktu kulminacyjnego);
6) przypisuje czytany utwór do właĞciwego rodzaju literackiego (epika, liryka,
dramat);
7) rozpoznaje czytany utwór jako: przypowieĞü, pamiĊtnik, dziennik, komediĊ,
dramat (gatunek), tragediĊ, balladĊ, nowelĊ, hymn, powieĞü historyczną;
8) rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej: powieĞü lub opowiadanie
obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy;
9) wskazuje elementy dramatu, takie jak: akt, scena, tekst główny, tekst poboczny,
monolog, dialog;
10) znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach,
piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych;
wskazuje przykłady mieszania gatunków;
11) uwzglĊdnia w analizie specyfikĊ tekstów kultury przynaleĪnych do nastĊpujących
rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki
audiowizualne.
3. Interpretacja. UczeĔ:
1) przedstawia propozycjĊ odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją;
2) uwzglĊdnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny;
3) interpretuje głosowo wybrane utwory literackie (recytowane w całoĞci
lub we fragmentach).
4. WartoĞci i wartoĞciowanie. UczeĔ:
1) ze zrozumieniem posługuje siĊ pojĊciami dotyczącymi wartoĞci pozytywnych i ich
przeciwieĔstw oraz okreĞla postawy z nimi związane, np. patriotyzm-nacjonalizm,
tolerancja-nietolerancja, piĊkno-brzydota, a takĪe rozpoznaje ich obecnoĞü w Īyciu
oraz w literaturze i innych sztukach;
2) omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury
podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłoĞü, przyjaĨĔ,
Ğmierü, cierpienie, lĊk, nadzieja, wiara religijna, samotnoĞü, innoĞü, poczucie
wspólnoty, solidarnoĞü, sprawiedliwoĞü; dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne
wartoĞci humanistyczne;
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3) dostrzega zróĪnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych,
religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekĞcie kształtuje swoją toĪsamoĞü.

III. Tworzenie wypowiedzi.
1. Mówienie i pisanie. UczeĔ:
1) tworzy spójne wypowiedzi ustne (monologowe i dialogowe) oraz pisemne
w nastĊpujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie
opowiadanie, opis sytuacji i przeĪyü, zróĪnicowany stylistycznie i funkcjonalnie
opis zwykłych przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka postaci literackiej,
filmowej lub rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zdarzenia
z Īycia, rozprawka, podanie, Īyciorys i CV, list motywacyjny, dedykacja;
dostosowuje odmianĊ i styl jĊzyka do gatunku, w którym siĊ wypowiada;
2) stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną
pod wzglĊdem logicznym i składniowym wypowiedĨ na zadany temat;
3) tworzy plan twórczy własnej wypowiedzi;
4) dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego rĊcznie i na komputerze (umiejĊtnie
formatuje tekst, dobiera rodzaj czcionki według rozmiaru i kształtu, stosuje
właĞciwe odstĊpy, wyznacza marginesy i justuje tekst, dokonuje jego korekty,
jednoczeĞnie kontrolując autokorektĊ), poprawia ewentualne błĊdy jĊzykowe,
ortograficzne oraz interpunkcyjne;
5) uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub
polemizuje z nimi;
6) przestrzega zasad etyki mowy w róĪnych sytuacjach komunikacyjnych, m.in. zna
konsekwencje stosowania form charakterystycznych dla elektronicznych Ğrodków
przekazywania informacji, takich jak: SMS, e-mail, czat, blog (ma ĞwiadomoĞü
niebezpieczeĔstwa oszustwa i manipulacji powodowanych anonimowoĞcią
uczestników komunikacji w sieci, łatwego obraĪania obcych, oĞmieszania i
zawstydzania innych wskutek rozpowszechniania obrazów przedstawiających ich
w sytuacjach kłopotliwych, zna skutki kłamstwa, manipulacji, ironii);
7) stosuje zasady etykiety jĊzykowej – wie, w jaki sposób zwracaü siĊ do rozmówcy
w zaleĪnoĞci od sytuacji i relacji, łączącej go z osobą, do której mówi (dorosły,
rówieĞnik, obcy, bliski), zna formuły grzecznoĞciowe, zna konwencje jĊzykowe
zaleĪne od Ğrodowiska (np. sposób zwracania siĊ do nauczyciela, lekarza,
profesora wyĪszej uczelni), ma ĞwiadomoĞü konsekwencji uĪywania formuł
niestosownych i obraĨliwych;
8) Ğwiadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzysta (jako odbiorca i nadawca)
z elektronicznych Ğrodków przekazywania informacji, w tym z Internetu.
2. ĝwiadomoĞü jĊzykowa. UczeĔ:
1) rozróĪnia normĊ jĊzykową wzorcową oraz uĪytkową i stosuje siĊ do nich;
2) sprawnie posługuje siĊ oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny; zna granice
stosowania slangu młodzieĪowego;
3) tworząc wypowiedzi, dąĪy do precyzyjnego wysławiania siĊ; Ğwiadomie dobiera
synonimy i antonimy dla wyraĪenia zamierzonych treĞci;
4) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie;
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5) stosuje róĪne rodzaje zdaĔ we własnych tekstach; dostosowuje szyk wyrazów
i zdaĔ składowych do wagi, jaką nadaje przekazywanym informacjom;
6) wykorzystuje wiedzĊ o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych; stosuje
Ğrednik;
7) przekształca czĊĞci zdania pojedynczego w zdania podrzĊdne i odwrotnie,
przekształca konstrukcje strony czynnej w konstrukcje strony biernej i odwrotnie,
zamienia formy osobowe czasownika na imiesłowy i odwrotnie – ze ĞwiadomoĞcią
ich funkcji i odpowiednio do celu całej wypowiedzi; zamienia mowĊ niezaleĪną na
zaleĪną;
8) wprowadza do wypowiedzi partykuły, rozumiejąc ich rolĊ w modyfikowaniu
znaczenia składników wypowiedzi;
9) wykorzystuje wykrzyknik jako czĊĞü mowy w celu wyraĪenia emocji; stosuje
wołacz w celu osiągniĊcia efektów retorycznych;
10) stosuje poprawne formy odmiany rzeczowników, czasowników (w tym
imiesłowów), przymiotników, liczebników i zaimków; stosuje poprawne formy
wyrazów w związkach składniowych (zgody i rządu);
11) operuje słownictwem z okreĞlonych krĊgów tematycznych (na tym etapie
rozwijanym i koncentrującym siĊ przede wszystkim wokół tematów: rozwój
psychiczny, moralny i fizyczny człowieka; społeczeĔstwo i kultura; region i
Polska).

Teksty kultury
1. Teksty poznawane w całoĞci – nie mniej niĪ 5 pozycji ksiąĪkowych w roku szkolnym oraz
wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objĊtoĞci, przy czym nie moĪna pominąü
autorów i utworów oznaczonych gwiazdką:
*Jan Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII); William Szekspir Romeo i Julia;
Molier ĝwiĊtoszek lub Skąpiec; *Ignacy Krasicki – wybrane bajki; Aleksander Fredro *Zemsta;
Adam Mickiewicz – wybrana ballada, *Dziady cz. II, Reduta Ordona; Bolesław Prus lub Eliza
Orzeszkowa – wybrana nowela; *Henryk Sienkiewicz – wybrana powieĞü historyczna (Quo
vadis, KrzyĪacy lub Potop); wybrane wiersze nastĊpujących poetów XX w.: Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimierz WierzyĔski, Julian Tuwim, Czesław Miłosz, ks. Jan
Twardowski, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert; Aleksander KamiĔski Kamienie
na szaniec lub Arkady Fiedler Dywizjon 303; utwór podejmujący problematykĊ Holokaustu,
np. wybrane opowiadanie Idy Fink; Konstanty Ildefons GałczyĔski – wybrane utwory;
Stanisław Lem – wybrane opowiadanie; Sławomir MroĪek – wybrane opowiadanie; Antoine
de Saint Exupéry Mały KsiąĪĊ; wybrana powieĞü przygodowa; wybrana młodzieĪowa powieĞü
obyczajowa (np. Małgorzaty Musierowicz, Doroty Terakowskiej lub innych współczesnych
autorów podejmujących problematykĊ dojrzewania); wybrany utwór fantasy (np. Ursuli
Le Guin, Johna Ronalda Reuela Tolkiena, Andrzeja Sapkowskiego); wybrany utwór
detektywistyczny (np. Arthura Conan Doyle'a lub Agaty Christie); wybrane opowiadanie z
literatury Ğwiatowej XX w. (inne niĪ wskazane wyĪej); wybrana powieĞü współczesna z
literatury polskiej i Ğwiatowej (inna niĪ wskazana wyĪej); inne pozycje ksiąĪkowe wskazane
przez nauczyciela lub zaproponowane przez uczniów (przynajmniej jedna rocznie).
2. Teksty poznawane w całoĞci lub w czĊĞci (decyzja naleĪy do nauczyciela):
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Homer Iliada i Odyseja lub Jan Parandowski Przygody Odyseusza; PieĞĔ o Rolandzie; Juliusz
Słowacki Balladyna; Miron Białoszewski PamiĊtnik z powstania warszawskiego; Ryszard
KapuĞciĔski – wybrany utwór.
Biblia (opis stworzenia Ğwiata i człowieka z KsiĊgi Rodzaju, przypowieĞü ewangeliczna, hymn
Ğw. Pawła o miłoĞci); wybrane mity greckie.
3. Wybór publicystyki z prasy i innych Ğrodków społecznego przekazu; wybrany komiks;
wybrane programy telewizyjne.

JĉZYK POLSKI

IV etap edukacyjny
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
UczeĔ rozumie teksty o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte w strukturze
głĊbokiej tekstu; rozpoznaje funkcje tekstu i Ğrodki jĊzykowe słuĪące ich realizacji; ma
ĞwiadomoĞü kryteriów poprawnoĞci jĊzykowej.
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.
UczeĔ stosuje w analizie podstawowe pojĊcia z zakresu poetyki; w interpretacji tekstu
wykorzystuje wiedzĊ o kontekstach, w jakich moĪe byü on odczytywany; poznaje niezbĊdne dla
lektury fakty z historii literatury i innych dziedzin humanistyki; odczytuje rozmaite sensy dzieła;
dokonuje interpretacji porównawczej.
III. Tworzenie wypowiedzi.
UczeĔ buduje wypowiedzi o wyĪszym stopniu złoĪonoĞci; stosuje w nich podstawowe zasady
logiki i retoryki; ma ĞwiadomoĞü własnej kompetencji jĊzykowej.

TreĞci nauczania – wymagania szczegółowe
ZAKRES PODSTAWOWY

ZAKRES ROZSZERZONY

I.

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
1. Czytanie i słuchanie. UczeĔ:
1) odczytuje sens całego tekstu (a w nim spełnia wymagania okreĞlone dla zakresu
znaczenia
wyrazów,
związków podstawowego, a ponadto:
frazeologicznych, zdaĔ, grup zdaĔ
1) czyta utwory stanowiące konteksty dla
uporządkowanych w akapicie, odróĪnia
tekstów kultury poznawanych w szkole;
znaczenie realne i etymologiczne) oraz
2) twórczo
wykorzystuje
wypowiedzi
wydzielonych przez siebie fragmentów;
krytycznoliterackie
i
teoretycznoliterackie
potrafi objaĞniü ich sens oraz funkcjĊ na tle
(np. recenzja, szkic, artykuł, esej);
całoĞci;
3)
porównuje
tekst linearny i hipertekst
2) rozpoznaje
specyfikĊ
tekstów
rozumiany
jako wypowiedĨ nieciągła,
publicystycznych
(artykuł,
felieton,
nielinearna,
stanowiąca
system
reportaĪ), politycznych (przemówienie) i
powi
ązanych
segmentów
tekstowych,
popularnonaukowych; wĞród tekstów
łączonych dowolnie przez uĪytkownika
prasowych rozróĪnia wiadomoĞü i
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