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I.  INFORMACJE WSTĘPNE 

Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są dokumentem uzupełniającym do Wewnątrzszkolnych 

zasad oceniania (WZO), znajdujących się w Statucie Szkoły. 

PZO są zgodne z WZO (rozdział VI Statutu), które opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (D. U. 2019 poz. 373), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 

ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej II stopnia (D. U. z 2018 r., poz.467). 

 

Od roku szkolnego 2019/2020 w IV LO w Ostrowie Wielkopolskim korzystamy z serii 

podręczników Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych pt. Oblicza epok zgodnego z Podstawą 

programową kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych. Praca z tą serią naszym zdaniem 

wspomaga proces kształcenia oraz umożliwia ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

30 stycznia 2018 r.).  

We wrześniu uczniowie klas pierwszych i drugich zostali zapoznani z:  

 Celami kształcenia, czyli wymaganiami ogólnymi obejmującymi nauczanie języka 

polskiego na IV etapie edukacyjnym oraz wymaganiami szczegółowymi ˗ zakładanymi 

osiągnięciami ucznia dla zakresu podstawowego i rozszerzonego;  

 Kryteriami oceny osiągnięć ucznia (wiadomości i umiejętności wymagane                                

na poszczególne oceny); 

 Wiadomościami, umiejętnościami i postawami ucznia będącymi przedmiotem oceniania 

wraz z informacją o wadze poszczególnych ocen oraz zasadach ustalania oceny półrocznej 

i końcoworocznej;  

 Obowiązującymi kryteriami oceniania prac pisemnych (wypracowania, prace                             

z tekstami); 

 Ujednoliconym sposobem przeliczania na oceny punktów otrzymanych za różne formy 

prac pisemnych; 

 Szczegółowymi kryteriami oceniania dłuższej wypowiedzi ustnej;  

 Zasadami obowiązującymi na lekcjach języka polskiego.   

 

 

 
 



II. CELE OCENIANIA 
1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

4. Dostarczanie rodzicom, opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach                      

w uczeniu się oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Umożliwienie nauczycielowi – poloniście doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  

 

 III ZASADY OCENIANIA UCZNIA NA JĘZYKU POLSKIM 
 
 1. Ocenianiu podlegają: 

- formy pisemne: różne formy sprawdzające o różnej wadze. Na początku roku szkolnego 

nauczyciel określa szczegółowy charakter form oraz sposób ich realizacji. 

- formy ustne: o 

 

2.Formy zajęć: metody aktywne, dyskusje, projekty, inscenizacja, prace w grupach/parach, 

wycieczki przedmiotowe, tworzenie prac plastycznych i multimedialnych, wykład i inne. 

3.Formy sprawdzania wiedzy: 

a) pisemne: 

- praca klasowa wagi 8 (wypracowanie: wypowiedź argumentacyjna, interpretacja tekstu 

poetyckiego) – raz w okresie, czas pisania   90 minut,  

 - praca klasowa wagi 7 (zadania typu maturalnego sprawdzające umiejętność czytania                                             

ze zrozumieniem) – dwa razy w okresie (45 lub 90 minut), 

- test wiadomości wagi 5, 6 lub 7 (z zagadnień literackich lub językowych),  

- sprawdzian wagi 6 (obejmujący wiedzę o utworach i zjawiskach literackich oraz umiejętności 

interpretacji problemów/faktów z szerszego zakresu materiału, np., epoki), 

- sprawdzian wagi 5 (obejmujący wiedzę i umiejętność interpretacji utworów),  

- kartkówki wagi 1, 2 lub 3 (obejmuje trzy jednostki tematyczne; nie wymaga zapowiedzi),                         
- zadanie domowe wagi 1, 2.  
 
b) ustne 
- odpowiedzi obejmujące materiał z trzech jednostek tematycznych,  
- prezentacje obejmujące zagadnienia z danego działu lub epoki, 
- recytacja,  
- aktywność na lekcjach,  



- inne np. przemówienie, inscenizacja, drama, prezentowanie wyników pracy w grupach, prac 
projektowych, referat.  

 

4. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych: 

100% - 99%  celujący 

98% - 90%  bardzo dobry 

89% - 75%  dobry 

74% - 55%  dostateczny 

54% - 45%  dopuszczający 

44% - 0%  niedostateczny 

 
5. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, który może podlegać ocenie. Musi 

też mieć przy sobie na lekcji podręcznik. Powtarzający się brak podręcznika traktowany 
będzie jako nieprzygotowanie do lekcji. 

6. Uczeń ma prawo być dwa razy w ciągu okresu nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych – 
przywilej nie dotyczy znajomości lektur, zapowiedzianych ustnych powtórzeń i prac 
kontrolnych.  

7. Uczeń ma prawo raz w okresie zgłosić brak zadania domowego (z wyjątkiem 
wypracowania zapowiedzianego tydzień wcześniej i zadania sprawdzanego całej klasie z 
kluczem odpowiedzi). 

8. Fakt nieprzygotowania należy zgłosić nauczycielowi w formie pisemnej przed 
rozpoczęciem lekcji (na kartce zapisać imię, nazwisko, datę). 

9. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych, 
pomocą dla nauczyciela w ocenianiu jest średnia ważona. Średnia ważona nie jest 
równoznaczna z oceną, która może być odpowiednia do średniej, wyższa lub niższa. 
Ocenom przypisane są określone wagi: 
 

 



 

 

IV. TRYB UZUPEŁNIANIA ZALEGŁOŚCI 
 
1. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy spowodowane nieobecnością. 
2. Uczeń ma obowiązek porozumieć się z nauczycielem w sprawie terminu zaległej pracy. Zaległą 
pracę uczeń ma obowiązek uzupełnić na zasadach określonych przez nauczyciela                    
na początku roku. 
3. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania przed zapowiedzianym powtórzeniem materiału 
(także w formie ustnej) i przed zapowiedzianym sprawdzianem. 
4. Jeżeli uczeń nie przystąpi do uzupełnienia zaległej pracy, określonej przez nauczyciela jako 
obowiązkowa, ocena klasyfikacyjna ulega obniżeniu. 
 

V. SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI O SPECYFICZNYCH 
TRUDNOŚCIACH W NAUCE 
 
1. Specyficzne trudności w nauce, stwierdzone przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, 
takie jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia są uwzględniane w procesie oceniania. 
2. Nauczyciel dostosowuje system oceniania ucznia do wskazań poradni według możliwości                 
i stopnia zaawansowania dysleksji rozwojowej. 
3. Czas pisania zostaje wydłużony stosownie do warunków pracy. 
4. Sprawdzanie prac pisemnych odbywa się zgodnie z kryteriami ustalonymi dla sprawdzania 
poprawności zapisu przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 
a) nie należy uwzględniać w ocenie następujących błędów: 
- zmienionej kolejności liter w wyrazach, 
- wstawionych dodatkowych liter w wyrazie, opuszczonych lub przestawionych liter, 

           Formy podlegające ocenianiu waga 
Praca klasowa  8 
Praca klasowa 7 
Sprawdzian  6 
Sprawdzian 5 
Sprawdzian 4 
Test  5-7 
Odpowiedź  3 
Aktywność na lekcji 1-2 
Kartkówka  1-3 
Zadanie praktyczne 1-6 
Referat lub inna twórczość własna 2-3 
Zadanie domowe 1-4 
 Praca w grupach/parach  1-3 
Projekt (praca projektowa) 4 
Aktywność ponadprzedmiotowa  5-7 
Nieprzygotowanie (brak ważnej pracy, zadania, nieprzygotowanie się do lekcji) 
– ocena niedostateczna  
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- opuszczonego początku lub końca wyrazu, 
- występowania w wyrazach głosek dźwięcznych zamiast bezdźwięcznych i odwrotnie, 
- mylenia głosek "i" i "j", głosek nosowych z końcówką fleksyjną, np.: ę - em, ą - om, 
- mylenia przedrostków z zaimkami, np.: pode szły; błędnego zapisywania przyimków                          
z rzeczownikami i przysłówkami, np.: wklasie, zachwilę, napewno, 
- niewłaściwego zapisu spółgłosek miękkich, np.: rosinie zamiast rośnie, skosiny zamiast skośny, 
- pisowni niezgodnej z zasadami ortografii, jeżeli wynika ona z nadmiernego zaufania do zasad 
ortografii i schematycznego ich stosowania (od uczniów wymaga się dobrej znajomości zasad 
ortografii), np.: startóje bo startować, 
- błędnego stosowania lub niestosowania znaków interpunkcyjnych; 
b) uczeń, u którego stwierdzono dysgrafię ma prawo stawiać niekształtne litery, pisać mało 
czytelnie i poza liniami; 
c) wszystkie inne uchybienia w pracy nie są uzasadnione wymienionymi dysfunkcjami. 
 

VI. INFORMACJA ZWROTNA 
 
Relacja nauczyciel uczeń 
1. Nauczyciel po oddaniu pracy pisemnej (klasowej lub domowej) omawia kryteria oceniania 
2. Uczeń ma możliwość indywidualnie otrzymać dodatkowe wyjaśnienia dotyczące jego pracy               
po skontaktowaniu się z nauczycielem. 
3. Każdą pracę pisemną uczeń otrzymuje z powrotem ocenioną z punktacją lub/i komentarzem 
słownym, bądź samym komentarzem. 
4. Nauczyciel wskazuje uczniom sposoby radzenia sobie z trudnościami lub rozwijania uzdolnień. 
5. Oprócz oceniania tradycyjnego, nauczyciel stosuje też formy oceniania kształtującego, służące 
przezwyciężaniu trudności i motywowaniu ucznia do pracy za pomoc ą: komentarza słownego 
wskazującego mocne i słabe strony pracy, sposoby poprawy, samooceny ucznia, oceny 
koleżeńskiej. 
 
Relacja nauczyciel – rodzic 
1. Rodzic ma prawo zasięgać informacji o postępach ucznia od nauczyciela podczas wywiadówek, 
za pomocą system informacji LIBRUS lub kontaktując się indywidualnie. Gdy przedmiotem 
rozmowy ma być praca pisemna ucznia, rodzic musi być w jej posiadaniu. 
2. Nauczyciel ma prawo poprosić o zgłoszenie się rodzica na rozmowę interwencyjną. 
3. Nauczyciel na prośbę rodzica ma prawo zatrzymać pracę pisemną ucznia, jeśli ten nie przekazuje 
informacji zwrotnej rodzicom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II   
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy II szkoły średniej 

ZAKRES PODSTAWOWY 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. 

Ocenę dopusz- 
czającą otrzy- 
muje uczeń, 
który: 

Ocenę 
dostateczną 
otrzymuje uczeń, 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 który:    

I. Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich 

 rozumie pod- 
stawy podziału 
literatury 
na epoki; 

 wymienia epo- 
ki literackie 
w porządku 
chronologicz- 
nym od staro- 
żytności 
do pozytywi- 
zmu; 

 z pomocą na- 
uczyciela sytu- 
uje utwory li- 
terackie 
w poszczegól- 
nych okresach, 

 rozumie pod- 
stawy podziału 
literatury 
na epoki: staro- 
żytność, śre- 
dniowiecze,           
renesans, 
barok, 
oświecenie, 
romantyzm, 
pozytywizm; 

 wymienia epoki 
literackie w po- 
rządku chrono- 
logicznym 
od starożytno- 
ści 
do pozytywi- 
zmu; 

 rozumie podział 
literatury na 
epoki: starożyt- 
ność, średnio- 
wiecze, rene- 
sans, barok, 
oświecenie, ro- 
mantyzm, pozy- 
tywizm; 

 wymienia epoki 
literackie w po- 
rządku chrono- 
logicznym 
od starożytności 
do pozytywi 
zmu; 

 sytuuje utwory 

 rozumie podział 
literatury na 
epoki i procesy 
z tym związane; 

 wymienia epoki 
literackie w po- 
rządku chrono- 
logicznym 
od starożytności 

 
do pozytywi- 
zmu; 

  sytuuje utwory 
literackie 
w poszczegól- 
nych okresach, 
w szczególności 
w preromanty- 

 odczytuje teksty 
 

z podstawy pro- 
gramowej 
na poziomie do- 
słownym, prze- 
nośnym 
i symbolicz- 
nym; 

 rozumie podział 
literatury na 
epoki i procesy 
z tym związane; 

 wymienia epoki 
literackie w po- 
rządku chrono- 
logicznym 
od starożytności 



w szczególno- 
ści 
w romanty- 
zmie i w pozy- 
tywizmie; 

 na ogół trafnie 
rozpoznaje 
konwencje li- 
terackie: reali- 
styczną 
i fantastyczną; 

  rozróżnia 
podstawowe 
gatunki epic- 
kie, liryczne, 
dramatyczne i 
częściowo ga- 
tunki synkre- 
tyczne, 
w tym: gatunki 
poznane 
w szkole pod- 
stawowej 
oraz odę, dra- 
mat roman- 
tyczny, po- 
wieść reali- 
styczną, po- 
wieść naturali- 
styczną, po- 
wieść histo- 
ryczną, po- 
wieść o tema- 
tyce współcze- 
snej, lament; 

 rozpoznaje w 
tekście literac- 
kim środki 
wyrazu arty- 
stycznego po- 
znane 
w szkole pod- 
stawowej 
oraz niektóre 
środki znacze- 
niowe, leksy- 
kalne 
(np. frazeolo- 
gizmy), skła- 
dniowe (np. 

 sytuuje utwory 
literackie 
w poszczegól- 
nych okresach, 
w szczególno- 
ści 
w romantyzmie 

 
i w pozytywi- 
zmie; 

 rozpoznaje 
konwencje lite- 
rackie: reali- 
styczną, fanta- 
styczną, sym- 
boliczną; 

 poprawnie roz- 
różnia podsta- 
wowe gatunki 
epickie, lirycz- 
ne, dramatycz- 
ne 
i częściowo ga- 
tunki synkre- 
tyczne, w tym: 
gatunki pozna- 
ne w szkole 
podstawowej 
oraz odę, so- 
net, dramat ro- 
mantyczny, po- 
wieść reali- 
styczną, po- 
wieść naturali- 
styczną, po- 
wieść o tematy- 
ce współcze- 
snej, lament; 

  rozpoznaje w 
tekście literac- 
kim środki wy- 
razu artystycz- 
nego poznane 
w szkole pod- 
stawowej oraz 
środki znacze- 
niowe 
(np. peryfrazę), 
leksykalne (np. 
frazeologizmy), 

literackie 
w poszczegól- 
nych okresach, 
w szczególności 

 
w preromanty- 
zmie, romanty- 
zmie 
i w pozytywi- 
zmie; 

 rozpoznaje kon- 
wencje literac- 
kie i określa ich 
cechy w utwo- 
rach (realistycz- 
ną, fantastycz- 
ną, symbolicz- 
ną, groteskową, 
naturalistyczną, 
mimetyczną); 

 rozumie pojęcie 
genologii; roz- 
różnia gatunki 
epickie, lirycz- 
ne, dramatyczne 
i synkretyczne, 
w tym: gatunki 
poznane w 
szkole podsta- 
wowej oraz odę, 
sonet, dramat 
romantyczny, 
powieść poetyc- 
ką, powieść go- 
tycką, powieść 
grozy, powieść 
epistolarną, 
hymn, testament 
poetycki, po- 
wieść reali- 
styczną, po- 
wieść naturali- 
styczną, po- 
wieść historycz- 
ną, powieść o 
tematyce współ- 
czesnej, lament; 

 rozpoznaje w 
tekście literac- 
kim środki wy- 

zmie, romanty- 
zmie 
i w pozytywi- 
zmie 
oraz w pozosta- 
łych (dotyczy 
nawiązań 
i kontekstów); 

  właściwie roz- 
poznaje kon- 
wencje literac- 
kie 
i precyzyjnie 
określa ich ce- 
chy w utworach 
(realistyczną, 
fantastyczną, 
symboliczną, 
groteskową, na- 
turalistyczną 
i mimetyczną); 

 rozumie pojęcie 
genologii; roz- 
różnia gatunki 
epickie, lirycz- 
ne, dramatyczne 
i synkretyczne, 
w tym: gatunki 
poznane w 
szkole podsta- 
wowej oraz odę, 
sonet i jego ro- 
dzaje, dramat 
romantyczny, 
powieść poetyc- 
ką, powieść go- 
tycką, powieść 
grozy, powieść 
epistolarną, 
hymn, testament 
poetycki, po- 
wieść reali- 
styczną, po- 
wieść naturali- 
styczną, po- 
wieść historycz- 
ną, powieść o 
tematyce współ- 
czesnej, lament; 
wymienia cechy 

 
do pozytywi- 
zmu; 

 trafnie sytuuje 
utwory literac- 
kie 
w poszczegól- 
nych okresach, 
w szczególności 

 
w preromanty- 
zmie, romanty- 
zmie 
i w pozytywi- 
zmie 
oraz w pozosta- 
łych (dotyczy 
kontekstów); 

 właściwie roz- 
poznaje kon- 
wencje literac- 
kie 
i precyzyjnie 
określa ich ce- 
chy w utworach 
(realistyczną, 
fantastyczną, 
symboliczną, 
groteskową na- 
turalistyczną 
i mimetyczną); 

 rozumie pojęcie 
genologii; roz- 
różnia gatunki 
epickie, lirycz- 
ne, dramatyczne 
i synkretyczne, 
w tym: gatunki 
poznane 
w szkole pod- 
stawowej oraz 
odę, sonet i jego 
rodzaje, dramat 
romantyczny, 
powieść poetyc- 
ką, powieść go- 
tycką, powieść 
grozy, powieść 
epistolarną, 
hymn, testament 



wyliczenie), 
i wersyfikacyj- 
ne (np. prze- 
rzutnię); 

 przy pomocy 
nauczyciela 
interpretuje 
treści alego- 
ryczne 
i symboliczne 
utworu literac- 
kiego; 

 na ogół trafnie 
rozpoznaje w 
tekstach lite- 
rackich: ko- 
mizm, humor, 
tragizm, patos; 

 na poziomie 
ogólnym rozu- 
mie pojęcie 
groteski; 

 zna i przy po- 
mocy nauczy- 
ciela rozumie 
treść utworów 
wskazanych 
w podstawie 
programowej 
jako lektury 
obowiązkowe 
dla zakresu 
podstawowego 
(Adam Mic- 
kiewicz, Oda 
do młodości; 
wybrane balla- 
dy, w tym Ro- 
mantyczność; 
wybrane sone- 
ty z cyklu So- 
nety krymskie 
oraz inne wier- 
sze; Konrad 
Wallenrod; 
Dziady cz. III; 
Juliusz Sło- 
wacki, Kor- 
dian, wybrane 

składniowe (np. 
powtórzenie, 
wyliczenie), 
wersyfikacyjne 
(np. przerzut- 
nię); próbuje 
określić ich 
funkcje w 
utworze literac- 
kim; 

 interpretuje tre- 
ści alegoryczne 

 
i symboliczne 
utworu literac- 
kiego; 

  rozpoznaje w 
tekstach literac- 
kich: ironię, ko- 
mizm, tragizm, 
humor, patos; 

 rozumie pojęcie 
groteski i potra- 
fi wymienić jej 
cechy; rozpo- 
znaje ją 
w tekstach 
omawianych 
epok; 

 wykazuje się 
znajomością 
i zrozumieniem 
treści utworów 
wskazanych 
w podstawie 
programowej 
jako lektury 
obowiązkowe 
dla zakresu 
podstawowego 
(Adam Mickie- 
wicz, Oda do 
młodości; wy- 
brane ballady, 
w tym Ro- 
mantyczność; 
wybrane sonety 
z cyklu Sonety 
krymskie oraz 

razu artystycz- 
nego poznane 
w szkole pod- 
stawowej oraz 
środki znacze- 
niowe 
(np. peryfrazę, 

hiperbolę); lek- 
sykalne, w tym 
frazeologizmy; 
składniowe 
(anaforę, epifo- 
rę, paralelizm, 
wyliczenie); 
wersyfikacyjne 
(w tym prze- 
rzutnię); określa 
ich funkcje; 

 

  interpretuje tre- 
ści alegoryczne 
i symboliczne 
utworu literac- 
kiego; 

 

 rozpoznaje w 
tekstach literac- 
kich: ironię 
i autoironię, ko- 
mizm, tragizm, 
humor, patos; 
określa ich 
funkcje 
w tekście; rozu- 
mie ich warto- 
ściujący charak- 
ter; 

 
 rozumie pojęcie 

groteski i potra- 
fi wymienić jej 
cechy; rozpo- 
znaje ją 
w tekstach oma- 
wianych epok 
(np. w balladzie 
Rybka Adama 
Mickiewicza) 
oraz w tekstach 
będących na- 
wiązaniami; 

gatunkowe; 

 trafnie rozpo- 
znaje 
w tekście lite- 
rackim środki 
wyrazu arty- 
stycznego po- 
znane w szkole 
podstawowej 
oraz środki zna- 
czeniowe: oksy- 
moron, peryfra- 
zę, eufonię, hi- 
perbolę; leksy- 
kalne, w tym 
frazeologizmy; 
składniowe: an- 
tytezę, parale- 
lizm, wylicze- 
nie, epiforę, 
elipsę; wersyfi- 
kacyjne, 
w tym przerzut- 
nię; określa ich 
funkcje (np.: 
ożywienie obra- 
zu 
poetyckiego); 
wie, co jest do- 
minantą styli- 
styczną ukształ- 
towania danego 
utworu; 

 

 samodzielnie 
i wnikliwie in- 
terpretuje treści 
alegoryczne 
i symboliczne 
utworu literac- 
kiego; 

 

 rozpoznaje w 
tekstach literac- 
kich: ironię i 
autoironię, ko- 
mizm, tragizm, 
humor, patos; 
określa ich 
funkcje 

poetycki, po- 
wieść reali- 
styczną, po- 
wieść naturali- 
styczną, po- 
wieść historycz- 
ną, powieść o 
tematyce współ- 
czesnej, lament; 
trafnie i szybko 
wymienia ich 
cechy gatunko- 
we; 

  trafnie rozpo- 
znaje 
w tekście lite- 
rackim środki 
wyrazu arty- 
stycznego po- 
znane w szkole 
podstawowej 
oraz środki zna- 
czeniowe: oksy- 
moron, peryfra- 
zę, eufonię, hi- 
perbolę; leksy- 
kalne, w tym 
frazeologizmy; 
składniowe: an- 
tytezę, parale- 
lizm, wylicze- 
nie, epiforę, 
elipsę; wersyfi- 
kacyjne, w tym 
przerzutnię; 
określa ich 
funkcje; (np.: 
ożywienie obra- 
zu 
poetyckiego); 
wie, co jest do- 
minantą styli- 
styczną ukształ- 
towania danego 
utworu, przed- 
stawia dowody 
na poparcie 
swojego stano- 
wiska; 

 

 samodzielnie 



wiersze, w 
tym Grób 
Agamemnona 
(fragmenty), 
Testament 
mój; 
Zygmunt Kra- 
siński, Nie- 
-Boska kome- 
dia; 
Cyprian Nor- 
wid, wybrane 
wiersze; 
Bolesław Prus, 
Lalka, Z le- 
gend dawnego 
Egiptu; 
Eliza Orzesz- 
kowa, Gloria 
victis; 
Henryk Sien- 
kiewicz, Po- 
top; 
Adam Asnyk, 
wybór wier- 
szy; 
Fiodor Dosto- 
jewski, Zbrod- 
nia i kara); 

 
 na poziomie 

ogólnym roz- 
poznaje tema- 
tykę 
i problematykę 
omawianych 
tekstów ro- 
mantycznych 
i pozytywi- 
stycznych; 

 
  na poziomie 

ogólnym i 
przy pomocy 
nauczyciela 
rozpoznaje 
sposoby kre- 
owania w 
utworze lite- 
rackim: świata 
przedstawio- 
nego (fabuły, 
bohaterów, ak- 

inne wiersze; 
Konrad Wal- 
lenrod; Dziady 
cz. III; 
Juliusz Słowac- 
ki, Kordian, 
wybrane wier- 
sze, w tym 
Grób Agamem- 
nona (fragmen- 
ty), 
Testament mój; 
Zygmunt Kra- 
siński, Nie-Bo- 
ska komedia; 
Cyprian Nor- 
wid, wybrane 
wiersze; 
Bolesław Prus, 
Lalka, Z legend 
dawnego Egip- 
tu; 
Eliza Orzeszko- 
wa, Gloria vic- 
tis; 
Henryk Sien- 
kiewicz, Potop; 
Adam Asnyk, 
wybór wierszy; 
Fiodor Dosto- 
jewski, Zbrod- 
nia i kara); 

 
 rozpoznaje te- 

matykę 
i problematykę 
omawianych 
tekstów oraz jej 
związek z pro- 
gramami i ide- 
ami epoki lite- 
rackiej; 

  rozpoznaje 
sposoby kre- 
owania w 
utworze literac- 
kim: świata 
przedstawione- 
go (fabuły, bo- 
haterów, akcji, 
wątków, moty- 
wów), narracji, 

 

  wykazuje się 
znajomością 
i zrozumieniem 
treści utworów 
wskazanych 
w podstawie 
programowej 
jako lektury 
obowiązkowe 
dla zakresu pod- 
stawowego 
(Adam Mickie- 
wicz, Oda do 
młodości; wy- 
brane ballady, 
w tym Ro- 
mantyczność; 
wybrane sonety 
z cyklu Sonety 
krymskie oraz 
inne wiersze; 
Konrad Wallen- 
rod; Dziady cz. 
III; 
Juliusz Słowac- 
ki, Kordian, 
wybrane wier- 
sze, w tym 
Grób Agamem- 
nona (fragmen- 
ty), Testament 
mój; 
Zygmunt Kra- 
siński, Nie-Bo- 
ska komedia; 
Cyprian Nor- 
wid, wybrane 
wiersze; 
Bolesław Prus, 
Lalka, Z legend 
dawnego Egip- 
tu; 
Eliza Orzeszko- 
wa, Gloria vic- 
tis; 
Henryk Sienkie- 
wicz, Potop; 
Adam Asnyk, 
wybór wierszy; 
Fiodor Dosto- 
jewski, Zbrod- 

w tekście i ro- 
zumie warto- 
ściujący charak- 
ter; 
omawia użycie 
ironii; 

 

 rozumie pojęcie 
groteski i potra- 
fi wymienić jej 
cechy; rozpo- 
znaje ją 
w tekstach oma- 
wianych epok 
oraz w tekstach 
będących na- 
wiązaniami; 
określa jej arty- 
styczny 
i wartościujący 
charakter; 

 

 wykazuje się 
znajomością 
i zrozumieniem 
treści utworów 
wskazanych 
w podstawie 
programowej 
jako lektury 
obowiązkowe 
dla zakresu pod- 
stawowego 
(Adam Mickie- 
wicz, Oda 
do młodości; 
wybrane balla- 
dy, w tym Ro- 
mantyczność; 
wybrane sonety 
z cyklu Sonety 
krymskie oraz 
inne wiersze; 
Konrad Wallen- 
rod; Dziady cz. 
III; 
Juliusz Słowac- 
ki; Kordian, 
wybrane wier- 
sze, w tym 
Grób Agamem- 

i wnikliwie in- 
terpretuje treści 
alegoryczne 
i symboliczne 
utworu literac- 
kiego; 

 trafnie rozpo- 
znaje 
w tekstach lite- 
rackich: ironię i 
autoironię, ko- 
mizm, tragizm, 
humor, patos; 
określa ich 
funkcje 
w tekście i ro- 
zumie warto- 
ściujący charak- 
ter; omawia, in- 
terpretuje ich 
użycie, stawia 
hipotezy; 

 rozumie pojęcie 
groteski i potra- 
fi wymienić jej 
cechy; rozpo- 
znaje ją 
w tekstach oma- 
wianych epok 
oraz tekstach 
będących na- 
wiązaniami; 
określa jej arty- 
styczny 
i wartościujący 
charakter; 

 wykazuje się 
znajomością 
i zrozumieniem 
treści utworów 
wskazanych 
w podstawie 
programowej 
jako lektury 
obowiązkowe 
dla zakresu pod- 
stawowego 
(Adam Mickie- 
wicz, Oda 
do młodości; 



cji, wątków, 
motywów), 
narracji, sytu- 
acji lirycznej; 

sytuacji lirycz- 
nej; podejmuje 
próbę ich inter- 
pretacji 
i wartościowa- 
nia; 

 rozumie pojęcie 
motywu literac- 
kiego i toposu, 
rozpoznaje 
podstawowe 
motywy i topo- 
sy: sen, ojczy- 
zna, artysta – 
wieszcz, cier- 
pienie, samot- 
ność, bunt, re- 
wolucja, wol- 
ność, miłość, 
podróż, mło- 
dość, promete- 
izm; praca, 
miasto, przyro- 
da, pieniądz, 
rola kobiety, 
mogiła, hero- 
izm, jednostka 
a społeczeń- 
stwo, spór po- 
koleniowy; 

 potrafi odwołać 
się do wiedzy o 
tekstach pozna- 
nych w szkole 
podstawowej, 
w tym: Dzia- 
dów cz. II oraz 
Pana Tadeusza 
Adama Mickie- 
wicza, Zemsty 
Aleksandra 
Fredry, Balla- 
dyny Juliusza 
Słowackiego; 

 porównuje 
utwory literac- 
kie lub ich frag- 
menty, dostrze- 
ga kontynuacje 
i nawiązania 

nia i kara); 
 

 rozpoznaje te- 
matykę 
i problematykę 
omawianych 
tekstów oraz jej 
związek z pro- 
gramami i ide- 
ami epoki lite- 
rackiej; 
zjawiskami spo- 
łecznymi, histo- 
rycznymi, egzy- 
stencjalnymi 
i estetycznymi 
(np. gotycyzm, 
ludowość, 
orientalizm, 
szekspiryzm, hi- 
storyzm, deter- 
minizm dziejo- 
wy; irracjona- 
lizm, spirytu- 
alizm, misty- 
cyzm, metafizy- 
ka, indywidu- 
alizm; koncep- 
cja ratowania 
ojczyzny; pan- 
teizm, prowi- 
dencjalizm, 
werteromania, 
frenezja roman- 
tyczna; realizm, 
naturalizm, em- 
piryzm, utylita- 
ryzm, scjen- 
tyzm, organi- 
cyzm, ewolu- 
cjonizm, mark- 
sizm, egalita- 
ryzm; zmiany 
cywilizacyjne, 
asymilacja Ży- 
dów, emancypa- 
cja kobiet, praca 
organiczna, pra- 
ca u podstaw) i 
poddaje ją re- 
fleksji; 

nona (fragmen- 
ty), Testament 
mój; 
Zygmunt Kra- 
siński, Nie-Bo- 
ska komedia; 
Cyprian Nor- 
wid, wybrane 
wiersze; 
Bolesław Prus, 
Lalka, Z legend 
dawnego Egip- 
tu; 
Eliza Orzeszko- 
wa, Gloria vic- 
tis; 
Henryk Sienkie- 
wicz, Potop; 
Adam Asnyk, 
wybór wierszy; 
Fiodor Dosto- 
jewski, Zbrod- 
nia i kara); 

 

 rozpoznaje te- 
matykę 
i problematykę 
omawianych 
tekstów oraz jej 
związek z pro- 
gramami i ide- 
ami epoki lite- 
rackiej; zjawi- 
skami społecz- 
nymi, historycz- 
nymi, egzysten- 
cjalnymi 
i estetycznymi 
(np. gotycyzm, 
ludowość, 
orientalizm, 
szekspiryzm, hi- 
storyzm, deter- 
minizm dziejo- 
wy; irracjona- 
lizm, spirytu- 
alizm, misty- 
cyzm, metafizy- 
ka, indywidu- 
alizm; koncep- 
cja ratowania 
ojczyzny; pan- 

wybrane balla- 
dy, w tym Ro- 
mantyczność; 
wybrane sonety 
z cyklu Sonety 
krymskie oraz 
inne wiersze; 
Konrad Wallen- 
rod; Dziady cz. 
III; 
Juliusz Słowac- 
ki, Kordian, 
wybrane wier- 
sze, w tym 
Grób Agamem- 
nona (fragmen- 
ty), Testament 
mój; 
Zygmunt Kra- 
siński, Nie-Bo- 
ska komedia; 
Cyprian Nor- 
wid, wybrane 
wiersze; 
Bolesław Prus, 
Lalka, Z legend 
dawnego Egip- 
tu; 
Eliza Orzeszko- 
wa, Gloria vic- 
tis; 
Henryk Sienkie- 
wicz, Potop; 
Adam Asnyk, 
wybór wierszy; 
Fiodor Dosto- 
jewski, Zbrod- 
nia i kara); 

 

 rozpoznaje te- 
matykę 
i problematykę 
omawianych 
tekstów oraz jej 
związek 
z programami i 
ideami epoki li- 
terackiej; zjawi- 
skami społecz- 
nymi, historycz- 
nymi, egzysten- 
cjalnymi 

 
 rozumie poję- 

cie motywu li- 
terackiego i to- 
posu, rozpo- 
znaje podsta- 
wowe motywy 
i toposy, np. 
ojczyzna, arty- 
sta – wieszcz, 
cierpienie, 
miłość; 

 z pomocą na- 
uczyciela od- 
wołuje się do 
wybranych 
tekstów po- 
znanych w 
szkole podsta- 
wowej, w tym: 
Dziadów cz. II 
oraz Pana Ta- 
deusza Adama 
Mickiewicza, 
Zemsty Alek- 
sandra Fredry, 
Balladyny Ju- 
liusza Słowac- 
kiego; 

 
 podejmuje 

próbę porów- 
nywania utwo- 
rów literackich 
lub ich frag- 
mentów; 

 
 przedstawia z 

pomocą na- 
uczyciela pro- 
pozycję od- 
czytania utwo- 
ru na poziomie 
dosłownym; 



 

 z pomocą na- 
uczyciela wy- 
korzystuje w 
interpretacji 
utworów lite- 
rackich kon- 
tekst histo- 
rycznoliteracki 

 
i biograficz- 
ny; 

 

 rozpoznaje 
obecne 
w utworach li- 
terackich wy- 
brane wartości 
uniwersalne, 
np. dobro, 
piękno, praw- 
da, miłość; i 
narodowe, np. 
tradycja; 

w porównywa- 
nych utworach; 

 przedstawia 
propozycję od- 
czytania utworu 
na poziomie 
dosłownym; 

 wykorzystuje w 
interpretacji 
utworów lite- 
rackich kon- 
tekst historycz- 
noliteracki, bio- 
graficzny, kul- 
turowy; 

 rozpoznaje 
obecne w utwo- 
rach literackich 
wartości uni- 
wersalne, np. 
dobro, piękno, 
miłość, prawda, 
wolność, odwa- 
ga, altruizm, 
odpowiedzial- 
ność, toleran- 
cja; i narodowe, 
np. tradycja, 
patriotyzm. 

 

  rozpoznaje spo- 
soby kreowania 
w utworze lite- 
rackim: świata 
przedstawione- 
go (fabuły, bo- 
haterów, akcji, 
wątków, moty- 
wów), narracji, 
sytuacji lirycz- 
nej; interpretuje 
je 
i wartościuje 
(np.: werte- 
ryzm, bohater 
werteryczny, 
bajronizm, bo- 
hater bajronicz- 
ny, faustyzm, 
bohater fau- 
styczny; ko- 
stium historycz- 
ny); 

 

 rozumie pojęcie 
motywu literac- 
kiego i toposu, 
rozpoznaje mo- 
tywy i toposy 
(np. sen, ojczy- 
zna, artysta – 
wieszcz, cier- 
pienie, samot- 
ność, bunt, re- 
wolucja, wol- 
ność, miłość, 
podróż, mło- 
dość, promete- 
izm, zbrodnia, 
okrucieństwo, 
obłęd, szaleń- 
stwo, strach, 
groza, grób, 
psychomachia; 
motywy akwa- 
tyczne; topos 
homo viator, 
praca, walka; 
miasto, przyro- 
da, pieniądz, 

teizm, prowi- 
dencjalizm, 
werteromania, 
frenezja roman- 
tyczna; realizm, 
naturalizm, em- 
piryzm, utyli- 
taryzm, scjen- 
tyzm, organi- 
cyzm, ewolu- 
cjonizm, mark- 
sizm, egalita- 
ryzm; zmiany 
cywilizacyjne, 
asymilacja Ży- 
dów, emancypa- 
cja kobiet, praca 
organiczna, pra- 
ca u podstaw) i 
poddaje ją re- 
fleksji; 

 
 rozpoznaje spo- 

soby kreowania 
w utworze lite- 
rackim: świata 
przedstawione- 
go (fabuły, bo- 
haterów, akcji, 
wątków, moty- 
wów), narracji, 
sytuacji lirycz- 
nej; interpretuje 
je 
i wartościuje 
(np.: werte- 
ryzm, bohater 
werteryczny, 
bajronizm, bo- 
hater bajronicz- 
ny, faustyzm, 
bohater fau- 
styczny; ko- 
stium historycz- 
ny); definiuje 
nowy typ boha- 
tera; wskazuje 
podobieństwa i 
różnice w kre- 
acji bohatera ro- 
mantycznego, 
udowadnia jego 
złożoną osobo- 

i estetycznymi 
(np. gotycyzm, 
ludowość, 
orientalizm, 
szekspiryzm, hi- 
storyzm, deter- 
minizm dziejo- 
wy; irracjona- 
lizm, spirytu- 
alizm, misty- 
cyzm, metafizy- 
ka, indywidu- 
alizm; koncep- 
cja ratowania 
ojczyzny; pan- 
teizm, prowi- 
dencjalizm, 
werteromania, 
frenezja roman- 
tyczna; realizm, 
naturalizm, em- 
piryzm, utylita- 
ryzm, scjen- 
tyzm, organi- 
cyzm, ewolu- 
cjonizm, mark- 
sizm, egalita- 
ryzm; zmiany 
cywilizacyjne, 
asymilacja Ży- 
dów, emancypa- 
cja kobiet, praca 
organiczna, pra- 
ca u podstaw) i 
poddaje ją re- 
fleksji; 

 
 rozpoznaje spo- 

soby kreowania 
w utworze lite- 
rackim: świata 
przedstawione- 
go (fabuły, bo- 
haterów, akcji, 
wątków, moty- 
wów), narracji, 
sytuacji lirycz- 
nej; interpretuje 
je 
i wartościuje 
(np.: werte- 
ryzm, bohater 
werteryczny, 



  rola kobiety, 
mogiła, hero- 
izm, jednostka a 
społeczeństwo, 
spór pokolenio- 
wy) oraz do- 
strzega żywot- 
ność motywów 
biblijnych i an- 
tycznych w 
utworach lite- 
rackich; określa 
ich rolę w two- 
rzeniu znaczeń 
uniwersalnych; 

 w interpretacji 
utworów lite- 
rackich odwołu- 
je się 
do tekstów po- 
znanych 
w szkole pod- 
stawowej, w 
tym: Dziadów 
cz. II oraz Pana 
Tadeusza Ada- 
ma Mickiewi- 
cza, Zemsty 
Aleksandra Fre- 
dry, Balladyny 
Juliusza Sło- 
wackiego; 

 

 porównuje 
utwory literac- 
kie lub ich frag- 
menty, dostrze- 
ga kontynuacje i 
nawiązania 
w porównywa- 
nych utworach, 
określa cechy 
wspólne i różne; 

 

 przedstawia 
propozycję in- 
terpretacji 
utworu, wska- 
zuje w tekście 
miejsca, które 

wość i rozdarcie 
wewnętrzne; 

 

 rozumie pojęcie 
motywu literac- 
kiego i toposu, 
rozpoznaje mo- 
tywy i toposy 
(np. sen, ojczy- 
zna, artysta – 
wieszcz, cier- 
pienie, samot- 
ność, bunt, re- 
wolucja, wol- 
ność, miłość, 
podróż, mło- 
dość, promete- 
izm, zbrodnia, 
okrucieństwo, 
obłęd, szaleń- 
stwo, strach, 
groza, grób, 
psychomachia, 
metamorfoza; 
motywy akwa- 
tyczne, nostal- 
gia; topos homo 
viator, walka; 
praca, miasto, 
przyroda, pie- 
niądz, rola ko- 
biety, mogiła, 
heroizm, jed- 
nostka a połe- 
czeństwo, spór 
pokoleniowy) 
oraz dostrzega 
żywotność mo- 
tywów biblij- 
nych i antycz- 
nych w utwo- 
rach literackich; 
określa ich rolę 
w tworzeniu 
znaczeń uniwer- 
salnych; 

 w interpretacji 
utworów lite- 
rackich często i 
poprawnie od- 
wołuje się 

bajronizm, bo- 
hater bajronicz- 
ny, faustyzm, 
bohater fau- 
styczny; ko- 
stium historycz- 
ny); definiuje 
nowy typ boha- 
tera; wskazuje 
podobieństwa i 
różnice w kre- 
acji bohatera ro- 
mantycznego, 
udowadnia jego 
złożoną osobo- 
wość i rozdarcie 
wewnętrzne; 

 

 rozumie pojęcie 
motywu literac- 
kiego i toposu, 
rozpoznaje mo- 
tywy i toposy 
(np. sen, ojczy- 
zna, artysta – 
wieszcz, cier- 
pienie, samot- 
ność, bunt, re- 
wolucja, wol- 
ność, miłość, 
podróż, mło- 
dość, promete- 
izm, zbrodnia, 
okrucieństwo, 
obłęd, szaleń- 
stwo, strach, 
groza, grób, 
psychomachia, 
metamorfoza; 
motywy akwa- 
tyczne, nostal- 
gia; topos homo 
viator , walka, 
praca, miasto, 
przyroda, pie- 
niądz, rola ko- 
biety, mogiła, 
heroizm, jed- 
nostka a społe- 
czeństwo, spór 
pokoleniowy) 
oraz dostrzega 



  mogą stanowić 
argumenty 
na poparcie jego 
propozycji in- 
terpretacyjnej; 

 

 wykorzystuje w 
interpretacji 
utworów lite- 
rackich potrzeb- 
ne konteksty, 
szczególnie 
kontekst histo- 
rycznoliteracki, 
historyczny, po- 
lityczny, kultu- 
rowy, filozo- 
ficzny, biogra- 
ficzny, mitolo- 
giczny, biblijny, 
egzystencjalny; 

 

 rozpoznaje 
obecne 
w utworach lite- 
rackich wartości 
uniwersalne, np. 
prawda, dobro, 
piękno, miłość, 
wolność, odwa- 
ga, altruizm, to- 
lerancja, odpo- 
wiedzialność; 
i narodowe, np.: 
symbole naro- 
dowe, tradycja 
narodowa, pa- 
triotyzm, tożsa- 
mość; określa 
ich rolę i zwią- 
zek 
z problematyką 
utworu oraz 
znaczenie dla 
budowania wła- 
snego systemu 
wartości. 

do tekstów po- 
znanych w 
szkole podsta- 
wowej, w tym: 
Dziadów cz. II 
oraz Pana Ta- 
deusza Adama 
Mickiewicza, 
Zemsty Alek- 
sandra Fredry, 
Balladyny Juliu- 
sza Słowackie- 
go; 

 

 konstruktywnie 
porównuje 
utwory literac- 
kie lub ich frag- 
menty, dostrze- 
ga kontynuacje 
i nawiązania 
w porównywa- 
nych utworach, 
określa cechy 
wspólne i różne; 

 
 przedstawia 

własną, orygi- 
nalną i rzeczo- 
wą propozycję 
interpretacji 
utworu, wska- 
zuje w tekście 
miejsca, które 
mogą stanowić 
argumenty na 
poparcie jego 
propozycji in- 
terpretacyjnej; 
odwołuje się do 
własnych do- 
świadczeń i ob- 
serwacji 
oraz wybranych 
tekstów kultury; 

 
 wykorzystuje 

w interpretacji 
utworów lite- 
rackich potrzeb- 
ne konteksty, 
szczególnie 

żywotność mo- 
tywów biblij- 
nych i antycz- 
nych w utwo- 
rach literackich; 
określa ich rolę 
w tworzeniu 
znaczeń uniwer- 
salnych; 

 w interpretacji 
utworów lite- 
rackich często i 
poprawnie od- 
wołuje się 
do tekstów po- 
znanych w 
szkole podsta- 
wowej, w tym: 
Dziadów cz. II 
oraz Pana Ta- 
deusza Adama 
Mickiewicza, 
Zemsty Alek- 
sandra Fredry, 
Balladyny Juliu- 
sza Słowackie- 
go; 

 

 konstruktywnie 
porównuje 
utwory literac- 
kie lub ich frag- 
menty, dostrze- 
ga kontynuacje i 
nawiązania 
w porównywa- 
nych utworach, 
określa cechy 
wspólne i różne; 

 

 przedstawia 
własną, orygi- 
nalną i rzeczo- 
wą propozycję 
interpretacji 
utworu, wska- 
zuje w 
tekście miejsca, 
które mogą sta- 
nowić argumen- 



   kontekst histo- 
rycznoliteracki, 
historyczny, po- 
lityczny, kultu- 
rowy, filozo- 
ficzny, biogra- 
ficzny, mitolo- 
giczny, biblijny, 
egzystencjalny i 
inne; 

 

 trafnie rozpo- 
znaje obecne w 
utworach lite- 
rackich wartości 
uniwersalne 
(prawda, dobro, 
miłość, wol- 
ność, odwaga, 
altruizm, pięk- 
no, tolerancja, 
odpowiedzial- 
ność) 
i narodowe 
(symbole naro- 
dowe, tradycja 
narodowa, pa- 
triotyzm, tożsa- 
mość); określa 
dokładnie ich 
rolę i związek z 
problematyką 
utworu oraz 
znaczenie dla 
budowania wła- 
snego systemu 
wartości. 

ty na poparcie 
jego propozycji 
interpretacyjnej; 
odwołuje się do 
własnych do- 
świadczeń i ob- 
serwacji 
oraz wybranych 
tekstów kultury; 

 
 wykorzystuje 

w interpretacji 
utworów lite- 
rackich potrzeb- 
ne konteksty, 
szczególnie 
kontekst histo- 
rycznoliteracki, 
historyczny, po- 
lityczny, kultu- 
rowy, filozo- 
ficzny, biogra- 
ficzny, mitolo- 
giczny, biblijny, 
egzystencjalny i 
inne; 

 
 trafnie rozpo- 

znaje obecne w 
utworach lite- 
rackich wartości 
uniwersalne 
(prawda, dobro, 
miłość, wol- 
ność, odwaga, 
altruizm, pięk- 
no, tolerancja, 
odpowiedzial- 
ność) 
i narodowe 
(symbole naro- 
dowe, tradycja 
narodowa, pa- 
triotyzm, tożsa- 
mość); określa 
dokładnie ich 
rolę i związek z 
problematyką 
utworu oraz 
znaczenie 
dla budowania 
własnego syste- 
mu wartości. 



     

I. Kształcenie literackie i kulturowe. Odbiór tekstów kultury 

Ocenę dopusz- 
czającą otrzy- 
muje uczeń, 
który: 

Ocenę 
dostateczną 
otrzymuje uczeń, 
 
który: 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 potrafi prze- 
twarzać 
i układać pod 
względem 
ważności pro- 
ste informacje 
z tekstów 
(np. z publicy- 
styki pozyty- 
wistycznej); 

 przy pomocy 
nauczyciela 
analizuje 
strukturę tek- 
stu: odczytuje 
jego sens, 
główną myśl, 
sposób prowa- 
dzenia wywo- 
du oraz argu- 
mentację; 

 rozpoznaje 
niektóre teksty 
publicystyczne 
(artykuł), reto- 
ryczne (prze- 
mówienie) 
i popularno- 
naukowe (no- 
tatka encyklo- 
pedyczna, de- 
finicja); 

 wie, że staro- 
żytny teatr 
grecki wpłynął 
na rozwój 
sztuki teatral- 
nej; 

 przetwarza i 
hierarchizuje 
informacje z 
tekstów (np. z 
publicystyki 
pozytywistycz- 
nej) 
w stopniu 
umożliwiają- 
cym funkcjo- 
nalne ich wy- 
korzystanie za- 
równo podczas 
lekcji, jak i w 
trakcie samo- 
dzielnej pracy; 

 odczytuje sens 
utworu, jego 
główną myśl, 
sposób prowa- 
dzenia wywodu 

 
oraz argumen- 
tację; 

 rozpoznaje spe- 
cyfikę tekstów 
publicystycz- 
nych (artykuł, 
reportaż), reto- 
rycznych (prze- 
mówienie) i po- 
pularnonauko- 
wych (notatka 
encyklopedycz- 
na, definicja); 
wśród tekstów 
prasowych za- 
zwyczaj rozróż- 
nia wiadomość 

 przetwarza i 
hierarchizuje in- 
formacje z tek- 
stów, np. publi- 
cystycznych 
(z publicystyki 
pozytywistycz- 
nej), 
popularnonauko-
wych, nauko- 
wych; 

 analizuje struk- 
turę tekstu: od- 
czytuje jego 
sens, główną 
myśl, sposób 
prowadzenia 
wywodu 
oraz argumenta- 
cję; 

 rozpoznaje spe- 
cyfikę tekstów 
publicystycz- 
nych (artykuł, 
reportaż), reto- 
rycznych (prze- 
mówienie), po- 
pularnonauko- 
wych (notatka 
encyklopedycz- 
na, definicja) i 
naukowych 
(rozprawa); 
wśród tekstów 
prasowych roz- 
różnia wiado- 
mość 
i komentarz; 
rozpoznaje 

 szybko i spraw- 
nie przetwarza i 
hierarchizuje in- 
formacje z tek- 
stów, np. publi- 
cystycznych, 
(z publicystyki 
pozytywistycz- 
nej), 
popularnonau- 
kowych, nauko- 
wych; 

 poprawnie i do- 
kładnie analizu- 
je strukturę tek- 
stu: odczytuje 
jego sens, głów- 
ną myśl, sposób 
prowadzenia 
wywodu 
oraz argumenta- 
cję; 

 rozpoznaje spe- 
cyfikę tekstów 
publicystycz- 
nych (artykuł, 
felieton, repor- 
taż), retorycz- 
nych (przemó- 
wienie), popu- 
larnonauko- 
wych (notatka 
encyklopedycz- 
na, definicja) i 
naukowych 
(rozprawa); 
wśród tekstów 
prasowych roz- 
różnia wiado- 

 odczytuje dzieła 
sztuki z różnych 
dziedzin na po- 
ziomie dosłow- 
nym 
i przenośnym, 
porównuje ze 
sobą dzieła z 
różnych dzie- 
dzin sztuki i 
różnych epok; 

 szybko i spraw- 
nie przetwarza i 
hierarchizuje in- 
formacje z tek- 
stów, np. publi- 
cystycznych 
(z publicystyki 
pozytywistycz- 
nej), popularno- 
naukowych, na- 
ukowych; 

 poprawnie i do- 
kładnie analizu- 
je strukturę tek- 
stu: odczytuje 
jego sens, głów- 
ną myśl, sposób 
prowadzenia 
wywodu oraz 
argumentację; 

 rozpoznaje spe- 
cyfikę tekstów 
publicystycz- 
nych (artykuł, 
felieton, repor- 
taż), retorycz- 
nych (przemó- 



 z pomocą na- 
uczyciela ro- 
zumie pojęcie 
katharsis; 

  potrafi scha- 
rakteryzować 
główne prądy 
filozoficzne 
epoki: histo- 
riozofię, ide- 
alizm roman- 
tyczny; 

  zazwyczaj po- 
trafi odczytać 
na poziomie 
dosłownym 
pozaliterackie 
teksty kultury; 

 z reguły od- 
różnia dzieła 
kultury wyso- 
kiej od tek- 
stów kultury 
popularnej. 

i komentarz; 
dostrzega za- 
stosowane w 
tekstach środki 
językowe; 

 określa wpływ 
starożytnego te- 
atru greckiego 
na rozwój sztu- 
ki teatralnej; 

 rozumie pojęcie 
katharsis; 

 charakteryzuje 
główne prądy 
filozoficzne: 
(np.: historio- 
zofię, idealizm 
romantyczny, 
romantyczny 
indywidualizm) 
oraz określa ich 
wpływ na kul- 
turę epoki; 

 odczytuje na 
poziomie do- 
słownym poza- 
literackie teksty 
kultury, stosu- 
jąc kod właści- 
wy w danej 
dziedzinie sztu- 
ki; 

 odróżnia dzieła 
kultury wyso- 
kiej od tekstów 
kultury popu- 
larnej. 

środki językowe 
zastosowane w 
tekstach; 

 określa wpływ 
starożytnego te- 
atru greckiego 
na rozwój sztuki 
teatralnej; 

 rozumie pojęcie 
katharsis 
i charakteryzuje 
jego rolę w 
kształtowaniu 
odbioru dzieła; 

 charakteryzuje 
główne prądy 
filozoficzne 
(np.: historiozo- 
fię, idealizm ro- 
mantyczny, ro- 
mantyczny in- 
dywidualizm) 
oraz określa ich 
wpływ na kultu- 
rę epoki; 

 odczytuje poza- 
literackie teksty 
kultury, stosując 
kod właściwy w 
danej dziedzinie 
sztuki; 

 odróżnia dzieła 
kultury wyso- 
kiej od tekstów 
kultury popular- 
nej; stosuje kry- 
teria pozwalają- 
ce odróżnić ar- 
cydzieło od ki- 
czu. 

mość, komen- 
tarz; rozpoznaje 
środki językowe 
i ich funkcje za- 
stosowane 
w tekstach; 

 odczytuje infor- 
macje 
i przekazy jaw- 
ne i ukryte; 

 precyzyjnie 
określa wpływ 
starożytnego te- 
atru greckiego 
na rozwój sztuki 
teatralnej; 

 posługuje się 
pojęciem ka- 
tharsis i charak- 
teryzuje jego 
rolę w kształto- 
waniu odbioru 
dzieła; 

 wyczerpująco 
charakteryzuje 
główne prądy 
filozoficzne 
(np.: historiozo- 
fię, idealizm ro- 
mantyczny, ro- 
mantyczny in- 
dywidualizm) 
oraz określa ich 
wpływ na kultu- 
rę epoki; 

 na poziomie do- 
słownym 
i przenośnym 
odczytuje poza- 
literackie teksty 
kultury, stosując 
kod właściwy w 
danej dziedzinie 
sztuki; 

 odróżnia dzieła 
kultury wyso- 
kiej od tekstów 

wienie), popu- 
larnonauko- 
wych (notatka 
encyklopedycz- 
na, definicja) i 
naukowych 
(rozprawa); 
wśród tekstów 
prasowych roz- 
różnia wiado- 
mość, komen- 
tarz; szybko 
i trafnie rozpo- 
znaje środki ję- 
zykowe i ich 
funkcje zastoso- 
wane 
w tekstach; 

 odczytuje infor- 
macje jawne i 
ukryte; 

 precyzyjnie 
określa wpływ 
starożytnego te- 
atru greckiego 
na rozwój sztuki 
teatralnej; 

 posługuje się po-
jęciem kathar- 
sis i charaktery- 
zuje jego rolę w 
kształtowaniu 
odbioru dzieła; 

 wyczerpująco 
charakteryzuje 
główne prądy 
filozoficzne 
oraz określa ich 
wpływ na kultu- 
rę epoki; 

 na poziomie do- 
słownym 
przenośnym i 
symbolicznym 
odczytuje poza- 
literackie teksty 
kultury, stosując 
kod właściwy w 



   kultury popular- 
nej; stosuje kry- 
teria pozwalają- 
ce odróżnić ar- 
cydzieło od ki- 
czu. 

danej dziedzinie 
sztuki; 

 odróżnia dzieła 
kultury wyso- 
kiej od tekstów 
kultury popular- 
nej; stosuje kry- 
teria pozwalają- 
ce odróżnić ar- 
cydzieło od ki- 
czu. 

II. Kształcenie językowe. Gramatyka języka polskiego 

Ocenę 
dopuszczającą 
otrzymuje 
uczeń, 
który: 

Ocenę 
dostateczną 
otrzymuje uczeń, 
 
który: 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 przy pomocy 
nauczyciela 
wykorzystuje 
wiedzę 
z dziedziny 
fleksji, słowo- 
twórstwa, fra- 
zeologii i 
składni do 
analizy i inter- 
pretacji tek- 
stów oraz przy 
tworzeniu wła- 
snych wypo- 
wiedzi; 

  zna i potrafi 
rozróżnić typy 
zdań wielo- 
krotnie złożo- 
nych; 

 z pomocą na- 
uczyciela roz- 
poznaje argu- 
mentacyjny 
charakter róż- 
nych konstruk- 
cji składnio- 
wych; 

  rozumie, że 
szyk wyrazów 

 wykorzystuje 
wiedzę 
z dziedziny 
fleksji, słowo- 
twórstwa, fra- 
zeologii i 
składni 
do analizy i in- 
terpretacji tek- 
stów oraz przy 
tworzeniu wła- 
snych wypo- 
wiedzi; 

 zna i potrafi 
rozróżnić typy 
zdań wielokrot- 
nie złożonych; 
rozpoznaje ich 
funkcje w tek- 
ście; 

 potrafi wyko- 
rzystać zdania 
złożone pod- 
rzędnie do bu- 
dowania wypo- 
wiedzi o cha- 
rakterze argu- 
mentacyjnym; 

 rozumie, że 
szyk wyrazów 

 wykorzystuje 
wiedzę 
z dziedziny 
fleksji, słowo- 
twórstwa, fraze- 
ologii i składni 
do analizy i in- 
terpretacji tek- 
stów oraz przy 
tworzeniu wła- 
snych wypowie- 
dzi; 

 rozumie zróżni- 
cowanie skła- 
dniowe zdań 
wielokrotnie 
złożonych, roz- 
poznaje ich 
funkcje 
w tekście i wy- 
korzystuje je do 
budowy wypo- 
wiedzi o róż- 
nym charakte- 
rze; 

 rozpoznaje ar- 
gumentacyjny 
charakter róż- 
nych konstruk- 
cji składnio- 
wych i ich funk- 

 funkcjonalnie 
wykorzystuje 
wiedzę 
z dziedziny 
fleksji, słowo- 
twórstwa, fraze- 
ologii i składni 
do analizy i in- 
terpretacji tek- 
stów oraz przy 
tworzeniu wła- 
snych wypowie- 
dzi; 

 rozumie zróżni- 
cowanie skła- 
dniowe zdań 
wielokrotnie 
złożonych, roz- 
poznaje ich 
funkcje 
w tekście i traf- 
nie je wykorzy- 
stuje do budowy 
wypowiedzi o 
różnym charak- 
terze; 

 
 rozpoznaje ar- 

gumentacyjny 
charakter róż- 
nych konstruk- 
cji składnio- 

 świadomie 
i funkcjonalnie 
stosuje zasady 
zróżnicowania 
językowego; 

 samodzielnie 
wzbogaca swoją 
wiedzę o języ- 
ku; 

 funkcjonalnie 
wykorzystuje 
wiedzę 
z dziedziny 
fleksji, słowo- 
twórstwa, fraze- 
ologii i składni 
do analizy i in- 
terpretacji tek- 
stów oraz przy 
tworzeniu wła- 
snych wypowie- 
dzi; 

  rozumie zróżni- 
cowanie skła- 
dniowe zdań 
wielokrotnie 
złożonych, roz- 
poznaje ich 
funkcje 
w tekście i traf- 



w zdaniu ma 
wpływ na zna- 
czenie wypo- 
wiedzi. 

w zdaniu może 
zmieniać zna- 
czenie wypo- 
wiedzi. 

cje w tekście; 
wykorzystuje je 
do budowy wła- 
snych wypowie- 
dzi; 

 rozumie rolę 
szyku wyrazów 
w zdaniu oraz 
określa rolę 
jego przekształ- 
ceń 
w budowaniu 
znaczenia wy- 
powiedzi. 

wych i ich funk- 
cje w tekście; 
wykorzystuje je 
do budowy wła- 
snych wypowie- 
dzi; 

 rozumie rolę 
szyku wyrazów 
w zdaniu oraz 
określa rolę 
jego przekształ- 
ceń 
w budowaniu 
znaczenia wy- 
powiedzi. 

nie je wykorzy- 
stuje do budowy 
wypowiedzi o 
różnym charak- 
terze; 

 rozpoznaje ar- 
gumentacyjny 
charakter róż- 
nych konstruk- 
cji składnio- 
wych i ich funk- 
cje w tekście; 
wykorzystuje je 
do budowy wła- 
snych wypowie- 
dzi; 

     rozumie rolę 
szyku wyrazów 
w zdaniu oraz 
określa rolę 
jego przekształ- 
ceń 
w budowaniu 
znaczenia wy- 
powiedzi. 

II. Kształcenie językowe. Zróżnicowanie języka 

Ocenę 
dopuszczającą 
otrzymuje 
uczeń, 
który: 

Ocenę 
dostateczną 
otrzymuje uczeń, 
 
który: 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 rozróżnia po- 
jęcie stylu i 
stylizacji; 

  na poziomie 
ogólnym po- 
trafi określić 
podstawowe 
znaczenie za- 
pożyczeń w 
tekście; 

 zna wybrane 
biblizmy, mi- 
tologizmy, 
sentencje, 
przysłowia i 
aforyzmy wy- 

 rozróżnia poję- 
cie stylu i styli- 
zacji; 

 określa rodzaje 
zapożyczeń w 
języku polskim; 

 zna i rozumie 
biblizmy, mito- 
logizmy, sen- 
tencje, przysło- 
wia i aforyzmy 
obecne w lite- 
raturze na prze- 
strzeni epok; 

 rozpoznaje ro- 

 definiuje i roz- 
różnia pojęcie 
stylu i stylizacji; 
rozumie ich 
znaczenie w 
tekście; 

 poprawnie okre- 
śla rodzaje za- 
pożyczeń 
i próbuje okre- 
ślić sposób 
ich funkcjono- 
wania w 
polszczyźnie 
poznanych 
epok; 

 posługuje się 
pojęciami stylu 
i stylizacji; ro- 
zumie 
ich znaczenie w 
tekście; 

 dokładnie okre- 
śla rodzaje za- 
pożyczeń i spo- 
sób 
ich funkcjono- 
wania 
w polszczyźnie 
poznanych 
epok; odnosi 
wskazane zja- 
wiska do współ- 

 posługuje się 
pojęciami stylu 
i stylizacji; ro- 
zumie 
ich znaczenie w 
tekście; 

 dokładnie okre- 
śla 
i nazywa rodza- 
je zapożyczeń i 
sposób 
ich funkcjono- 
wania 
w polszczyźnie 
poznanych 
epok; odnosi 
wskazane zja- 



wodzące się z 
mitologii, Bi- 
blii oraz pol- 
skiej tradycji 
kulturowej; 

  rozpoznaje ro- 
dzaje stylizacji 
(np. biblijna, 
mitologiczna, 
kolokwializa- 
cja); 

 dostrzega 
słownictwo o 
charakterze 
wartościują- 
cym. 

dzaje stylizacji 
(biblijna, mito- 
logiczna, kolo- 
kwializacja) 
oraz określa ich 
funkcje w tek- 
ście; 

 rozpoznaje 
słownictwo o 
charakterze 
wartościują- 
cym; odróżnia 
słownictwo 
neutralne od 
słownictwa o 
zabarwieniu 
emocjonalnym. 

 zna, rozumie i 
wykorzystuje 
biblizmy, mito- 
logizmy, sen- 
tencje, przysło- 
wia i aforyzmy 
obecne w pol- 
skim dziedzic- 
twie kulturo- 
wym; 

 poprawnie roz- 
poznaje i nazy- 
wa rodzaje sty- 
lizacji (biblijna, 
mitologiczna, 
kolokwializacja, 
stylizacja środo- 
wiskowa, dia- 
lektyzacja) oraz 
określa ich 
funkcje w tek- 
ście; 

  rozpoznaje 
słownictwo 
o charakterze 
wartościującym; 
odróżnia słow- 
nictwo neutral- 
ne od słownic- 
twa o zabarwie- 
niu emocjonal- 
nym, oficjalne 
od potocznego. 

czesnej polsz- 
czyzny; 

 zna, rozumie 
i funkcjonalnie 
wykorzystuje 
biblizmy, mito- 
logizmy, sen- 
tencje, przysło- 
wia i aforyzmy 
obecne w pol- 
skim dziedzic- 
twie kulturo- 
wym; 

 rozpoznaje ro- 
dzaje stylizacji 
(biblijna, mito- 
logiczna, kolo- 
kwializacja, śro- 
dowiskowa, ar- 
chaizacja, dia- 
lektyzacja) oraz 
trafnie określa 
ich funkcje w 
tekście; 

 rozpoznaje 
słownictwo o 
charakterze 
wartościującym; 
odróżnia słow- 
nictwo neutral- 
ne od słownic- 
twa o zabarwie- 
niu emocjonal- 
nym, oficjalne 
od potocznego. 

wiska do współ- 
czesnej polsz- 
czyzny; 

 zna, rozumie 
i funkcjonalnie 
wykorzystuje 
biblizmy, mito- 
logizmy, sen- 
tencje, przysło- 
wia i aforyzmy 
obecne w pol- 
skim dziedzic- 
twie kulturo- 
wym; 

 rozpoznaje ro- 
dzaje stylizacji 
(biblijna, mito- 
logiczna, kolo- 
kwializacja, śro- 
dowiskowa, ar- 
chaizacja, dia- 
lektyzacja) oraz 
trafnie określa 
ich funkcje w 
tekście; 

 rozpoznaje 
słownictwo o 
charakterze 
wartościującym; 
odróżnia słow- 
nictwo neutral- 
ne od słownic- 
twa o zabarwie- 
niu emocjonal- 
nym, oficjalne 
od potocznego. 

II. Kształcenie językowe. Komunikacja językowa i kultura języka 

Ocenę 
dopuszczającą 
otrzymuje 
uczeń, 
który: 

Ocenę 
dostateczną 
otrzymuje uczeń, 
 
który: 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 rozumie poję- 
cie znaku języ- 
kowego; 

 wie, że język 
to system zna- 

 zna, rozumie i 
stosuje pojęcie 
znaku języko- 
wego oraz języ- 
ka 
jako systemu 

 zna, rozumie i 
stosuje pojęcie 
znaku języko- 
wego oraz języ- 
ka 
jako systemu 

 zna, rozumie i 
stosuje pojęcie 
znaku języko- 
wego oraz języ- 
ka jako systemu 
znaków; trafnie 

 świadomie i 
funkcjonalnie 
stosuje zasady 
komunikacji 
wypowiedzi i 



ków; znaków; roz- 
różnia typy 
znaków i okre- 
śla ich funkcje 
w tekście; 

 zna pojęcie 
aktu komunika- 
cji językowej 
oraz jego skła- 
dowe (komuni- 
kat, nadawca, 
odbiorca, kod, 
kontekst, kon- 
takt); 

 rozpoznaje i za- 
zwyczaj określa 
funkcje tekstu 
(informatywną, 
poetycką, meta- 
językową, eks- 
presywną, im- 
presywną – w 
tym perswazyj- 
ną); 

 rozpoznaje nie- 
które zjawiska 
powodujące 
niejednoznacz- 
ność wypowie- 
dzi (np. para- 
doksy, przemil- 
czenia, 
grę słów, nie- 
dopowiedzenia, 
homonimie); 

 stara się posłu- 
giwać różnymi 
odmianami pol- 
szczyzny w za- 
leżności 
od sytuacji ko- 
munikacyjnej; 

 stosuje zasady 
etyki wypowie- 
dzi; 

 w wypowie- 
dziach ustnych 

znaków; rozróż- 
nia typy znaków 
i określa ich 
funkcje w tek- 
ście; 

 
 zna i rozumie 

pojęcie aktu ko- 
munikacji języ- 
kowej oraz jego 
składowe (ko- 
munikat, 
nadawca, od- 
biorca, kod, 
kontekst, kon- 
takt); 

 
 rozpoznaje i 

określa funkcje 
tekstu (informa- 
tywną, poetyc- 
ką, metajęzyko- 
wą, ekspresyw- 
ną, impresywną 
– w tym per- 
swazyjną); 

 
 rozpoznaje zja- 

wiska powodu- 
jące niejedno- 
znaczność wy- 
powiedzi (np. 
paradoksy, 
przemilczenia, 
niedopowiedze- 
nia, elipsy, ana- 
koluty, grę 
słów, homoni- 
mie), dba o ja- 
sność i precyzję 
komunikatu; 

 

 posługuje się 
różnymi odmia- 
nami polszczy- 
zny 
w zależności od 
sytuacji komu- 
nikacyjnej; 

 

 odróżnia zamie- 

rozróżnia typy 
znaków i okre- 
śla ich funkcje 
w tekście; 

 posługuje się 
pojęciem aktu 
komunikacji ję- 
zykowej oraz 
jego składowy- 
mi (komunikat, 
nadawca, od- 
biorca, kod, 
kontekst, kon- 
takt); 

 rozpoznaje i 
określa funkcje 
tekstu (informa- 
tywną, poetyc- 
ką, metajęzyko- 
wą, ekspresyw- 
ną, impresywną 
– w tym per- 
swazyjną); 

 trafnie rozpo- 
znaje 
i nazywa zjawi- 
ska powodujące 
niejednoznacz- 
ność wypowie- 
dzi (np. para- 
doksy, przemil- 
czenia, niedopo- 
wiedzenia, elip- 
sy, anakoluty, 
grę słów, homo- 
nimie), dba o ja- 
sność i precyzję 
komunikatu; 

 sprawnie posłu- 
guje się różny- 
mi odmianami 
polszczyzny w 
zależności 
od sytuacji ko- 
munikacyjnej; 

 stosuje zasady 
etyki wypowie- 
dzi; wartościuje 

kultury języka; 

 zna, rozumie i 
stosuje pojęcie 
znaku języko- 
wego oraz języ- 
ka 
jako systemu 
znaków; trafnie 
rozróżnia typy 
znaków i okre- 
śla ich funkcje 
w tekście; 

 sprawnie posłu- 
guje się poję- 
ciem aktu ko- 
munikacji języ- 
kowej oraz jego 
składowymi 
(komunikat, 
nadawca, od- 
biorca, kod, 
kontekst, kon- 
takt); 

  rozpoznaje i 
określa funkcje 
tekstu (informa- 
tywną, poetyc- 
ką, metajęzyko- 
wą, ekspresyw- 
ną, impresywną 
– w tym per- 
swazyjną); 

 rozpoznaje i na- 
zywa zjawiska 
powodujące 
niejednoznacz- 
ność wypowie- 
dzi (paradoksy, 
przemilczenia, 
niedopowiedze- 
nia, elipsy, ana- 
koluty, grę 
słów, homoni- 
mie), dba o ja- 
sność i precyzję 
komunikatu; 

 sprawnie posłu- 
guje się różny- 

  zna pojęcie 
aktu komuni- 
kacji języko- 
wej; 

 potrafi wymie- 
nić funkcje 
tekstu; 

 rozpoznaje z 
pomocą na- 
uczyciela nie- 
które zjawiska 
powodujące 
niejednoznacz- 
ność wypo- 
wiedzi (np. 
przemilczenia, 
niedopowie- 
dzenia); 

 stosuje niektó- 
re zasady etyki 
wypowiedzi; 
wartościuje 
wybrane wy- 
powiedzi języ- 
kowe, stosując 
przejrzyste 
(jednoznacz- 
ne) kryteria, 
np. prawda – 
fałsz, popraw- 
ność –niepo- 
prawność; 

  na ogół stosu- 
je zasady ety- 
kiety języko- 
wej 
w wypowie- 
dziach ustnych 
i pisemnych 
odpowiednie 
do sytuacji; 

 z pomocą na- 
uczyciela do- 
strzega zmiany 
w komunikacji 
językowej 



związane z 
rozwojem jej 
form (np. ko- 
munikacji in- 
ternetowej). 

i pisemnych 
stosuje zasady 
etykiety języ- 
kowej odpo- 
wiednio 
do sytuacji; 

 dostrzega zmia- 
ny w komuni- 
kacji językowej 
związane z roz- 
wojem jej form 
(np. komunika- 
cji interneto- 
wej). 

rzoną innowację 
językową od 
błędu języko- 
wego; 

 

 stosuje zasady 
etyki wypowie- 
dzi; wartościuje 
wypowiedzi ję- 
zykowe, stosu- 
jąc kryteria, 
np. prawda – 
fałsz, popraw- 
ność –niepo- 
prawność; 

 

 w wypowie- 
dziach ustnych i 
pisemnych sto- 
suje zasady ety- 
kiety językowej 
odpowiednio 
do sytuacji; 

 

 charakteryzuje 
zmiany w ko- 
munikacji języ- 
kowej związane 
z rozwojem jej 
form (np. ko- 
munikacji inter- 
netowej). 

wypowiedzi ję- 
zykowe, stosu- 
jąc kryteria, np. 
prawda – fałsz, 
poprawność – 
niepoprawność; 

 stosuje zasady 
etykiety języko- 
wej w wypo- 
wiedziach ust- 
nych i pisem- 
nych odpowied- 
nio do sytuacji; 

 wyczerpująco 
charakteryzuje 
zmiany w ko- 
munikacji języ- 
kowej związane 
z rozwojem jej 
form (np. ko- 
munikacji inter- 
netowej). 

mi odmianami 
polszczyzny w 
zależności 
od sytuacji ko- 
munikacyjnej; 

 stosuje zasady 
etyki wypowie- 
dzi; wartościuje 
wypowiedzi ję- 
zykowe, stosu- 
jąc kryteria, 
np. prawda – 
fałsz, popraw- 
ność –niepo- 
prawność; 

 stosuje zasady 
etykiety języko- 
wej w wypo- 
wiedziach ust- 
nych i pisem- 
nych odpowied- 
nio do sytuacji; 

 rozróżnia poję- 
cia manipulacji, 
dezinformacji, 
postprawdy, ste- 
reotypu; charak- 
teryzuje je; 

 wyczerpująco 
charakteryzuje 
zmiany w ko- 
munikacji języ- 
kowej związane 
z rozwojem jej 
form (np. ko- 
munikacji inter- 
netowej). 

II. Kształcenie językowe. Ortografia i interpunkcja 

Ocenę 
dopuszczającą 
otrzymuje 
uczeń, 
który: 

Ocenę 
dostateczną 
otrzymuje uczeń, 
 
który: 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 stosuje podsta- 
wowe zasady 
ortografii po- 
znane w szko- 

 wykorzystuje 
zasady ortogra- 
ficzne poznane 
w szkole pod- 

 poprawnie sto- 
suje zasady or- 
tografii i inter- 
punkcji poznane 

 poprawnie sto- 
suje zasady or- 
tografii i inter- 
punkcji poznane 

 świadomie i 
funkcjonalnie 
stosuje zasady 
ortografii 



le podstawo- 
wej; 

 wykorzystuje 
podstawowe 
zasady inter- 
punkcji w zda- 
niach złożo- 
nych (oddzie- 
lanie przecin- 
kiem zdań 
składowych). 

stawowej; 

 wykorzystuje 
składniowo- 
-znaczeniowy 
charakter inter- 
punkcji w róż- 
norodnych ty- 
pach wypowie- 
dzeń. 

w szkole pod- 
stawowej; 

 wykorzystuje 
składniowo- 
-znaczeniowy 
charakter inter- 
punkcji 
do uwypuklenia 
sensów redago- 
wanego przez 
siebie tekstu; 

 wyjaśnia zna- 
czenie zastoso- 
wanej inter- 
punkcji. 

w szkole pod- 
stawowej; 

 zna zasady in- 
terpunkcji 
i wykorzystuje 
jej składniowo- 
znaczeniowy 
charakter do 
uwypuklenia 
sensów redago- 
wanego przez 
siebie tekstu; 

 wyjaśnia zna- 
czenie zastoso- 
wanej inter- 
punkcji. 

i interpunkcji; 

 dostrzega wa- 
riantywność za- 
sad ortograficz- 
nych; 

 bardzo dobrze 
zna zasady in- 
terpunkcji 
i wykorzystuje 
jej składniowo- 
znaczeniowy 
charakter do 
uwypuklenia 
sensów redago- 
wanego przez 
siebie tekstu. 

III. Tworzenie wypowiedzi. Elementy retoryki 

Ocenę 
dopuszczającą 
otrzymuje 
uczeń, 
który: 

Ocenę 
dostateczną 
otrzymuje uczeń, 
 
który: 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 przy pomocy 
nauczyciela 
formułuje tezy 
i argumenty w 
wypowiedzi 
ustnej i pisem- 
nej; 

 próbuje okre- 
ślać cele per- 
swazyjne w 
wypowiedzi li- 
terackiej 
i nieliterackiej; 

 na ogół rozu- 
mie i próbuje 
stosować w 
tekstach reto- 
rycznych zasa- 
dę kompozy- 
cyjną (np. 
teza, argumen- 
ty, apel, poin- 
ta); 

 przy pomocy 

 formułuje tezy i 
argumenty w 
samodzielnie 
tworzonej wy- 
powiedzi ustnej 
i pisemnej; 

 wskazuje i roz- 
różnia cele per- 
swazyjne w 
wypowiedzi li- 
terackiej 
i nieliterackiej; 

 rozumie i na 
ogół stosuje w 
tekstach reto- 
rycznych zasa- 
dę kompozy- 
cyjną (np. teza, 
argumenty, 
apel, pointa); 

 
 zna podstawo- 

we środki reto- 
ryczne (powtó- 
rzenia i ich ro- 

 formułuje tezy i 
argumenty w 
wypowiedzi 
ustnej i pisem- 
nej przy użyciu 
odpowiednich 
konstrukcji 
składniowych; 

 wskazuje i roz- 
różnia cele per- 
swazyjne w wy- 
powiedzi lite- 
rackiej 
i nieliterackiej; 

 rozumie i stosu- 
je w tekstach re- 
torycznych za- 
sadę kompozy- 
cyjną (np. teza, 
argumenty, 
apel, pointa); 

 
  wyjaśnia, w 

jaki sposób uży- 
te środki reto- 

 formułuje tezy i 
argumenty w 
wypowiedzi 
ustnej i pisem- 
nej przy użyciu 
odpowiednich 
konstrukcji 
składniowych; 

 wskazuje i roz- 
różnia cele per- 
swazyjne w wy- 
powiedzi lite- 
rackiej i nielite- 
rackiej; 

  rozumie i za- 
wsze stosuje 
w tekstach reto- 
rycznych zasadę 
kompozycyjną 
(np. teza, argu- 
menty, apel, po- 
inta); 

 wyjaśnia, w jaki 
sposób użyte 

 formułuje tezy i 
argumenty w 
wypowiedzi 
ustnej i pisem- 
nej przy użyciu 
odpowiednich 
konstrukcji 
składniowych; 

 wskazuje i roz- 
różnia cele per- 
swazyjne w wy- 
powiedzi lite- 
rackiej 
i nieliterackiej; 

 rozumie i za- 
wsze stosuje 
w tekstach reto- 
rycznych zasadę 
kompozycyjną 
(np. teza, argu- 
menty, apel, po- 
inta); 

 wyjaśnia, w jaki 
sposób użyte 



nauczyciela 
potrafi wska- 
zać użyte 
w tekście środ- 
ki retoryczne 
(np.: pytania 
retoryczne, po- 
wtórzenia, 
apostrofy, 
wyliczenia, 
wykrzyknie- 
nia); 

 potrafi wyróż- 
nić argumenty 
w swojej wy- 
powiedzi pi- 
semnej; 

 zazwyczaj ro- 
zumie, 
na czym pole- 
gają logika i 
konsekwencja 
toku rozumo- 
wania w wy- 
powiedziach 
argumentacyj- 
nych; 

 przy pomocy 
nauczyciela 
rozpoznaje 
elementy ery- 
styki w dysku- 
sji. 

dzaje: anaforę, 
epiforę, parare- 
lizmy, pytania 
retoryczne, 
apostrofy, wyli- 
czenia, wy- 
krzyknienia, in- 
wersje); 

 rozróżnia typy 
argumentów 
(rzeczowe, lo- 
giczne, emocjo- 
nalne –pozame- 
rytoryczne); 

 jest świadomy 
tego, 
na czym pole- 
gają logika i 
konsekwencja 
toku rozumo- 
wania w wypo- 
wiedziach argu- 
mentacyjnych i 
stosuje je we 
własnych tek- 
stach; 

 rozpoznaje ele- 
menty erystyki 
w dyskusji. 

ryczne (np. wy- 
krzyknienia, py- 
tania retorycz- 
ne, wyliczenia, 
paralelizmy, po- 
wtórzenia, apo- 
strofy, przerzut- 
nie, inwersje) 
oddziałują na 
odbiorcę; 

 rozróżnia typy 
argumentów 
(rzeczowe, lo- 
giczne, emocjo- 
nalne), 
w tym argumen- 
ty pozameryto- 
ryczne 
(np. odwołujące 
się 
do litości, nie- 
wiedzy, groźby, 
autorytetu, ar- 
gumenty ad 
personam); 

 rozumie, na 
czym polegają 
logika i konse- 
kwencja toku 
rozumowania w 
wypowiedziach 
argumentacyj- 
nych, 
i stosuje je we 
własnych tek- 
stach; 

 odróżnia dysku- 
sję od sporu i 
kłótni; 

 rozróżnia prag- 
matyczny 
i etyczny wy- 
miar obietnic 
składanych w 
tekstach rekla- 
my; 

 rozpoznaje ele- 
menty erystyki 

środki retorycz- 
ne (np. wy- 
krzyknienia, py- 
tania retorycz- 
ne, wyliczenia, 
paralelizmy, po- 
wtórzenia, apo- 
strofy, przerzut- 
nie, inwersje) 
oddziałują na 
odbiorcę; 

  rozróżnia typy 
argumentów 
(rzeczowe, lo- 
giczne, emocjo- 
nalne), 
w tym argumen- 
ty pozameryto- 
ryczne 
(np. odwołujące 
się 
do litości, nie- 
wiedzy, groźby, 
autorytetu, ar- 
gumenty ad 
personam); 

 rozumie, na 
czym polegają 
logika i konse- 
kwencja toku 
rozumowania w 
wypowiedziach 
argumentacyj- 
nych, 
i stosuje je we 
własnych tek- 
stach; 

 odróżnia dysku- 
sję od sporu i 
kłótni; 

 rozróżnia prag- 
matyczny 
i etyczny wy- 
miar obietnic 
składanych w 
tekstach rekla- 
my; 

 rozpoznaje róż- 

środki retorycz- 
ne (np. wy- 
krzyknienia, py- 
tania retorycz- 
ne, wyliczenia, 
paralelizmy, po- 
wtórzenia, apo- 
strofy, przerzut- 
nie, inwersje) 
oddziałują na 
odbiorcę; 

  rozróżnia typy 
argumentów 
(rzeczowe, lo- 
giczne, emocjo- 
nalne), 
w tym argumen- 
ty pozameryto- 
ryczne 
(np. odwołujące 
się 
do litości, nie- 
wiedzy, groźby, 
autorytetu, ar- 
gumenty ad 
personam); 

 rozumie, na 
czym polegają 
logika i konse- 
kwencja toku 
rozumowania w 
wypowiedziach 
argumentacyj- 
nych, 
i stosuje je we 
własnych tek- 
stach; 

 odróżnia dysku- 
sję od sporu i 
kłótni; 

 rozróżnia prag- 
matyczny 
i etyczny wy- 
miar obietnic 
składanych w 
tekstach rekla- 
my; 

 bezbłędnie roz- 



  w dyskusji i 
ocenia je pod 
względem 
etycznym. 

norodne ele- 
menty erystyki 
w dyskusji oraz 
ocenia je pod 
względem 
etycznym. 

poznaje elemen- 
ty erystyki w 
dyskusji oraz 
ocenia je 
pod względem 
etycznym. 

III. Tworzenie wypowiedzi. Mówienie i pisanie 

Ocenę 
dopuszczającą 
otrzymuje 
uczeń, 
który: 

Ocenę 
dostateczną 
otrzymuje uczeń, 
 
który: 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 zajmuje stano- 
wisko w danej 
sprawie, ale 
nie zawsze po- 
trafi uzasad- 
nić własne 
zdanie; 

 zgadza się z cu- 
dzymi pogląda- 
mi lub podej- 
muje próbę po- 
lemiki z nimi, 
uzasadniając 
własne zdanie; 

 buduje wypo- 
wiedź, określa 
jej cel i adresa- 
ta, zna funkcję, 
którą ma speł- 
nić; 

 dostrzega prze- 
jawy agresji ję- 
zykowej i re- 
aguje na nią; 

 zgodnie z nor- 
mami formułu- 
je oceny, pyta- 
nia, odpowie- 
dzi, redaguje 
informacje, 
uzasadnienia, 
komentarze, 
głos w dysku- 
sji; 

 tworzy formy 
użytkowe: pro- 
tokół; 

 tworzy spójne 
wypowiedzi w 
następujących 
formach gatun- 

 zgadza się z cu- 
dzymi pogląda- 
mi lub polemi- 
zuje z nimi, rze- 
czowo uzasad- 
niając własne 
zdanie; 

 buduje wypo- 
wiedź w sposób 
świadomy, ze 
znajomością jej 
funkcji języko- 
wej, z uwzględ- 
nieniem celu i 
adresata, z za- 
chowaniem za- 
sad retoryki; 

 reaguje na prze- 
jawy agresji ję- 
zykowej, np. za- 
dając pytania, 
prosząc o roz- 
winięcie lub 
uzasadnienie 
stanowiska, wy- 
kazując 
sprzeczność 
wypowiedzi; 

 zgodnie z nor- 
mami formułuje 
oceny, pytania, 
odpowiedzi, re- 
daguje informa- 
cje, uzasadnie- 
nia, komenta- 
rze, głos w dys- 

 zgadza się z cu- 
dzymi pogląda- 
mi lub polemi- 
zuje z nimi, rze- 
czowo uzasad- 
niając własne 
zdanie; 

  buduje wypo- 
wiedź 
w sposób świa- 
domy, ze znajo- 
mością jej funk- 
cji językowej, z 
uwzględnieniem 
celu i adresata, 
z zachowaniem 
zasad retoryki; 

 reaguje na prze- 
jawy agresji ję- 
zykowej, np. za- 
dając pytania, 
prosząc o roz- 
winięcie lub 
uzasadnienie 
stanowiska, wy- 
kazując 
sprzeczność 
wypowiedzi; 

 
 zgodnie z nor- 

mami formułuje 
oceny, pytania, 
odpowiedzi, re- 
daguje informa- 
cje, uzasadnie- 
nia, głos w dys- 
kusji, komenta- 

 tworzy teksty 
mówione i pisa- 
ne odznaczające 
się oryginalno- 
ścią oraz warto- 
ściami arty- 
stycznymi; 

 rozwija swoją 
twórczość (pró- 
by literackie, pi- 
sanie 
do gazetki 
szkolnej, warsz- 
taty pisarstwa i 
inne); 

 zgadza się z cu- 
dzymi pogląda- 
mi lub polemi- 
zuje z nimi, rze- 
czowo uzasad- 
niając własne 
zdanie; 

 buduje wypo- 
wiedź w sposób 
świadomy, ze 
znajomością jej 
funkcji języko- 
wej, z uwzględ- 
nieniem celu i 
adresata, z za- 
chowaniem za- 
sad retoryki; 

 reaguje na prze- 
jawy agresji ję- 
zykowej, np. za- 

 zazwyczaj 
umie zbudo- 
wać wypo- 
wiedź z 
uwzględnie- 
niem celu i ad- 
resata; 

 na ogół potrafi 
dostrzec prze- 
jawy agresji 
językowej; 

 przy pomocy 
nauczyciela 
formułuje oce- 
ny, pytania, 
odpowiedzi, 
redaguje pro- 
ste informacje, 
uzasadnienia, 
komentarze; 

 z pomocą na- 
uczyciela two- 
rzy formy 
użytkowe: 
protokół; 

  z pomocą na- 
uczyciela two- 



rzy wypowie- 
dzi 
w następują- 
cych formach 
gatunkowych: 
wypowiedź o 
charakterze ar- 
gumentacyj- 
nym, hasło en- 
cyklopedycz- 
ne, definicja, 
notatka synte- 
tyzująca, refe- 
rat, artykuł, 
streszczenie; 

kowych: wypo- 
wiedź o charak- 
terze argumen- 
tacyjnym, hasło 
encyklopedycz- 
ne, definicja, 
notatka syntety- 
zująca, referat, 
artykuł, stresz- 
czenie; 

 odróżnia stresz- 
czenie od para- 
frazy; 

  tworzy plan 
kompozycyjny 
tekstów o cha- 
rakterze argu- 
mentacyjnym; 

 stosuje reto- 
ryczne zasady 
kompozycyjne 
w tworzeniu 
własnego tek- 
stu; 

 wygłasza mowę 
z zastosowa- 
niem środków 
pozajęzyko- 
wych; 

 podczas inter- 
pretowania 
tekstu formułu- 
je argumenty 
na jego podsta- 
wie oraz odwo- 
łując się do 
znanych kon- 
tekstów, w tym 
własnego do- 
świadczenia; 
przeprowadza 
logiczny wy- 
wód służący 
uprawomocnie- 
niu formułowa- 
nych sądów; 

 zna zasady po- 

kusji; 

 sprawnie two- 
rzy formy użyt- 
kowe: protokół; 

 tworzy etykietę 
językową; 

 tworzy popraw- 
ne, spójne wy- 
powiedzi w na- 
stępujących for- 
mach gatunko- 
wych: wypo- 
wiedź o charak- 
terze argumen- 
tacyjnym, hasło 
encyklopedycz- 
ne, definicja, 
notatka syntety- 
zująca, referat, 
artykuł, stresz- 
czenie; 

 sprawnie odróż- 
nia streszczenie 
od parafrazy; 
funkcjonalnie 
stosuje je w za- 
leżności od celu 
wypowiedzi; 

 poprawnie two- 
rzy plan kompo- 
zycyjny tekstów 
o charakterze 
argumentacyj- 
nym 

 poprawnie sto- 
suje retoryczne 
zasady kompo- 
zycyjne w two- 
rzeniu własnego 
tekstu; 

 wygłasza mowę 
(obrończą, 
oskarżycielską) 
z uwzględnie- 
niem środków 
pozajęzyko- 
wych (gesty, 

rze; 

 sprawnie two- 
rzy formy użyt- 
kowe: protokół; 

 tworzy etykietę 
językową; 

 tworzy wyczer- 
pujące, spójne i 
oryginalne wy- 
powiedzi w na- 
stępujących for- 
mach gatunko- 
wych: wypo- 
wiedź o charak- 
terze argumen- 
tacyjnym, hasło 
encyklopedycz- 
ne, definicja, 
notatka syntety- 
zująca, referat, 
artykuł, stresz- 
czenie; 

 sprawnie odróż- 
nia streszczenie 
od parafrazy; 
funkcjonalnie 
stosuje je w za- 
leżności od celu 
wypowiedzi; 

 poprawnie two- 
rzy plan kompo- 
zycyjny tekstów 
o charakterze 
argumentacyj- 
nym; 

 poprawnie sto- 
suje retoryczne 
zasady kompo- 
zycyjne w two- 
rzeniu własnego 
tekstu; 

 wygłasza mowę 
(obrończą, 
oskarżycielską) 
z uwzględnie- 
niem środków 
retorycznych i 

dając pytania, 
prosząc o roz- 
winięcie lub 
uzasadnienie 
stanowiska, wy- 
kazując 
sprzeczność 
wypowiedzi; 

 zgodnie z nor- 
mami formułuje 
pytania, odpo- 
wiedzi, oceny, 
redaguje infor- 
macje, uzasad- 
nienia, głos w 
dyskusji, ko- 
mentarze; 

 bezbłędnie two- 
rzy formy użyt- 
kowe: protokół; 

 tworzy wyczer- 
pujące, spójne i 
oryginalne wy- 
powiedzi 
w następują- 
cych formach 
gatunkowych: 
wypowiedź o 
charakterze ar- 
gumentacyj- 
nym, hasło en- 
cyklopedyczne, 
definicja, notat- 
ka syntetyzują- 
ca, referat, arty- 
kuł, streszcze- 
nie; 

 sprawnie odróż- 
nia streszczenie 
od parafrazy; 
funkcjonalnie 
stosuje je w za- 
leżności od celu 
wypowiedzi; 

 tworzy plan 
kompozycyjny i 
dekompozycyj- 
ny tekstów o 

 z pomocą na- 
uczyciela od- 
różnia stresz- 
czenie od pa- 
rafrazy; 

 z pomocą na- 
uczyciela two- 
rzy plan kom- 
pozycyjny tek- 
stów o charak- 
terze argumen- 
tacyjnym; 

 próbuje stoso- 
wać retorycz- 
ne zasady 
kompozycyjne 
w tworzeniu 
własnego tek- 
stu; 

 wygłaszając 
mowę, popeł- 
nia błędy, jed- 
nakże nie za- 
kłócają one 
komunikatyw- 
ności wypo- 
wiedzi, wywo- 
du; 

 z pomocą na- 
uczyciela in- 
terpretuje 
tekst, formułu- 
je argumenty 



na podstawie 
tekstu oraz 
znanych kon- 
tekstów, w 
tym własnego 
doświadcze- 
nia, próbuje 
przeprowadzić 
logiczny wy- 
wód służący 
uprawomoc- 
nieniu formu- 
łowanych są- 
dów; 

 zna zasady po- 
prawności ję- 
zykowej i sty- 
listycznej; 
próbuje je sto- 
sować podczas 
tworzenia wła- 
snego tekstu; 

 wykorzystuje 
wiedzę 
o języku w 
pracy redak- 
cyjnej nad tek- 
stem własnym. 

prawności języ- 
kowej i styli- 
stycznej i sto- 
suje je w two- 
rzeniu własne- 
go tekstu; 

 wykorzystuje 
wiedzę 
o języku w pra- 
cy redakcyjnej 
nad tekstem 
własnym, sto- 
suje kryteria 
poprawności ję- 
zykowej. 

mimika, modu- 
lacja głosu); 

  samodzielnie 
interpretuje 
tekst, formułuje 
argumenty na 
podstawie tek- 
stu oraz zna- 
nych kontek- 
stów, w tym 
własnego do- 
świadczenia, 
przeprowadza 
logiczny wy- 
wód służący 
uprawomocnie- 
niu formułowa- 
nych sądów; 

 potrafi dokonać 
reinterpretacji, 
np. motywu; 

 właściwie sto- 
suje zasady po- 
prawności języ- 
kowej 
i stylistycznej w 
tworzeniu wła- 
snego tekstu; 
potrafi weryfi- 
kować własne 
decyzje po- 
prawnościowe; 

 wykorzystuje 
wiedzę 
o języku w pra- 
cy redakcyjnej 
nad tekstem 
własnym, doko- 
nuje autokorek- 
ty, stosuje kry- 
teria poprawno- 
ści językowej. 

pozajęzyko- 
wych (posługu- 
je się modulacją 
głosu w celu 
nadania wypo- 
wiedzi odpo- 
wiedniego tonu, 
np. patetyczne- 
go, parody- 
stycznego itp., 
stosuje odpo- 
wiednią mimi- 
kę, gestykula- 
cję); 

 w interpretacji 
przedstawia 
propozycję od- 
czytania tekstu 
na poziomie do- 
słownym, prze- 
nośnym i sym- 
bolicznym, for- 
mułuje argumen- 
ty na podstawie 
tekstu oraz zna- 
nych kontek- 
stów, w tym 
własnego do- 
świadczenia, 
przeprowadza 
logiczny wy- 
wód służący 
uprawomocnie- 
niu formułowa- 
nych sądów; 

 potrafi dokonać 
reinterpretacji, 
np. motywu; 

 właściwie sto- 
suje wszystkie 
zasady popraw- 
ności językowej 

 
i stylistycznej w 
tworzeniu wła- 
snego tekstu; 
potrafi weryfi- 
kować własne 
decyzje po- 
prawnościowe; 

charakterze ar- 
gumentacyj- 
nym; 

 stosuje reto- 
ryczne zasady 
kompozycyjne 
w tworzeniu 
własnego tek- 
stu; 

 wygłasza mowę 
(obrończą, 
oskarżycielską) 
z uwzględnie- 
niem środków 
retorycznych i 
pozajęzyko- 
wych (posługu- 
je się modulacją 
głosu w celu 
nadania wypo- 
wiedzi odpo- 
wiedniego tonu, 
np. patetyczne- 
go, parody- 
stycznego itp., 
stosuje odpo- 
wiednią mimi- 
kę, gestykula- 
cję); 

 w interpretacji 
przedstawia 
propozycję od- 
czytania tekstu 
na poziomie do- 
słownym, prze- 
nośnym i sym- 
bolicznym, for- 
mułuje argu- 
menty na pod- 
stawie tekstu 
oraz znanych 
kontekstów, w 
tym własnego 
doświadczenia, 
przeprowadza 
logiczny wy- 
wód służący 
uprawomocnie- 
niu formułowa- 



    wykorzystuje 
wiedzę 
o języku w pra- 
cy redakcyjnej 
nad tekstem 
własnym, doko- 
nuje korekty 
tekstu własne- 
go, stosuje kry- 
teria poprawno- 
ści językowej. 

nych sądów; 

 potrafi dokonać 
reinterpretacji, 
np. motywu; 

 właściwie sto- 
suje wszystkie 
zasady popraw- 
ności językowej 

i stylistycznej w 
tworzeniu wła- 
snego tekstu; 
potrafi weryfi- 
kować własne 
decyzje po- 
prawnościowe 

 wykorzystuje 
wiedzę 
o języku w pra- 
cy redakcyjnej 
nad tekstem 
własnym, doko- 
nuje korekty 
tekstu własne- 
go, stosuje kry- 
teria poprawno- 
ści językowej. 

IV. Samokształcenie 

Ocenę 
dopuszczającą 
otrzymuje 
uczeń, 
który: 

Ocenę 
dostateczną 
otrzymuje uczeń, 
 
który: 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 potrafi uczyć 
się samodziel- 
nie; 

 próbuje po- 
rządkować in- 
formacje; 

 w niewielkim 
stopniu potrafi 
syntetyzować 
poznawane 
treści wokół 
problemu, te- 
matu, zagad- 

 pracuje samo- 
dzielnie; 

 przygotowuje 
różne formy 
prezentacji wła- 
snego stanowi- 
ska (plakat, ga- 
zetka, wypo- 
wiedź, referat, 
prezentacja); 

 porządkuje in- 
formacje w 
problemowe 

 rozwija umiejęt- 
ność pracy sa- 
modzielnej 
między innymi 
przez przygoto- 
wanie różnorod- 
nych form pre- 
zentacji własne- 
go stanowiska 
(plakat, gazetka, 
referat, wypo- 
wiedź, prezenta- 
cja); 

 porządkuje in- 

 rozwija umiejęt- 
ność pracy sa- 
modzielnej mię- 
dzy innymi 
przez przygoto- 
wanie różnorod- 
nych form pre- 
zentacji własne- 
go stanowiska 
(plakat, gazetka, 
wypowiedź, re- 
ferat, prezenta- 
cja); 

 porządkuje in- 

 rozwija swoje 
zainteresowania 
językiem i lite- 
raturą na róż- 
nych zajęciach 
pozaszkolnych; 

 szerzy wśród 
rówieśników 
zainteresowanie 
językiem pol- 
skim, literaturą i 
kulturą; 

 rozwija umiejęt- 



nienia; całości, np. wg 
epoki literac- 
kiej, autora, 
utworu, moty- 
wu 
lub innego za- 
gadnienia; 

 korzysta z lite- 
ratury nauko- 
wej lub popu- 
larnonaukowej; 

 wybiera z tek- 
stu odpowied- 
nie cytaty 
i stosuje je w 
wypowie- 
dziach; 

 wzbogaca swo- 
ją wypowiedź 
pozajęzykowy- 
mi środkami 
komunikacji 
(mimika, gesty- 
kulacja); 

 wykorzystuje 
multimedialne 
źródła informa- 
cji (słowniki 
on-line, autor- 
skie strony in- 
ternetowe); 

 posługuje się 
słownikami 
ogólnymi języ- 
ka polskiego, 

 prezentuje swo- 
je osiągnięcia, 
zainteresowa- 
nia, np. wyko- 
rzystując formę 
projektu; 

 
 gromadzi i na 

ogół trafnie 
przetwarza in- 
formacje w 
celu wykorzy- 
stywania ich 

formacje w pro- 
blemowe cało- 
ści przez ich 
wartościowanie; 
syntetyzuje po- 
znawane treści 
wokół proble- 
mu, tematu, za- 
gadnienia oraz 
wykorzystuje je 
w swoich wypo- 
wiedziach; 

 w celu posze- 
rzania swojej 
wiedzy korzysta 
z literatury na- 
ukowej lub po- 
pularnonauko- 
wej; 

 sporządza bi- 
bliografię i 
przypis biblio- 
graficzny, 
także źródeł 
elektronicz- 
nych; 

 dokonuje selek- 
cji źródeł; 

 w celu wzboga- 
cenia wypowie- 
dzi lub jej uar- 
gumentowania 
potrafi wybrać z 
tekstu odpo- 
wiednie cytaty, 
poprawnie je 
zapisać 
i zastosować w 
wypowiedzi; 
wyjaśnia funk- 
cje cudzysłowu; 

 wzbogaca swoją 
wypowiedź traf- 
nie dobranymi 
pozajęzykowy- 
mi środkami ko- 
munikacji (mi- 
mika, gesty, 

formacje w pro- 
blemowe cało- 
ści przez ich 
wartościowanie; 
syntetyzuje po- 
znawane treści 
wokół proble- 
mu, tematu, za- 
gadnienia oraz 
wykorzystuje je 
w swoich wypo- 
wiedziach; 

 w celu posze- 
rzenia wiedzy 
korzysta z lite- 
ratury naukowej 

 
i popularnonau- 
kowej; 

 podejmując pró- 
by tworzenia 
pracy naukowej, 
sporządza bi- 
bliografię i 
przypis biblio- 
graficzny, także 
źródeł elektro- 
nicznych; traf- 
nie odwołuje się 
do informacji 
zawartych 
w przypisach; 

 dokonuje kry- 
tycznej selekcji 
źródeł, także 
elektronicz- 
nych; 

 w celu wzboga- 
cenia wypowie- 
dzi lub jej uar- 
gumentowania 
potrafi wybrać z 
tekstu odpo- 
wiednie cytaty 
i zastosować je 
w wypowiedzi; 
trafnie odwołuje 
się do nich, 
udowadniając 

ność pracy sa- 
modzielnej mię- 
dzy innymi 
przez przygoto- 
wanie różnorod- 
nych form pre- 
zentacji własne- 
go stanowiska 
(wypowiedź, re- 
ferat, prezenta- 
cja, plakat, ga- 
zetka); 

 porządkuje in- 
formacje 
w problemowe 
całości przez 
ich wartościo- 
wanie; syntety- 
zuje poznawane 
treści wokół 
problemu, tema- 
tu, zagadnienia 
oraz wykorzy- 
stuje je w swo- 
ich wypowie- 
dziach; 

 w celu posze- 
rzenia wiedzy 
korzysta z lite- 
ratury naukowej 

 
i popularnonau- 
kowej; 

 podejmując pró- 
by tworzenia 
pracy naukowej, 
sporządza bi- 
bliografię i 
przypis biblio- 
graficzny, także 
źródeł elektro- 
nicznych; 
trafnie odwołuje 
się do informa- 
cji zawartych 
w przypisach; 

 dokonuje kry- 
tycznej selekcji 
źródeł, także 

 sporadycznie 
korzysta z lite- 
ratury nauko- 
wej lub popu- 
larnonauko- 
wej; 

 próbuje stoso- 
wać odpo- 
wiednie cytaty 

w swoich wy- 
powiedziach; 

 próbuje wzbo- 
gacić swoją 
wypowiedź 
pozajęzyko- 
wymi środka- 
mi komunika- 
cji (mimika, 
gesty); 

 w niewielkim 
stopniu wyko- 
rzystuje multi- 
medialne źró- 
dła informacji 
(słowniki on- 
line, autorskie 
strony interne- 
towe) do przy- 
gotowania sa- 
modzielnych 
zadań; 

 w niewielkim 
stopniu posłu- 
guje się słow- 
nikami ogól- 
nymi języka 
polskiego; 

 z pomocą na- 
uczyciela pre- 
zentuje swoje 
osiągnięcia, 
zainteresowa- 
nia, np. wyko- 
rzystując for- 
mę projektu; 



 gromadzi in- 
formacje po- 
trzebne do na- 
pisania spraw- 
dzianu lub wy- 
konania zada- 
nia domowe- 
go. 

podczas lekcji, 
zajęć pozalek- 
cyjnych oraz 
pracy w domu. 

modulacja gło- 
su); 

 w celu posze- 
rzania swoich 
wiadomości i 
umiejętności 
posługuje się 
słownikami 
ogólnymi języ- 
ka polskiego 
oraz słownika- 
mi specjali- 
stycznymi 
(np. etymolo- 
gicznymi, fraze- 
ologicznymi, 
skrótów, gwaro- 
wymi), także w 
wersji on-line; 

  przygotowując 
się 
do zajęć, wyko- 
rzystuje multi- 
medialne źródła 
informacji 
oraz dokonuje 
ich oceny; 

 gromadzi i prze- 
twarza informa- 
cje; 

 w sposób funk- 
cjonalny korzy- 
sta z zasobów 
multimedial- 
nych, 
np. z: bibliotek, 

słowników on- 
line, wydaw- 
nictw e-book, 
autorskich stron 
internetowych; 
dokonuje wybo- 
ru źródeł inter- 
netowych, 
uwzględniając 
kryterium po- 
prawności rze- 
czowej 
oraz krytycznie 

postawioną 
tezę; określa, 
jaką funkcję 
pełnią przyto- 
czone cytaty; 

 wzbogaca swoją 
wypowiedź ce- 
lowo stosowa- 
nymi i trafnie 
dobranymi po- 
zajęzykowymi 
środkami komu- 
nikacji (mimika, 
gestykulacja, 
modulacja gło- 
su); 

 w celu posze- 
rzania swoich 
wiadomości i 
umiejętności 
posługuje się 
słownikami 
ogólnymi języ- 
ka polskiego 
oraz słownika- 
mi specjali- 
stycznymi 
(np. etymolo- 
gicznymi, fraze- 
ologicznymi, 
skrótów, gwaro- 
wymi), także w 
wersji on-line; 

 wykorzystuje 
multimedialne 
źródła informa- 
cji 
oraz dokonuje 
ich krytycznej 
oceny; 

 gromadzi i prze- 
twarza informa- 
cje, sporządza 
bazę danych; 

  korzysta z za- 
sobów multime- 
dialnych, 
np. z: bibliotek, 

elektronicz- 
nych; 

 w celu wzboga- 
cenia wypowie- 
dzi lub jej uar- 
gumentowania 
potrafi wybrać z 
tekstu odpo- 
wiednie cytaty 
i zastosować je 
w wypowiedzi; 

 wzbogaca swoją 
wypowiedź ce- 
lowo stosowa- 
nymi i trafnie 
dobranymi po- 
zajęzykowymi 
środkami komu- 
nikacji (mimika, 
gestykulacja, 
modulacja gło- 
su); 

 w celu posze- 
rzania swoich 
wiadomości i 
umiejętności 
posługuje się 
słownikami 
ogólnymi języ- 
ka polskiego 
oraz słownika- 
mi specjali- 
stycznymi (np. 
etymologiczny- 
mi, frazeolo- 
gicznymi, skró- 
tów, gwarowy- 
mi), także w 
wersji on-line; 

 wykorzystuje 
multimedialne 
źródła informa- 
cji 
oraz dokonuje 
ich krytycznej 
oceny; 

 gromadzi i prze- 
twarza informa- 



  ocenia ich za- 
wartość; 

 dba o rozwój 
swoich zaintere- 
sowań oraz po- 
pularyzację 
osiągnięć, wy- 
korzystując for- 
mę projektu. 

słowników on- 
line, wydaw- 
nictw 
e-book, autor- 
skich stron in- 
ternetowych; 
dokonuje wybo- 
ru źródeł inter- 
netowych, 
uwzględniając 
kryterium po- 
prawności rze- 
czowej 
oraz krytycznie 
ocenia ich za- 
wartość; 

 wykorzystuje 
formę projektu 
w przygotowa- 
niu i prezento- 
waniu oraz po- 
pularyzowaniu 
swoich zaintere- 
sowań i osią- 
gnięć. 

cje, sporządza 
bazę danych; 

 korzysta z zaso- 
bów multime- 
dialnych, 
np. z: bibliotek, 
słowników on- 
line, wydaw- 
nictw 
e-book, autor- 
skich stron in- 
ternetowych; 
dokonuje wybo- 
ru źródeł inter- 
netowych, 
uwzględniając 
kryterium po- 
prawności rze- 
czowej 
oraz krytycznie 
ocenia ich za- 
wartość; 

 chętnie i twór- 
czo wykorzy- 
stuje formę pro- 
jektu w przygo- 
towaniu i pre- 
zentowaniu oraz 
popularyzowa- 
niu swoich zain- 
teresowań 
i osiągnięć. 

 
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy II szkoły średniej 

ZAKRES ROZSZERZONY 

Uczeń spełnia wszystkie kryteria dla poziomu podstawowego, a ponadto kryteria wyszczegól- 
nione poniżej. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich 

Ocenę dopusz- 
czającą otrzy- 
muje uczeń, 
który: 

Ocenę 
dostateczną 
otrzymuje uczeń, 
 
który: 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 przy pomocy 
nauczyciela 
odczytuje tekst 

 odczytuje tekst 
w jego war- 
stwie seman- 

 sprawnie odczy- 
tuje tekst w jego 
warstwie se- 

 samodzielnie, 
sprawnie odczy- 
tuje tekst w jego 

 samodzielnie, 
wnikliwie 
i nieszablonowo 



w jego war- 
stwie seman- 
tycznej 
i semiotycz- 
nej; 

 na poziomie 
ogólnym rozu- 
mie pojęcie 
tradycji lite- 
rackiej i kultu- 
rowej, rozpo- 
znaje wybrane 
elementy tra- 
dycji 
w utworach; 

 na ogół rozpo- 
znaje w utwo- 
rach wybrane 
cechy prądów 
literackich i 
artystycznych 
(np. idealizm, 
indywidu- 
alizm, dogma- 
tyzm, filozofia 
sztuki, natura 
jako twórcza 
inspiracja arty- 
stów; nurt kul- 
turowy „burzy 
i naporu”; filo- 
zofia pozytyw- 
na, utylita- 
ryzm); 

 przy pomocy 
nauczyciela 
rozpoznaje mi- 
tologizację 
i demitologi- 
zację w utwo- 
rach literac- 
kich; 

 z pomocą na- 
uczyciela roz- 
poznaje w 
utworach kon- 
wencje literac- 
kie obecne w 
tekstach ro- 

tycznej i semio- 
tycznej; 

 rozumie pojęcie 
tradycji literac- 
kiej i kulturo- 
wej, rozpoznaje 
wybrane ele- 
menty tradycji 
w utworach, ro- 
zumie ich rolę 
w budowaniu 
wartości uni- 
wersalnych; 

  rozpoznaje w 
utworach cechy 
prądów literac- 
kich 
i artystycznych 
(np. idealizm, 
indywidualizm, 
dogmatyzm, fi- 
lozofia sztuki, 
natura jako 
twórcza inspi- 
racja artystów; 
nurt kulturowy 
„burzy i napo- 
ru”; filozofia 
pozytywna, 
utylitaryzm) 
oraz odczytuje 
ich funkcje; 

 rozpoznaje mi- 
tologizację 
i demitologiza- 
cję w utworach 
literackich, ro- 
zumie ich uni- 
wersalny cha- 
rakter oraz rolę 
w interpretacji; 

 na ogół rozpo- 
znaje w utwo- 
rach konwencje 
literackie obec- 
ne w tekstach 
romantycznych 
i pozytywi- 
stycznych; 

mantycznej 
i semiotycznej; 

 rozumie pojęcie 
tradycji literac- 
kiej i kulturo- 
wej, rozpoznaje 
elementy trady- 
cji w utworach, 
rozumie ich rolę 
w budowaniu 
wartości uni- 
wersalnych; 

 rozpoznaje w 
utworach cechy 
prądów literac- 
kich 
i artystycznych 
(np. idealizm, in-
dywidualizm, 
dogmatyzm, fi- 
lozofia sztuki, 
natura jako 
twórcza inspira- 
cja artystów; 
nurt kulturowy 
„burzy i 
naporu”; filozo- 
fia pozytywna, 
utylitaryzm) 
oraz odczytuje 
ich funkcje; 

 poprawnie roz- 
poznaje mitolo- 
gizację i demi- 
tologizację w 
utworach lite- 
rackich, rozu- 
mie ich uniwer- 
salny charakter 
oraz rolę 
w interpretacji; 

  poprawnie roz- 
poznaje 
w utworach 
konwencje lite- 
rackie obecne w 
tekstach roman- 
tycznych 
i pozytywi- 

warstwie se- 
mantycznej i se- 
miotycznej; 

 
 dokładnie rozu- 

mie pojęcie tra- 
dycji literackiej 
i kulturowej, 
rozpoznaje i 
określa elemen- 
ty tradycji 
w utworach, ro- 
zumie ich rolę 
w budowaniu 
wartości uni- 
wersalnych; 

 

 sprawnie rozpo- 
znaje, wymienia 
i nazywa 
w utworach ce- 
chy prądów lite- 
rackich i arty- 
stycznych (np. 
idealizm, indy- 
widualizm, do- 
gmatyzm, filo- 
zofia sztuki, 
natura jako 
twórcza inspira- 
cja artystów; 
nurt kulturowy 
„burzy i 
naporu”; filozo- 
fia pozytywna, 
utylitaryzm) 
oraz odczytuje 
ich funkcje; 

 

 trafnie rozpo- 
znaje mitologi- 
zację i demito- 
logizację w 
utworach lite- 
rackich, rozu- 
mie ich uniwer- 
salny charakter 
oraz rolę 
w interpretacji; 

odczytuje tekst 
w jego warstwie 
semantycznej 
i semiotycznej; 

 dokładnie rozu- 
mie pojęcie tra- 
dycji literackiej 
i kulturowej, 
rozpoznaje i w 
sposób wyczer- 
pujący określa 
elementy trady- 
cji 
w utworach, ro- 
zumie i określa 
ich rolę w budo- 
waniu wartości 
uniwersalnych; 

 samodzielnie, 
bezbłędnie roz- 
poznaje, wy- 
mienia i nazywa 
w utworach ce- 
chy prądów lite- 
rackich 
i artystycznych 
(np. idealizm, 
indywidualizm, 
dogmatyzm, fi- 
lozofia sztuki, 
natura jako 
twórcza inspira- 
cja artystów; 
nurt kulturowy 
„burzy i 
naporu”; filozo- 
fia pozytywna, 
utylitaryzm) 
oraz bezbłędnie 
odczytuje ich 
funkcje; 

  trafnie, biegle 
rozpoznaje mi- 
tologizację i de- 
mitologizację w 
utworach lite- 
rackich, dokład- 
nie rozumie i 
omawia ich uni- 
wersalny cha- 



mantycznych i 
pozytywi- 
stycznych; 

  rozpoznaje w 
tekście literac- 
kim gradację, 
synestezję, od- 
miany inwersji; 
określa ich 
funkcje; 

  rozumie poję- 
cie archetypu, 
rozpoznaje wy- 
brane archetypy 
w utworach li- 
terackich oraz 
określa ich rolę 
w tworzeniu 
znaczeń uni- 
wersalnych; 

 rozumie pojęcie 
parafrazy, paro- 
dii 
i trawestacji, 
wskazuje ich 
wzorce teksto- 
we; wykorzy- 
stuje te pojęcia 
w interpretacji 
utworu literac- 
kiego; 

 porównuje róż- 
norodne propo- 
zycje odczyta- 
nia tego same- 
go utworu lite- 
rackiego; 

 rozumie pojęcie 
aluzji literac- 
kiej, rozpoznaje 
wybrane aluzje 
w utworach i 
określa ich zna- 
czenie w inter- 
pretacji utwo- 
rów; 

 rozumie i okre- 
śla związek 
wartości po- 
znawczych, 
etycznych i es- 

stycznych; 

 sprawnie rozpo- 
znaje 
w tekście lite- 
rackim grada- 
cję, synestezję, 
odmiany inwer- 
sji; określa ich 
funkcje; 

 rozumie pojęcie 
archetypu, roz- 
poznaje wybra- 
ne archetypy w 
utworach lite- 
rackich oraz 
określa ich rolę 
w tworzeniu 
znaczeń uniwer- 
salnych; 

 rozumie pojęcie 
parafrazy, paro- 
dii i trawestacji, 
sprawnie wska- 
zuje ich wzorce 
tekstowe; wy- 
korzystuje te 
pojęcia w inter- 
pretacji utworu 
literackiego; 

 poprawnie po- 
równuje różno- 
rodne propozy- 
cje odczytania 
tego samego 
utworu literac- 
kiego; 

 rozumie pojęcie 
aluzji literac- 
kiej, rozpoznaje 
różne aluzje w 
utworach i okre- 
śla ich znacze- 
nie w interpreta- 
cji utworów; 

 rozumie i po- 
prawnie określa 
związek warto- 

 bezbłędnie roz- 
poznaje w 
utworach kon- 
wencje literac- 
kie obecne w 
tekstach roman- 
tycznych 
i pozytywi- 
stycznych; 

 sprawnie i po- 
prawnie rozpo- 
znaje i nazywa 
w tekście lite- 
rackim grada- 
cję, synestezję, 
odmiany inwer- 
sji; określa ich 
funkcje; 

 dokładnie rozu- 
mie pojęcie ar- 
chetypu, rozpo- 
znaje archetypy 
w utworach lite- 
rackich oraz 
określa ich rolę 
w tworzeniu 
znaczeń uniwer- 
salnych; 

 rozumie, roz- 
różnia i nazywa 
pojęcie parafra- 
zy, parodii i tra- 
westacji, spraw- 
nie wskazuje 
ich wzorce tek- 
stowe; wyko- 
rzystuje te poję- 
cia w interpreta- 
cji utworu lite- 
rackiego; 

 samodzielnie, 
wyczerpująco 
porównuje róż- 
norodne propo- 
zycje odczyta- 
nia tego samego 
utworu literac- 
kiego; 

rakter oraz rolę 
w interpretacji; 

 trafnie rozpo- 
znaje w utwo- 
rach konwencje 
literackie obec- 
ne w tekstach 
romantycznych 
i pozytywi- 
stycznych; 

 trafnie i właści- 
wie rozpoznaje i 
nazywa w tek- 
ście literackim 
gradację, syne- 
stezję, odmiany 
inwersji; wy- 
czerpująco 
określa ich 
funkcje; 

 dokładnie rozu- 
mie pojęcie ar- 
chetypu, bez- 
błędnie rozpo- 
znaje archetypy 
w utworach lite- 
rackich oraz 
wyczerpująco 
określa ich rolę 
w tworzeniu 
znaczeń uniwer- 
salnych; 

 dokładnie rozu- 
mie, rozróżnia i 
nazywa pojęcie 
parafrazy, paro- 
dii i trawestacji; 
omawia je; 
sprawnie wska- 
zuje ich wzorce 
tekstowe; wy- 
korzystuje te 
pojęcia w inter- 
pretacji utworu 
literackiego; 

 wyczerpująco i 
w sposób twór- 
czy porównuje 

 na ogół rozpo- 
znaje w tek- 
ście literackim 
gradację, syne- 
stezję, odmia- 
ny inwersji; 

  na poziomie 
ogólnym rozu- 
mie pojęcie ar- 
chetypu, roz- 
poznaje wy- 
brane archety- 
py w utworach 
literackich; 

 na poziomie 
ogólnym rozu- 
mie pojęcie 
parafrazy, pa- 
rodii i trawe- 
stacji, wskazu- 
je ich wybrane 
wzorce teksto- 
we; 

 przy pomocy 
nauczyciela 
porównuje 
różnorodne 
propozycje od- 
czytania tego 
samego utwo- 
ru literackie- 
go; 

 na ogół rozu- 
mie pojęcie 
aluzji literac- 
kiej, rozpozna- 
je wybrane 
aluzje w utwo- 
rach 
i określa ich 
znaczenie 
w interpretacji 
utworów; 

 na ogół rozu- 



mie i określa 
związek war- 
tości poznaw- 
czych, etycz- 
nych 
i estetycznych 
w utworach li- 
terackich; 

 zna i przy po- 
mocy nauczy- 
ciela rozumie 
treść utworów 
wskazanych w 
podstawie pro- 
gramowej jako 
lektury obo- 
wiązkowe dla 
zakresu roz- 
szerzonego 
(wybrane 
utwory po- 
etyckie z ro- 
mantycznej li- 
teratury euro- 
pejskiej, w 
tym wybrane 
wiersze, Ju- 
liusz Słowac- 
ki, Lilla We- 
neda, Cyprian 
Norwid, Bema 
pamięci żałob- 
ny rapsod, 
Fortepian 
Szopena, 
Czarne kwiaty 
(fragmenty), 
Promethidion 
(fragmenty); 
realistyczna 
lub naturali- 
styczna po- 
wieść europej- 
ska (Hono- 
riusz Balzac, 
Ojciec Goriot 
lub Charles 
Dickens, Klub 
Pickwicka, 
lub Mikołaj 
Gogol, Mar- 
twe dusze, lub 

tetycznych 
w utworach li- 
terackich; 

 wykazuje się 
znajomością 
i zrozumieniem 
treści utworów 
wskazanych 
w podstawie 
programowej 
jako lektury 
obowiązkowe 
dla zakresu roz- 
szerzonego 
(wybrane utwo- 
ry poetyckie z 
romantycznej 
literatury euro- 
pejskiej, w tym 
wybrane wier- 
sze, Juliusz 
Słowacki, Lilla 
Weneda, Cy- 
prian Norwid, 
Bema pamięci 
żałobny rapsod, 
Fortepian Szo- 
pena, Czarne 
kwiaty (frag- 
menty), Pro- 
methidion 
(fragmenty); re- 
alistyczna 
lub naturali- 
styczna po- 
wieść europej- 
ska (Honoriusz 
Balzac, Ojciec 
Goriot lub 
Charles Dic- 
kens, Klub Pic- 
kwicka, 
lub Mikołaj 
Gogol, Martwe 
dusze, lub Gu- 
staw Flaubert, 
Pani Bovary). 

ści poznaw- 
czych, etycz- 
nych 
i estetycznych 
w utworach lite- 
rackich; 

 wykazuje się 
dobrą znajomo- 
ścią i zrozumie- 
niem treści 
utworów wska- 
zanych 
w podstawie 
programowej 
jako lektury 
obowiązkowe 
dla zakresu roz- 
szerzonego 
(wybrane utwo- 
ry poetyckie z 
romantycznej li- 
teratury euro- 
pejskiej, w tym 
wybrane wier- 
sze, Juliusz Sło- 
wacki, Lilla 
Weneda, Cy- 
prian Norwid, 
Bema pamięci 
żałobny rapsod, 
Fortepian Szo- 
pena, Czarne 
kwiaty (frag- 
menty), Prome- 
thidion (frag- 
menty); reali- 
styczna 
lub naturali- 
styczna powieść 
europejska (Ho- 
noriusz Balzac, 
Ojciec Goriot 
lub Charles Dic- 
kens, Klub Pic- 
kwicka, 
lub Mikołaj Go- 
gol, Martwe du- 
sze, lub Gustaw 
Flaubert, Pani 
Bovary). 

 dokładnie rozu- 
mie pojęcie alu- 
zji literackiej, 
rozpoznaje róż- 
ne aluzje 
w utworach i 
określa ich zna- 
czenie w inter- 
pretacji utwo- 
rów; 

 dokładnie rozu- 
mie i poprawnie 
określa związek 
wartości po- 
znawczych, 
etycznych 

 
i estetycznych 
w utworach lite- 
rackich; 

 wykazuje się 
bardzo dobrą 
znajomością i 
zrozumieniem 
treści utworów 
wskazanych 
w podstawie 
programowej 
jako lektury 
obowiązkowe 
dla zakresu roz- 
szerzonego 
(wybrane utwo- 
ry poetyckie z 
romantycznej li- 
teratury euro- 
pejskiej, w tym 
wybrane wier- 
sze, Juliusz Sło- 
wacki, Lilla 
Weneda, Cy- 
prian Norwid, 
Bema pamięci 
żałobny rapsod, 
Fortepian Szo- 
pena, Czarne 
kwiaty (frag- 
menty), Prome- 
thidion (frag- 
menty); reali- 
styczna 

różnorodne pro- 
pozycje odczy- 
tania tego same- 
go utworu lite- 
rackiego; 

 dokładnie rozu- 
mie pojęcie alu- 
zji literackiej, 
rozpoznaje róż- 
ne aluzje 
w utworach i 
wyczerpująco 
określa ich zna- 
czenie w inter- 
pretacji utwo- 
rów; 

 rozumie i traf- 
nie określa 
związek warto- 
ści poznaw- 
czych, etycz- 
nych 
i estetycznych 
w utworach lite- 
rackich; 

 wykazuje się 
bardzo dobrą 
znajomością i 
wieloaspekto- 
wym zrozumie- 
niem treści 
utworów wska- 
zanych 
w podstawie 
programowej 
jako lektury 
obowiązkowe 
dla zakresu 
(wybrane utwo- 
ry poetyckie z 
romantycznej li- 
teratury euro- 
pejskiej, w tym 
wybrane wier- 
sze, 
Juliusz Słowac- 
ki, Lilla Wene- 
da, Cyprian 
Norwid, Bema 
pamięci żałob- 



Gustaw Flau-   lub naturali- ny rapsod, For- 
bert, Pani Bo- styczna powieść tepian Szopena, 
vary). europejska (Ho- Czarne kwiaty 

 noriusz Balzac, (fragmenty), 
 Ojciec Goriot Promethidion 
 lub Charles Dic- (fragmenty); re- 
 kens, Klub Pic- alistyczna 
 kwicka, lub naturali- 
 lub Mikołaj Go- styczna powieść 
 gol, Martwe du- europejska (Ho- 
 sze, lub Gustaw noriusz Balzac, 
 Flaubert, Pani Ojciec Goriot 
 Bovary). lub Charles Dic- 
  kens, Klub Pic- 
  kwicka, 
  lub Mikołaj Go- 
  gol, Martwe du- 
  sze, lub Gustaw 
  Flaubert, Pani 
  Bovary). 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. Odbiór tekstów kultury 

Ocenę dopusz- Ocenę dostatecz- Ocenę dobrą Ocenę bardzo Ocenę celującą 
czającą otrzy- ną otrzymuje otrzymuje uczeń, dobrą otrzymuje otrzymuje uczeń, 
muje uczeń, uczeń, który: uczeń, który: 
który: który:  który:  

 na ogół po- 
prawnie anali- 
zuje strukturę 
eseju: odczy- 
tuje zawarte w 
nim sensy, 
sposób prowa- 
dzenia wywo- 
du, charaktery- 
styczne cechy 
stylu; 

 
 wykorzystuje 

teksty nauko- 
we w interpre- 
tacji dzieła 
sztuki; 

 
 
 przy pomocy 

nauczyciela 
rozpoznaje na- 
wiązania do 
tradycji biblij- 
nej i antycznej 

 analizuje struk- 
turę eseju: od- 
czytuje zawarte 
w nim sensy, 
sposób prowa- 
dzenia wywo- 
du, charaktery- 
styczne cechy 
stylu; 

 wykorzystuje 
teksty naukowe 
w interpretacji 
dzieła sztuki; 

 rozpoznaje na- 
wiązania do 
tradycji biblij- 
nej i antycznej 
w kulturze 
współczesnej; 

 porównuje tek- 
sty kultury, 
uwzględniając 

 analizuje struk- 
turę eseju: po- 
prawnie odczy- 
tuje zawarte w 
nim sensy, spo- 
sób prowadze- 
nia wywodu, 
charakterystycz- 
ne cechy stylu; 

 w dużym stop- 
niu wykorzystu- 
je teksty nauko- 
we w interpreta- 
cji dzieła sztuki; 

 poprawnie roz- 
poznaje nawią- 
zania do trady- 
cji biblijnej i 
antycznej w 
kulturze współ- 
czesnej; 

 sprawnie po- 

 samodzielnie 
analizuje struk- 
turę eseju: bez- 
błędnie odczy- 
tuje zawarte w 
nim sensy, spo- 
sób prowadze- 
nia wywodu, 
charakterystycz- 
ne cechy stylu; 

 świadomie i w 
sposób funkcjo- 
nalny wykorzy- 
stuje teksty na- 
ukowe w inter- 
pretacji dzieła 
sztuki; 

 trafnie rozpo- 
znaje nawiąza- 
nia do tradycji 
biblijnej i an- 
tycznej w kultu- 
rze współcze- 

 wyczerpująco 
i oryginalnie 
analizuje struk- 
turę eseju: bez- 
błędnie odczy- 
tuje zawarte w 
nim sensy, spo- 
sób prowadze- 
nia wywodu, 
charakterystycz- 
ne cechy stylu; 

 świadomie i w 
sposób funkcjo- 
nalny wykorzy- 
stuje teksty na- 
ukowe w inter- 
pretacji dzieła 
sztuki; 

 trafnie rozpo- 
znaje nawiąza- 
nia do tradycji 
biblijnej i an- 
tycznej w kultu- 



w kulturze 
współczesnej; 

 

 przy pomocy 
nauczyciela 
porównuje 
teksty kultury, 
uwzględniając 
różnorodne 
konteksty; 

 

 na ogół rozpo- 
znaje 
i poprawnie 
charakteryzuje 
główne style w 
architekturze 
i sztuce; 

 

 przy pomocy 
nauczyciela 
odczytuje po- 
glądy filozo- 
ficzne zawarte 
w różnorod- 
nych dziełach 
(np. indywidu- 
alizm, ide- 
alizm, dogma- 
tyzm, filozofia 
sztuki; obo- 
wiązki poety 
wobec narodu 
w polskiej tra- 
dycji roman- 
tycznej; idea 
ofiary za na- 
ród, stosunek 
artysty do 
swojego dzie- 
ła; koncepcja 
artysty zgodna 
z założeniami 
utylitaryzmu); 

 
 
 przy pomocy 

nauczyciela 
definiuje po- 
jęcie syntezy 

różnorodne 
konteksty; 

 rozpoznaje i 
charakteryzuje 
główne style w 
architekturze; 

  odczytuje po- 
glądy filozo- 
ficzne zawarte 
w różnorod- 
nych dziełach 
(np. indywidu- 
alizm, idealizm, 
dogmatyzm, fi- 
lozofia sztuki; 
obowiązki po- 
ety wobec na- 
rodu w polskiej 
tradycji roman- 
tycznej; idea 
ofiary za naród, 
stosunek arty- 
sty 
do swojego 
dzieła; koncep- 
cja artysty 
zgodna z zało- 
żeniami utylita- 
ryzmu); 

 
 zna pojęcie 

syntezy sztuk. 

równuje teksty 
kultury, 
uwzględniając 
różnorodne 
konteksty; 

 poprawnie roz- 
poznaje 
i charakteryzuje 
główne style w 
architekturze; 

 poprawnie od- 
czytuje poglądy 
filozoficzne za- 
warte w różno- 
rodnych dzie- 
łach (np. indy- 
widualizm, ide- 
alizm, dogma- 
tyzm, filozofia 
sztuki; obo- 
wiązki poety 
wobec narodu w 
polskiej tradycji 
romantycznej; 
idea ofiary za 
naród, stosunek 
artysty do swo- 
jego dzieła; 
koncepcja arty- 
sty zgodna z za- 
łożeniami utyli- 
taryzmu); 

 
 zna pojęcie syn- 

tezy sztuk, roz- 
poznaje jej ce- 
chy. 

snej, podając 
ich źródło; 

 samodzielnie i 
wyczerpująco 
porównuje tek- 
sty kultury, 
uwzględniając 
różnorodne 
konteksty; 

 trafnie rozpo- 
znaje 
i obszernie cha- 
rakteryzuje 
główne style w 
architekturze; 

 trafnie odczytu- 
je poglądy filo- 
zoficzne zawar- 
te w różnorod- 
nych dziełach 
(np. indywidu- 
alizm, idealizm, 
dogmatyzm, fi- 
lozofia sztuki; 
obowiązki po- 
ety wobec naro- 
du w polskiej 
tradycji roman- 
tycznej; idea 
ofiary za naród, 
stosunek artysty 

 
do swojego 
dzieła; koncep- 
cja artysty 
zgodna z zało- 
żeniami utylita- 
ryzmu;) oraz 
wymienia ich 
założenia; 

 zna pojęcie syn- 
tezy sztuk, roz- 
poznaje jej ce- 
chy i ewolucję 
od romantyzmu 
do współcze- 
sności. 

rze współcze- 
snej, podając 
ich źródło oraz 
wyjaśniając, na 
czym polega na- 
wiązanie lub re- 
interpretacja; 

 samodzielnie, 
wyczerpująco i 
oryginalnie po- 
równuje teksty 
kultury, 
uwzględniając 
różnorodne 
konteksty; 

 trafnie rozpo- 
znaje 
i wyczerpująco 
charakteryzuje 
główne style w 
architekturze 
i sztuce; 

 trafnie odczytu- 
je poglądy filo- 
zoficzne za- 
warte w różno- 
rodnych dzie- 
łach 
(np. indywidu- 
alizm, idealizm, 
dogmatyzm, fi- 
lozofia sztuki; 
obowiązki po- 
ety wobec naro- 
du w polskiej 
tradycji roman- 
tycznej; idea 
ofiary za naród, 
stosunek artysty 

 
do swojego 
dzieła; koncep- 
cja artysty 
zgodna z zało- 
żeniami utylita- 
ryzmu i inne) 
oraz wymienia 
ich założenia 

 
i przedstawicie- 



sztuk.    li. 

 dobrze zna po- 
jęcie syntezy 
sztuk, sprawnie 
rozpoznaje jej 
cechy i ewolu- 
cję od romanty- 
zmu 
do współcze- 
sności. 

II. Kształcenie językowe. Gramatyka języka polskiego 

Ocenę dopusz- 
czającą otrzy- 
muje uczeń, 
który: 

Ocenę dostatecz- 
ną 
otrzymuje uczeń, 
 
który: 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 na ogół rozu- 
mie proces 
kształtowania 
się systemu 
gramatyczne- 
go i potrafi 
wskazać jego 
wybrane ele- 
menty we flek- 
sji, fonetyce i 
składni. 

 rozumie proces 
kształtowania 
się systemu 
gramatycznego 
i potrafi wska- 
zać jego wybra- 
ne  elementy 
we fleksji, fo- 
netyce i skład- 
ni. 

 rozumie proces 
kształtowania 
się systemu gra- 
matycznego i 
potrafi wskazać 
jego elementy 
we fleksji, fone- 
tyce i składni. 

 dokładnie rozu- 
mie proces 
kształtowania 
się systemu gra- 
matycznego i 
potrafi wskazać 
jego elementy 
we fleksji, fone- 
tyce i składni. 

 dokładnie rozu- 
mie proces 
kształtowania 
się systemu gra- 
matycznego i 
potrafi bezbłęd- 
nie wskazać 
jego elementy 
we fleksji, fone- 
tyce i składni. 

II. Kształcenie językowe. Zróżnicowanie języka 

Ocenę dopusz- 
czającą otrzy- 
muje uczeń, 
który: 

Ocenę dostatecz- 
ną 
otrzymuje uczeń, 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 który:    

 z pomocą na- 
uczyciela ro- 
zumie i wyja- 
śnia różnice 
między etymo- 
logicznym a 
realnym zna- 
czeniem wyra- 
zu; 

 z pomocą na- 
uczyciela roz- 
poznaje prozo- 
dyczne ele- 

 rozumie i wyja- 
śnia różnice 
między etymo- 
logicznym a re- 
alnym znacze- 
niem wyrazu; 

 rozpoznaje pro- 
zodyczne ele- 
menty stylu: 
dynamikę, ryt- 
mizację i okre- 
śla ich funkcje 

 dobrze rozu- 
mie i popraw- 
nie wyjaśnia 
różnice mię- 
dzy etymolo- 
gicznym a re- 
alnym znacze- 
niem wyrazu; 

 poprawnie 
rozpoznaje 
prozodyczne 
elementy sty- 
lu: dynamikę, 

 bardzo dobrze 
rozumie 
i wyjaśnia 
różnice mię- 
dzy etymolo- 
gicznym a re- 
alnym znacze- 
niem wyrazu; 

 bezbłędnie 
rozpoznaje 
prozodyczne 
elementy sty- 
lu: dynamikę, 

 bezbłędnie ro- 
zumie 
i wyczerpują- 
co wyjaśnia 
różnice mię- 
dzy etymolo- 
gicznym a re- 
alnym znacze- 
niem wyrazu; 

 trafnie rozpo- 
znaje 
i nazywa pro- 
zodyczne ele- 



menty stylu: 
dynamikę, ryt- 
mizację i okre- 
śla ich funkcje 
w tekście; 

 na ogół okre- 
śla właściwo- 
ści języka jako 
nośnika i prze- 
kaźnika treści 
kulturowych; 

 na ogół po- 
prawnie roz- 
poznaje i cha- 
rakteryzuje 
styl indywidu- 
alny dzieła li- 
terackiego 
oraz styl typo- 
wy (gatunku 
literackiego, 
prądu literac- 
kiego, epoki); 

 na ogół okre- 
śla rolę języka 
jako narzędzia 
wartościowa- 
nia w tekstach 
literackich; 

 
 z pomocą na- 

uczyciela defi- 
niuje pojęcie 
socjolektu. 

w tekście; 

 określa właści- 
wości języka 
jako nośnika 
i przekaźnika 
treści kulturo- 
wych; 

 rozpoznaje i 
charakteryzuje 
styl indywidu- 
alny dzieła lite- 
rackiego oraz 
styl typowy 
(gatunku lite- 
rackiego, prądu 
literackiego, 
epoki) i wyko- 
rzystuje tę wie- 
dzę w interpre- 
tacji utworu li- 
terackiego; 

 określa rolę ję- 
zyka jako na- 
rzędzia warto- 
ściowania 
w tekstach lite- 
rackich; 

 rozumie pojęcie 
socjolektu. 

rytmizację i 
określa ich 
funkcje w tek- 
ście; 

 poprawnie 
określa wła- 
ściwości języ- 
ka jako nośni- 
ka i przekaź- 
nika treści 
kulturowych; 

 poprawnie 
rozpoznaje 
i charaktery- 
zuje styl indy- 
widualny 
dzieła literac- 
kiego oraz 
styl typowy 
(gatunku lite- 
rackiego, prą- 
du literackie- 
go, epoki) 
i wykorzystu- 
je tę wiedzę w 
interpretacji 
utworu lite- 
rackiego; 

 poprawnie 
określa rolę 
języka jako 
narzędzia 
wartościowa- 
nia 
w tekstach li- 
terackich; 

 rozumie poję- 
cie socjolektu; 
rozpoznaje i 
określa jego 
funkcje ko- 
munikacyjne. 

rytmizację i 
określa ich 
funkcje w tek- 
ście; 

 obszernie 
określa wła- 
ściwości języ- 
ka jako nośni- 
ka i przekaź- 
nika treści 
kulturowych; 

 trafnie rozpo- 
znaje 
i obszernie 
charakteryzu- 
je styl indywi- 
dualny dzieła 
literackiego 
oraz styl typo- 
wy (gatunku 
literackiego, 
prądu literac- 
kiego, epoki) 
i funkcjonal- 
nie wykorzy- 
stuje tę wie- 
dzę w inter- 
pretacji utwo- 
ru literackie- 
go; 

 trafnie określa 
rolę języka 
jako narzędzia 
wartościowa- 
nia w tekstach 
literackich; 

 rozumie poję- 
cie socjolektu; 
dobrze rozpo- 
znaje i określa 
jego funkcje 
komunikacyj- 
ne. 

menty stylu: 
dynamikę, 
rytmizację 
i określa ich 
funkcje 
w tekście; 

 obszernie i 
wnikliwie 
określa wła- 
ściwości języ- 
ka jako nośni- 
ka 
i przekaźnika 
treści kulturo- 
wych; 

 rozpoznaje 
i wyczerpują- 
co charaktery- 
zuje styl indy- 
widualny 
dzieła literac- 
kiego oraz 
styl typowy 
(gatunku lite- 
rackiego, prą- 
du literackie- 
go, epoki) 
i funkcjonal- 
nie wykorzy- 
stuje tę wie- 
dzę w inter- 
pretacji utwo- 
ru literackie- 
go; 

 trafnie określa 
i charaktery- 
zuje rolę języ- 
ka jako narzę- 
dzia warto- 
ściowania w 
tekstach lite- 
rackich; 

 
 rozumie poję- 

cie socjolektu; 
bezbłędnie 
rozpoznaje i 
określa jego 
funkcje ko- 



    munikacyjne. 

II. Kształcenie językowe. Komunikacja językowa i kultura języka 

Ocenę dopusz- 
czającą otrzy- 
muje uczeń, 
który: 

Ocenę dostatecz- 
ną 
otrzymuje uczeń, 
 
który: 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 przy pomocy 
nauczyciela 
rozpoznaje i 
określa wybra- 
ne funkcje tek- 
stu (fatyczną, 
magiczną); 

 
 przy pomocy 

nauczyciela 
określa funk- 
cje języka: po- 
znawczą, ko- 
munikacyjną 
oraz społecz- 
ną; 

 
 
 przy pomocy 

nauczyciela 
określa rolę ję- 
zyka w budo- 
waniu świata. 

 rozpoznaje i 
określa wybra- 
ne funkcje tek- 
stu (fatyczną, 
magiczną); 

 
 zazwyczaj po- 

prawnie określa 
funkcje języka: 
poznawczą, ko- 
munikacyjną 
oraz społeczną; 

 

 zazwyczaj po- 
prawnie określa 
rolę języka 
w budowaniu 
świata. 

 poprawnie roz- 
poznaje 
i określa wybra- 
ne funkcje tek- 
stu (fatyczną, 
magiczną); 

 
 poprawnie okre- 

śla funkcje języ- 
ka: poznawczą, 
komunikacyjną 
oraz społeczną; 

 

 poprawnie okre- 
śla rolę języka 
w budowaniu 
świata. 

 bezbłędnie roz- 
poznaje i okre- 
śla wybrane 
funkcje tekstu 
(fatyczną, ma- 
giczną); 

 
 bezbłędnie 

określa funkcje 
języka: poznaw- 
czą, komunika- 
cyjną oraz spo- 
łeczną; 

 

 bezbłędnie 
określa rolę ję- 
zyka w budowa- 
niu świata. 

 bezbłędnie roz- 
poznaje i wy- 
czerpująco 
określa wybrane 
funkcje tekstu 
(fatyczną, ma- 
giczną); 

 
 bezbłędnie i 

wyczerpująco 
określa funkcje 
języka: poznaw- 
czą, komunika- 
cyjną oraz spo- 
łeczną; 

 

 bezbłędnie i 
wyczerpująco 
określa rolę ję- 
zyka w budowa- 
niu świata. 

II. Kształcenie językowe. Ortografia i interpunkcja 

Ocenę dopusz- 
czającą otrzy- 
muje uczeń, 
który: 

Ocenę dostatecz- 
ną 
otrzymuje uczeń, 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 który:    

 na ogół stosuje 
podstawowe 
zasady pisow- 
ni polskiej (fo- 
netyczną, mor- 
fologiczną, hi- 
storyczną i 
konwencjonal- 
ną) w zacho- 
waniu popraw- 
ności zapisu 
wypowiedzi. 

 stosuje podsta- 
wowe zasady 
pisowni pol- 
skiej (fonetycz- 
ną, morfolo- 
giczną, histo- 
ryczną i kon- 
wencjonalną) w 
zachowaniu po- 
prawności zapi- 
su wypowiedzi. 

 stosuje wszyst- 
kie podstawo- 
we zasady pi- 
sowni polskiej 
(fonetyczną, 
morfologiczną, 
historyczną i 
konwencjonal- 
ną) w zachowa- 
niu poprawno- 
ści zapisu wy- 
powiedzi. 

 stosuje wszyst- 
kie zasady pi- 
sowni polskiej 
(fonetyczną, 
morfologiczną, 
historyczną i 
konwencjonal- 
ną) w zachowa- 
niu poprawno- 
ści zapisu wy- 
powiedzi. 

 stosuje wszyst- 
kie zasady pi- 
sowni polskiej 
(fonetyczną, 
morfologiczną, 
historyczną i 
konwencjonal- 
ną) w zachowa- 
niu poprawno- 
ści zapisu wy- 
powiedzi; potra- 
fi „modyfiko- 
wać” zapis w 
zamierzonym 



    celu i uzasadnić 
podjętą decyzję. 

III. Tworzenie wypowiedzi. Elementy retoryki 

Ocenę dopusz- 
czającą otrzy- 
muje uczeń, 
który: 

Ocenę dostatecz- 
ną 
otrzymuje uczeń, 
 
który: 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 na ogół odróż- 
nia elementy 
stałe i fakulta- 
tywne przemó- 
wień; 

 
 na ogół rozu- 

mie pojęcie ru- 
baszności i 
sarkazmu; 

 

 na ogół roz- 
różnia ironię w 
zależności od 
celu. 

 odróżnia ele- 
menty stałe i 
fakultatywne 
przemówień. 

 
 rozumie pojęcie 

rubaszności i 
sarkazmu, 
wskazuje ich 
funkcje w tek- 
ście; 

 

 rozróżnia ironię 
w zależności od 
celu: 
satyrycznego, 
parodystyczne- 
go, przejawu 
drwiny i sarka- 
zmu. 

 poprawnie od- 
różnia elementy 
stałe i fakulta- 
tywne przemó- 
wień; 

 
 rozumie pojęcie 

rubaszności i 
sarkazmu, 
wskazuje ich 
funkcje w tek- 
ście oraz przed- 
stawia propozy- 
cję odczytania; 

 

 rozróżnia ironię 
w zależności od 
celu: 
satyrycznego, 
parodystyczne- 
go, przejawu 
drwiny i sarka- 
zmu. 

 bezbłędnie od- 
różnia elementy 
stałe i fakulta- 
tywne przemó- 
wień; 

 
 rozumie i wyja- 

śnia pojęcie ru- 
baszności 
i sarkazmu, 
wskazuje ich 
funkcje w tek- 
ście; 

 

 bezbłędnie defi- 
niuje ironię i 
rozróżnia jej ro- 
dzaje w zależ- 
ności od celu: 
satyrycznego, 
parodystyczne- 
go, przejawu 
drwiny i sarka- 
zmu. 

 bezbłędnie od- 
różnia 
i omawia ele- 
menty stałe i fa- 
kultatywne 
przemówień; 

 
 bezbłędnie ro- 

zumie i wyczer- 
pująco wyjaśnia 
pojęcie rubasz- 
ności i sarka- 
zmu, wskazuje 
ich funkcje w 
tekście; 

 

 bezbłędnie defi- 
niuje ironię i 
rozróżnia jej ro- 
dzaje w zależ- 
ności od celu: 
satyrycznego, 
parodystyczne- 
go, przejawu 
drwiny i sarka- 
zmu. 

III. Tworzenie wypowiedzi. Mówienie i pisanie 

Ocenę dopusz- 
czającą otrzy- 
muje uczeń, 
który: 

Ocenę dostatecz- 
ną 
otrzymuje uczeń, 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

 który:    

 z pomocą na- 
uczyciela two- 
rzy wypowie- 
dzi 
w następują- 
cych formach 
gatunkowych: 

 tworzy spójne 
wypowiedzi w 
następujących 
formach gatun- 
kowych: inter- 
pretacja porów- 
nawcza, felie- 

 tworzy popraw- 
ne, spójne wy- 
powiedzi w na- 
stępujących for- 
mach gatunko- 
wych: 
interpretacja po- 

 tworzy wyczer- 
pujące, spójne i 
oryginalne wy- 
powiedzi w na- 
stępujących for- 
mach gatunko- 
wych: 

 tworzy wyczer- 
pujące, spójne i 
oryginalne wy- 
powiedzi w na- 
stępujących for- 
mach gatunko- 
wych: 



interpretacja 
porównawcza, 
felieton, repor- 
taż. 

ton, reportaż. równawcza, fe- 
lieton, reportaż. 

interpretacja po- 
równawcza, fe- 
lieton, reportaż. 

interpretacja po- 
równawcza, fe- 
lieton, reportaż. 

IV. Samokształcenie 

Ocenę dopusz- 
czającą otrzy- 
muje uczeń, 
który: 

Ocenę dostatecz- 
ną 
otrzymuje uczeń, 
 
który: 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo 
dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 

 
który: 

 zachęcany 
przez nauczy- 
ciela, sięga do 
literatury na- 
ukowej, 
aby pogłębiać 
swoją wiedzę 
przedmiotową; 

 ukierunkowa- 
ny przez na- 
uczyciela, włą- 
cza się w życie 
kulturalne 
szkoły, regio- 
nu (konkursy, 
wystawy, fe- 
styny, przed- 
stawienia, ape- 
le). 

 sięga do litera- 
tury naukowej, 
aby pogłębiać 
swoją wiedzę 
przedmiotową; 

 włącza się w 
życie kulturalne 
szkoły, regionu 
(konkursy, wy- 
stawy, festyny, 
przedstawienia, 
apele). 

 często sięga do 
literatury na- 
ukowej, aby po- 
głębiać swoją 
wiedzę przed- 
miotową; 

 często włącza 
się w życie kul- 
turalne szkoły, 
regionu (kon- 
kursy, wystawy, 
festyny, przed- 
stawienia, ape- 
le). 

 często, świado- 
mie i w sposób 
funkcjonalny 
sięga do litera- 
tury naukowej, 
aby pogłębiać 
swoją wiedzę 
przedmiotową; 

 często i chętnie 
włącza się w 
życie kulturalne 
szkoły, regionu 
(konkursy, wy- 
stawy, festyny, 
przedstawienia, 
apele) i zachęca 
do tego innych. 

 często, świado- 
mie i w sposób 
funkcjonalny 
sięga do litera- 
tury naukowej, 
aby pogłębiać 
swoją wiedzę 
przedmiotową; 
wykorzystuje ją 
w sposób typo- 
wy i nietypowy; 

 często, chętnie 
włącza się w 
życie kulturalne 
szkoły, 
regionu(konkur- 
sy, wystawy, fe- 
styny, przedsta- 
wienia, apele) i 
zachęca do tego 
innych; promuje 
kulturę szkoły 
i regionu. 

 

VIII. Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania 
1. Informacje o jakości systemu oceniania nauczyciele przedmiotu mogą czerpać od uczniów              
i ich rodziców w formie: 
a) rozmów i dyskusji, 
b) ankiet wypełnianych przez uczniów i ich rodziców. 
2. Nauczyciele zbierając opinie uczniów, rodziców oraz na podstawie własnych obserwacji 
mogą dokonać zmian, o których musi powiadomić uczniów i rodziców i zapisać je w systemie 
oceniania. 
3. Po każdym roku szkolnym nauczyciele w zespole przedmiotowym dokonują analizy PSO 
na podstawie własnych doświadczeń i wyników konsultacji, w efekcie mogą wprowadzić 
poprawki, uzupełnienia. 



 
 
 
 


