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Informacje wstępne 

Od roku szkolnego 2012/2013 w IV LO w Ostrowie Wlkp. korzystamy z serii 

podręczników Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych pt. Zrozumieć tekst ˗ zrozu-

mieć człowieka, zgodnego z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimna-

zjów i szkół ponadgimnazjalnych. 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 

23 grudnia 2008 r.).  

We wrześniu uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich zostali zapoznani z:  

✓ Celami kształcenia, czyli wymaganiami ogólnymi obejmującymi nauczanie ję-

zyka 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 usta-

lania 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.     

 

I. Cele kształcenia- wymagania ogólne    

Podstawa programowa do języka polskiego zawiera trzy zasadnicze wymagania ogólne: 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji  

Uczeń rozumie teksty o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte   strukturze głębo-

kiej tekstu; rozpoznaje funkcje tekstu i środki językowe służące ich realizacji; ma świadomość 

kryteriów poprawności językowej.  

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury 

Uczeń stosuje w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki; w interpretacji tekstu wyko-

rzystuje wiedzę o kontekstach, w jakich może być on odczytywany, poznaje niezbędne fakty z 

historii literatury i innych dziedzin humanistyki; odczytuje rozmaite sensy dzieła; dokonuje in-

terpretacji porównawczej.  

III. Tworzenie wypowiedzi  

Uczeń buduje wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności; stosuje w nich podstawowe zasady 

logiki i retoryki; ma świadomość własnej kompetencji językowej.     
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Zakładane osiągnięcia ucznia - zakres podstawowy 

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

 a) Czytanie i słuchanie. Uczeń:  

• odczytuje sens całego tekstu (a w nim znaczenia wyrazów, związków wyrazo-

wych, zdań, grup zdań uporządkowanych w akapicie, odróżnia znaczenie realne 

i etymologiczne) oraz wyodrębnionych przez siebie fragmentów; potrafi obja-

śnić ich sens oraz funkcję w całości tekstu;  

• rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych (artykuł, felieton, reportaż), re-

torycznych (przemówienie) i popularnonaukowych; wśród tekstów prasowych 

rozróżnia wiadomość i komentarz; odczytuje zawarte w odbieranych tekstach in-

formacje zarówno jawne, jak i ukryte;   

• rozpoznaje typ nadawcy i odbiorcy tekstu;  

• wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, rozpoznaje zastosowane 

w nim środki językowe i ich funkcje w tekście;  

•  wyróżnia argumenty, pojęcia kluczowe i twierdzenia w tekście argumentacyj-

nym, dokonuje jego logicznego streszczenia;  

• rozróżnia w dialogu odpowiedzi właściwe i unikowe;  

•  rozpoznaje w wypowiedzi ironię, objaśnia jej mechanizm i funkcję;  

•  rozpoznaje pytania podchwytliwe i sugerujące odpowiedź;  

•  rozpoznaje manipulację językową w tekstach reklamowych, w języku                   

polityków  i dziennikarzy. 

b) Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń:  

• szuka literatury pomocnej w opracowaniu różnych zagadnień; selekcjonuje                 

ją według wskazanych kryteriów (w zasobach bibliotecznych korzysta zarówno               

z tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów multimedialnych i elektronicznych, 

w tym Internetu);  

• korzysta z rożnych słowników, leksykonów i encyklopedii;  

• tworzy przedmiotowe bazy danych zawierające informacje zdobywane w trakcie 

procesu kształcenia; 

c) Świadomość językowa. Uczeń:  

• analizuje i definiuje (w razie potrzeby z pomocą słowników) znaczenie słów; 
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• zna pojęcie znaku i systemu znaków; uzasadnia, że język jest systemem znaków; 

rozróżnia znaki werbalne i niewerbalne, ma świadomość ich różnych funkcji i 

sposobów interpretacji;  

• zna pojęcie aktu komunikacji językowej i wskazuje jego składowe (nadawca, 

odbiorca, kod, komunikat, kontekst), dostrzega i omawia współczesne zmiany 

modelu komunikacji językowej (np. różnice między tradycyjną komunikacją 

ustną lub pisaną a komunikacją przez Internet); 

• rozpoznaje i nazywa funkcje tekstu (informatywną, poetycką, ekspresywną, im-

presywną – w tym perswazyjną);   

• wskazuje w czytanych tekstach i analizuje przykłady odmian terytorialnych, 

środowiskowych i zawodowych polszczyzny;  

• rozpoznaje w czytanych tekstach oraz wypowiedziach mówionych stylizację, 

rozróżnia jej rodzaje (archaizację, dialektyzację, kolokwializację) i określa 

funkcje;  

• rozróżnia pojęcie błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, po-

prawności  i stosowności wypowiedzi; rozpoznaje i poprawia różne typy błę-

dów językowych;  

• odróżnia słownictwo neutralne od emocjonalnego i wartościującego, oficjalne  

od swobodnego.  

2. Analiza i interpretacja tekstów kultury.  

Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela.   

a) Wstępne rozpoznanie. Uczeń: 

• prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki;  

• określa problematykę utworu;  

• rozpoznaje konwencję literacką (stałe pojawianie się danego literackiego 

rozwiązania w obrębie pewnego historycznie określonego zbioru utwo-

rów).  

b) Analiza. Uczeń:  

• wskazuje zastosowane w utworze środki wyrazu artystycznego i ich 

funkcje (poznane wcześniej, a ponadto: oksymorony, synekdochy,             

hiperbole, elipsy, paralelizmy) oraz inne wyznaczniki poetyki danego 

utworu (z zakresu podstaw wersyfikacji, kompozycji, genologii) oraz 

określa ich funkcje;  

• dostrzega w czytanych utworach cechy charakterystyczne określonej 

epoki (średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozyty-

wizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, współczesność);  
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• analizując teksty dawne, dostrzega różnice językowe (fonetyczne, leksy-

kalne, składniowe, znaczeniowe) wynikające ze zmian historycznych;  

• rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego                      

i bohatera (narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja);  

• porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne 

i różne).  

c) Interpretacja. Uczeń:   

• wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu  

(np. słowa klucze, wyznaczniki kompozycji);  

• wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe,               

filozoficzne, religijne);  

• porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach                  

literackich;  

• odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu.  

 d) Wartości i wartościowanie. Uczeń:  

• dostrzega związek języka z wartościami, rozumie, że język podlega wartościo-

waniu (np. język jasny, prosty, zrozumiały, obrazowy, piękny), jest narzędziem 

wartościowania, a także źródłem poznania wartości (utrwalonych w znacze-

niach nazw wartości, takich jak: dobro, prawda, piękno; wiara, nadzieja, miłość; 

wolność, równość, braterstwo; Bóg, honor, ojczyzna; solidarność,                          

niepodległość, tolerancja); 

• dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości 

narodowe i uniwersalne;  

• dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności,                            

sprawiedliwości  i miłosierdzia) oraz rozumie źródła tych konfliktów.   

3. Tworzenie wypowiedzi 

a) Mówienie i pisanie. Uczeń:  

• tworzy dłuższy tekst pisany lub mówiony (rozprawka, recenzja, referat, interpre-

tacja utworu literackiego lub fragmentu) zgodnie z podstawowymi regułami je-

go organizacji, przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej;  

• przygotowuje wypowiedź (wybiera formę gatunkową i odpowiedni układ kom-

pozycyjny, analizuje temat, wybiera formę kompozycyjną, sporządza plan wy-

powiedzi, dobiera właściwe słownictwo);  
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•  tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad 

logiki  i retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, 

hierarchizuje; 

• publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając o dźwięko-

wą wyrazistość przekazu (w tym także tempo mowy i donośność głosu); 

• stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie sprawę z ich wartości i funk-

cji, wystrzegając się nieuczciwych zabiegów erystycznych;  

•  opracowuje redakcyjnie własny tekst (dokonuje uzupełnień, przekształceń, 

skrótów, eliminuje przypadkową niejednoznaczność wypowiedzi, sporządza 

przypisy);  

• wykonuje różne działania na tekście cudzym (np. streszcza, parafrazuje, sporzą-

dza konspekt, cytuje).    

b) Świadomość językowa. Uczeń:  

• operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie rozwi-

janym i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: Polska, Europa, 

świat – współczesność i przeszłość; kultura, cywilizacja, polityka).     

Zakładane osiągnięcia ucznia  -   Zakres rozszerzony 

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.  

a) Czytanie i słuchanie. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowe-

go, czyli:  

• odczytuje sens całego tekstu (a w nim znaczenia wyrazów, związków frazeolo-

gicznych, zdań, grup zdań uporządkowanych w akapicie, odróżnia znaczenie re-

alne i etymologiczne) oraz wydzielonych przez siebie fragmentów; potrafi obja-

śnić ich sens oraz funkcję na tle całości;  

• rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych (artykuł, felieton, reportaż), po-

litycznych (przemówienie) i popularnonaukowych; wśród tekstów prasowych 

rozróżnia wiadomość i komentarz; odczytuje zawarte w tekstach informacje za-

równo jawne, jak i ukryte;  

• rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu; - wskazuje charakterystyczne cechy 

stylu danego tekstu, rozpoznaje zastosowane w nim środki językowe i ich funk-

cje w tekście;  

• wyróżnia argumenty, kluczowe pojęcia i twierdzenia w tekście argumentacyj-

nym, dokonuje jego logicznego streszczenia;  

• rozróżnia w dialogu odpowiedzi właściwe i unikowe;  
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• rozpoznaje w wypowiedzi ironię, objaśnia jej mechanizm i funkcję;  

• rozpoznaje pytania podchwytliwe i sugerujące odpowiedź;  

• rozpoznaje manipulację językową w tekstach reklamowych, w języku polityków  

i dziennikarzy.  

A ponadto:  

• czyta utwory stanowiące konteksty dla tekstów kultury poznawanych w szkole; 

• twórczo wykorzystuje wypowiedzi krytycznoliterackie i teoretycznoliterackie 

(np. recenzja, szkic, artykuł, esej); 

• porównuje tekst linearny i hipertekst rozumiany jako wypowiedź nieciągła, nie-

linearna, stanowiąca system powiązanych segmentów tekstowych, łączonych 

dowolnie przez użytkownika języka w każdorazowym akcie odbioru;  

• rozpoznaje retoryczną organizację wypowiedzi – wskazuje zastosowane w niej 

sposoby osiągania przejrzystości i sugestywności;  

• rozpoznaje mechanizmy nowomowy charakterystyczne dla systemów totalitar-

nych.   

b) Samokształcenie i docieranie do informacji.  Uczeń spełnia wymagania określone  

dla zakresu podstawowego, czyli:   

• szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień; selekcjonuje ją 

według wskazanych kryteriów (w zasobach bibliotecznych korzysta zarówno z 

tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów multimedialnych i elektronicznych, 

w tym Internetu); 

• korzysta ze słowników, leksykonów i encyklopedii; 

• tworzy przedmiotowe bazy danych zawierające informacje zdobywane w toku 

nauki;  

A ponadto:  

• sporządza opis bibliograficzny książki, artykułu, zapisów elektronicznych,                   

bibliografię wybranego tematu.  

• samodzielnie wybiera do lektury teksty, stosując różne kryteria wyboru,                  

które potrafi uzasadnić;  

•  adiustuje tekst na poziomie elementarnym.  

c) Świadomość językowa.  Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu                       

podstawowego, czyli:  
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• analizuje i definiuje (w razie potrzeby z pomocą słowników) znaczenie słów; 

•  zna pojęcie znaku i systemu znaków; uzasadnia, że język jest systemem zna-

ków; rozróżnia znaki werbalne i niewerbalne, ma świadomość ich różnych funk-

cji i sposobów interpretacji;  

• zna pojęcie aktu komunikacji językowej i wskazuje jego składowe (nadawca, 

odbiorca, kod, komunikat, kontekst), dostrzega i omawia współczesne zmiany 

modelu komunikacji językowej (np. różnice między tradycyjną komunikacją 

ustną lub pisaną a komunikacją przez Internet);  

• rozpoznaje i nazywa funkcje tekstu (informatywną, poetycką, ekspresywną, im-

presywną – w tym perswazyjną);   

• wskazuje w czytanych tekstach i analizuje przykłady odmian terytorialnych, 

środowiskowych i zawodowych polszczyzny;  

• rozpoznaje w czytanych tekstach oraz wypowiedziach mówionych stylizację, 

rozróżnia jej rodzaje (archaizację, dialektyzację, kolokwializację) i określa  

funkcje;  

• rozróżnia pojęcie błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, po-

prawności i stosowności wypowiedzi; rozpoznaje i poprawia różne typy błędów 

językowych; 

• odróżnia słownictwo neutralne od emocjonalnego i wartościującego, oficjalne  

od swobodnego.  

A ponadto:  

• rozróżnia i omawia na wybranych przykładach funkcje języka – poznawczą (ka-

tegoryzowanie świata), komunikacyjną (tworzenie wypowiedzi i stosowanie ję-

zyka w aktach komunikacji) oraz społeczną (jednoczenie grupy i budowanie 

tożsamości zbiorowej – regionalnej, środowiskowej, narodowej);  

• dostrzega związek języka z obrazem świata;  

• rozpoznaje i wskazuje wybrane cechy języka polskiego, które świadczą o jego 

przynależności do rodziny języków słowiańskich; sytuuje polszczyznę na tle in-

nych języków używanych w Europie;  

• postrzega styl potoczny jako centrum systemu stylowego polszczyzny, od które-

go odróżnia się inne style − artystyczny, naukowy, urzędowy, publicystyczny.    

2. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kul-

tury wskazane przez nauczyciela.  
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 a) Wstępne rozpoznanie.  Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawo-

wego, czyli:  

• prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki;  

• określa problematykę utworu;  

• rozpoznaje konwencję literacką (stałe pojawianie się danego literackiego roz-

wiązania w obrębie pewnego historycznie określonego zbioru utworów).  

b) Analiza.  Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, czyli:  

• wskazuje zastosowane w utworze środki wyrazu artystycznego i ich funkcje 

(poznane wcześniej, a ponadto: oksymorony, synekdochy, hiperbole, elipsy, pa-

ralelizmy) oraz inne wyznaczniki poetyki danego utworu (z zakresu podstaw 

wersyfikacji, kompozycji, genologii) i określa ich funkcje;  

• dostrzega w czytanych utworach cechy charakterystyczne określonej epoki (śre-

dniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Pol-

ska, dwudziestolecie międzywojenne, współczesność);  

• analizując teksty dawne, dostrzega różnice językowe (fonetyczne, leksykalne, 

składniowe, znaczeniowe) wynikające ze zmian historycznych; 

•  rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera 

(narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja); 

• porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne i róż-

ne).    

A ponadto:  

• wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym    

i poznawczym);  

• dostrzega przemiany konwencji i praktykę ich łączenia (synkretyzm konwencji   

i gatunków);  

• rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe (np. biblijne, romantyczne) 

oraz ich funkcję ideową i kompozycyjną, a także znaki tradycji, np. antycznej, 

judaistycznej, chrześcijańskiej, staropolskiej;  

• dostrzega w czytanych utworach: parodię, parafrazę i trawestację; wskazuje ich 

wzorce tekstowe;  

• rozpoznaje i charakteryzuje styl utworu, np. wiersza renesansowego, barokowe-

go, klasycystycznego, romantycznego.  

c) Interpretacja.  Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, czyli:   
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• wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu  

(np. słowa klucze, wyznaczniki kompozycji);  

• wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozo-

ficzne, religijne);  

• porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach literac-

kich;  

• odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu.  

A ponadto:  

• dostrzega i komentuje estetyczne wartości utworu literackiego;  

• przeprowadza interpretację porównawczą utworów literackich;  

• w interpretacji eseju i felietonu wykorzystuje wiedzę o ich cechach gatunko-

wych;  

• konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury, np. plastycznymi, teatral-

nymi, filmowymi.  

d) Wartości i wartościowanie.  Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu pod-

stawowego, czyli:   

• dostrzega związek języka z wartościami, rozumie, że język podlega wartościo-

waniu (np. język jasny, prosty, zrozumiały, obrazowy, piękny), jest narzędziem 

wartościowania, a także źródłem poznania wartości (utrwalonych w znaczeniach 

nazw wartości, takich jak: dobro, prawda, piękno; wiara, nadzieja, miłość; wol-

ność, równość, braterstwo; Bóg, honor, ojczyzna; solidarność, niepodległość, to-

lerancja);  

• dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości 

narodowe i uniwersalne;  

• dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwo-

ści i miłosierdzia) oraz rozumie źródła tych konfliktów.  

A ponadto:  

• wskazuje różne sposoby wyrażania wartościowań w tekście.     

3. Tworzenie wypowiedzi. 

 a) Mówienie i pisanie.  Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowe-

go, czyli:  
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• tworzy dłuższy tekst pisany lub mówiony (rozprawka, recenzja, referat, interpre-

tacja utworu literackiego lub fragmentu) zgodnie z podstawowymi regułami jego 

organizacji, przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej;  

• przygotowuje wypowiedź (wybiera formę gatunkową i odpowiedni układ kom-

pozycyjny, analizuje temat, wybiera formę kompozycyjną, sporządza plan wy-

powiedzi, dobiera właściwe słownictwo);  

•  tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad 

logiki  i retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, 

hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod względem użyteczności w wypowiedzi, 

podsumowuje, dobiera przykłady ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza 

prawidłowe wnioskowanie);  

• publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając o dźwięko-

wą wyrazistość przekazu (w tym także tempo mowy i donośność głosu);  

• stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie sprawę z ich wartości i funk-

cji, wystrzegając się nieuczciwych zabiegów erystycznych;  

• opracowuje redakcyjnie własny tekst (dokonuje uzupełnień, przekształceń, skró-

tów, eliminuje przypadkową niejednoznaczność wypowiedzi, sporządza przypi-

sy);  

• wykonuje różne działania na tekście cudzym (np. streszcza, parafrazuje, sporzą-

dza konspekt i cytuje).   

A ponadto:  

• tworzy wypowiedzi ze świadomością ich funkcji sprawczej;  

• ocenia własną kompetencję językową (poprawność gramatyczną i słownikową) 

oraz kompetencję komunikacyjną (stosowność i skuteczność wypowiadania się).   

b) Świadomość językowa.  Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawo-

wego, czyli:  

• operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie rozwi-

janym i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: Polska, Europa, 

świat – współczesność i przeszłość; kultura, cywilizacja, polityka).    
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II. Kryteria oceny osiągnięć ucznia – wiadomości i umiejętności odpowiadające 

kolejnym ocenom   

 

Kryteria oceniania ucznia zostały podzielone na trzy zakresy, odpowiadają-

ce celom kształcenia ujętym w Podstawie programowej: 

• Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji                    

(w tym: czytanie i słuchanie, samokształcenie i docieranie do informacji, 

świadomość językowa). 

• Analiza i interpretacja tekstów kultury (w tym: wstępne rozpoznanie                   

i analiza; interpretacja i wartościowanie). 

• Tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

 

 

KLASA 1 

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: 

 
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 

Czytanie i słuchanie 

➢ Odtworzyć informacje sformułowane wprost 

➢ Odczytać sens fragmentów (zdań, grupy zdań, akapitów) 

➢ Wyodrębnić główną myśl całego tekstu 

➢ Wskazać w tekście retorycznym najważniejsze środki językowe służące przeko-

nywaniu 

Samokształcenie i docieranie do informacji 

➢ Wybrać podstawowe teksty literackie służące realizacji zadanego tematu, 

posługując się wybranym źródłem informacji 

➢ Podjąć próbę znalezienia literatury przedmiotu służącej realizacji zadanego 

tematu 

Świadomość językowa 

➢ Wymienić nadawcę, odbiorcę i komunikat jako trzy najważniejsze elementy ak-

tu komunikacji językowej 

➢ Odróżnić od siebie teksty pełniące funkcję informatywną, impresywną i ekspre-

sywną 

➢ Objaśnić istotę znaku 

➢ Posługiwać się pojęciem archaizm 

➢ Objaśnić istotę związku frazeologicznego 

➢ Odróżnić od siebie synonimy, homonimy i antonimy 

➢ Posługiwać się pojęciem styl 
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Analiza i interpretacja tekstów kultury 

 

Wstępne rozpoznanie i analiza 

➢ Przyporządkować epoce nazwiska pisarzy wskazanych w Podstawie                        

programowej oraz wymienić ich dzieła 

➢ Przyporządkować autorowi tytuły i głównych bohaterów utworów literackich 

wskazanych w Podstawie programowej 

➢ Określić tematykę utworów literackich wskazanych w Podstawie programowej 

➢ Odróżnić od siebie tekst liryczny, epicki, dramatyczny 

➢ Posługiwać się pojęciami: podmiot liryczny, adresat liryczny, narrator, dialog, 

monolog 

➢ Wskazać podstawowe cechy najważniejszych dla omawianych epok gatunków 

literackich: tragedia, hymn, pieśń, tren, komedia, sonet, satyra, powieść episto-

larna 

➢ Nazwać najważniejsze prądy umysłowe, filozoficzne i artystyczne omawianych 

epok (teocentryzm, humanizm, sarmatyzm, poezja metafizyczna, klasycyzm,    

racjonalizm, sentymentalizm) oraz wskazać ich cechy 

➢ Wskazać w dziełach literackich zalecanych przez Podstawę programową                  

realizację wymienionych wyżej prądów 

➢ Streścić główne wątki utworów epickich i dramatycznych wskazanych                         

w Podstawie programowej 

➢ Scharakteryzować głównych bohaterów literackich utworów epickich i drama-

tycznych wskazanych w Podstawie programowej 

➢ Rozpoznać najważniejsze środki i zabiegi stylistyczne w utworach literackich 

omawianych epok (epitet, metafora, porównanie, apostrofa, pytanie retoryczne) 

➢ Zanalizować utwory wskazane w Podstawie programowej, uwzględniając                  

najważniejsze kategorie opisu (podmiot / adresat liryczny, narrator, świat przed-

stawiony) 

 

Analiza i interpretacja tekstów kultury 

 

Interpretacja i wartościowanie 

 

➢ Określić przybliżone ramy chronologiczne antyku, średniowiecza, renesansu,                 

baroku, oświecenia i preromantyzmu 

➢ Objaśnić znaczenie nazw epok literackich: antyk, średniowiecze, renesans, barok, 

oświecenie, preromantyzm 

➢ Odczytać znaczenie podstawowych symboli w dziełach literackich wskazanych w 

Podstawie programowej 

➢ Posługiwać się komunikatywnym językiem w mowie i w piśmie 

➢ Wypowiadać się w mowie i w piśmie na zadany temat, w sposób świadczący 

o co najmniej częściowym zrozumieniu tematu 

➢ Odnieść się w wypowiedzi do tekstów literackich 
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➢ Podjąć próbę skomponowania wypowiedzi składającej się ze wstępu,            

rozwinięcia i zakończenia 

➢ Samodzielnie prowadzić zeszyt przedmiotowy 

➢ Zrealizować przynajmniej połowę obowiązkowych zadań przewidzianych 

przez nauczyciela 

Dopuszczalne: konieczność pomocy ze strony nauczyciela podczas realizacji zadań, 

ubogi komentarz, stereotypowość sądów, streszczanie utworu zamiast analizy i interpre-

tacji, drobne błędy rzeczowe, błędy kompozycyjne (np. brak proporcji między poszcze-

gólnymi elementami pracy, brak logicznej spójności tekstu, brak wstępu lub zakończe-

nia), błędy stylistyczne, składniowe, frazeologiczne, fleksyjne, interpunkcyjne i ortogra-

ficzne. 

 

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 

Czytanie i słuchanie 

 

➢ Określić funkcję środków językowych w tekście retorycznym 

➢ Rozpoznać ironię w tekście 

➢ Sformułować tezę tekstu bądź fragmentu tekstu 

➢ Podać argumenty na rzecz tezy 

➢ Odróżnić argumenty od przykładów oraz tezę od hipotezy 

➢ Rozpoznać relacje kompozycyjne między poszczególnymi fragmentami (akapi-

tami) tekstu 

➢ Oddzielić informacje od opinii 

➢ Wskazać przyczyny i skutki 

Samokształcenie i docieranie do informacji: 

➢ Wyszukać podstawowe pozycje z literatury przedmiotu służącej realizacji zada-

nego tematu 

➢ Samodzielnie korzystać ze słowników i leksykonów 

Świadomość językowa: 

➢ Rozpoznać w tekście sześć elementów aktu komunikacji językowej 

➢ Określić dominującą w tekście funkcję wypowiedzi 

➢ Objaśnić, na czym polega specyfika budowy języka jako systemu znaków 

➢ Podać genezę i objaśnić znaczenie najczęściej pojawiających się w tekstach 

związków frazeologicznych o pochodzeniu biblijnym i mitologicznym 

➢ Wskazać w tekście staropolskim archaizmy fonetyczne, leksykalne i składniowe 

➢ Rozpoznać w tekście synonimię, homonimię, antonimię i polisemię 

➢ Objaśnić pojęcie stylizacji 
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Analiza i interpretacja tekstów kultury 

 

Wstępne rozpoznanie i analiza 

➢ Określić tematykę wszystkich omawianych utworów literackich 

➢ Podać najważniejsze cechy rodzajowe tekstów lirycznych, epickich i dramatycz-

nych 

➢ Objaśnić różnicę między literaturą a publicystyką oraz literaturą a retoryką 

➢ Wskazać podstawowe cechy wszystkich omawianych gatunków literackich 

➢ Porównać wizerunki Maryi w liryce średniowiecza, postawę podmiotu liryczne-

go w pieśniach i trenach J. Kochanowskiego oraz tragizm bohaterów tragedii    

antycznej i szekspirowskiej 

➢ Scharakteryzować wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się                      

do omówionych utworów literackich (asceta, postawa franciszkańska, etos                   

rycerski, postawa stoicka i epikurejska, humanista, Sarmata, oświecony obywa-

tel, „człowiek serca”) 

 

 

Interpretacja i wartościowanie 

➢ Powiązać fakty literackie z istotnymi wydarzeniami historycznymi (np. upadek 

cesarstwa zachodniorzymskiego, chrzest Polski, odkrycia geograficzne, wyna-

lazek druku, Wielka Rewolucja Francuska) 

➢ Rozpoznać cechy charakterystyczne sztuki antycznej, romańskiej, gotyckiej, re-

nesansowej, barokowej, klasycystycznej i sentymentalnej 

➢ Opisać następujące motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych 

utworów: przemijanie, śmierć, zbrodnia i kara, władza, nieśmiertelność poety                

i poezji, koncepcje życia godnego i szczęśliwego, naprawa Rzeczpospolitej 

➢ Scharakteryzować wizję świata i człowieka w Biblii, literaturze antyku,                    

średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia i preromantyzmu, odwołując się               

do omówionych utworów literackich 

➢ Wykorzystać podstawowe konteksty do analizy i interpretacji utworów literac-

kich (np. kontekst biograficzny dla Trenów J. Kochanowskiego) 

➢ Odczytać nawiązania biblijne oraz mitologiczne w omawianych utworach                

z literatury współczesnej 

➢ Odczytać znaczenie podstawowych symboli w omawianych dziełach literackich 

 

Tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych 

 

➢ Ułożyć szkicowy plan oraz przygotować na jego podstawie wypowiedź ustną 

bądź pisemną 

➢ Skomponować wypowiedź składającą się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia 

➢ Formułować wnioski interpretacyjne oparte na samodzielnej analizie tekstu 

➢ Zastosować czytelny podział akapitowy w pracy pisemnej 

➢ Posługiwać się cytatami w funkcji argumentacyjnej 
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➢ Posługiwać się na ogół poprawną polszczyzną (w zakresie wymowy, fleksji,     

leksyki, frazeologii, składni) 

➢ Zabrać głos w dyskusji 

➢ Wykonać bez pomocy nauczyciela większość ćwiczeń i zadań realizowanych             

na zajęciach 

 

Na ocenę dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto 

 

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 

 

Czytanie i słuchanie: 

➢ Odróżnić retorykę od erystyki 

➢ Objaśnić mechanizmy powstawania wypowiedzi ironicznej 

➢ Rozpoznać i określić typ nadawcy i typ adresata tekstu 

➢ Rozpoznać charakterystyczne cechy stylu i języka tekstu 

➢ Nazwać środki językowe i określić ich funkcje w tekście 

➢ Wskazać cechy gatunkowe tekstu 

 

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 

 

Samokształcenie i docieranie do informacji 

➢ Wyszukać różnorodne pozycje z literatury przedmiotu służącej realizacji                  

zadanego tematu 

➢ Sporządzić poprawny opis bibliograficzny książki i artykułu oraz zapisów                 

elektronicznych 

➢ Korzystać z różnorodnych źródeł informacji 

Świadomość językowa 

➢ Omówić relacje pomiędzy różnymi podsystemami języka 

➢  Przyporządkować charakterystyczne środki językowe poszczególnym funkcjom 

językowym 

➢ Przedstawić pochodzenie polszczyzny 

➢ Objaśnić pojęcie neosemantyzacji 

➢ Wskazać niewerbalne środki komunikacji 

➢ Wymienić podstawowe typy stylizacji 

 

Analiza i interpretacja tekstów kultury 

 

Wstępne rozpoznanie i analiza 

➢ Wymienić głównych twórców kultury (nauki, sztuki, filozofii) i ich dzieła                   

w omawianych epokach 

➢ Określić funkcje środków językowych zastosowanych w tekście 

➢ Wskazać dominantę kompozycyjną i stylistyczną oraz dokonać analizy typowe-

go dla epoki i autora utworu literackiego 
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➢ Zdefiniować tragizm, komizm i groteskę jako kategorie estetyczne, odwołując 

się do omówionych utworów 

Interpretacja i wartościowanie 

➢ Wskazać związki literatury z wydarzeniami historycznymi, kulturą i sztuką 

oraz filozofią omawianych epok 

➢ Porównać wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata i człowieka 

w Biblii, antyku, średniowieczu, renesansie, baroku, oświeceniu i preroman-

tyzmie, odwołując się do utworów literackich 

➢ Opisać następujące motywy i toposy: jednostka wobec despotyzmu, piekło 

(zaświaty), wędrówka, szatan, świat jako teatr, człowiek jako boże igrzysko, 

odwołując się do omówionych utworów 

➢ Opisać różne realizacje dydaktycznej funkcji literatury, odwołując się                  

do  poznanych tekstów 

➢ Wskazać nawiązania do światopoglądu i estetyki antyku w renesansie oraz 

do światopoglądu i estetyki średniowiecza w baroku oraz objaśnić przyczynę 

ich występowania 

➢ Rozpoznać nawiązania do idei średniowiecza, renesansu, baroku i oświece-

nia w literaturze współczesnej 

➢ Ocenić postawy bohaterów literackich 

Tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych 

➢ Selekcjonować materiał, przywoływać tylko informacje istotne z punktu widze-

nia tematu 

➢ Posługiwać się terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką                                 

oraz językoznawczą 

➢  Sformułować hipotezę badawczą w odniesieniu do tematu 

➢ Podsumować rozważania (uogólnić wnioski wynikające z analizy i interpretacji 

tekstu) 

➢ Łączyć akapity, używając wskaźników zespolenia 

➢ Posługiwać się poprawną polszczyzną (w zakresie wymowy, fleksji, leksyki, 

frazeologii, składni) 

➢ Posługiwać się stylem stosownym do sytuacji wypowiedzi 

➢ Przestrzegać zasad etykiety językowej podczas rozmowy, dyskusji, negocjacji 

➢ Zająć i uzasadnić stanowisko w dyskusji z odwołaniem się do utworu, cytatu, 

kontekstu lub wiedzy o epoce 

➢ Aktywnie uczestniczyć w większości lekcji 

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto: 

 

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 

 

Czytanie i słuchanie 

➢ Odróżnić prawdę od fałszu i szczerość od kłamstwa w wypowiedzi językowej 

➢ Scharakteryzować podstawowe chwyty erystyczne 

➢ Odróżnić od siebie wypowiedź perswazyjną i manipulacyjną 
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➢ Zanalizować okres retoryczny jako zamkniętą całość myślowo-stylistyczną 

➢ Wykorzystać analizowane teksty naukowe (krytyczno- i teoretycznoliterackie)               

i filozoficzne jako kontekst interpretacyjny dla utworów literackich 

 

 

Samokształcenie i docieranie do informacji 

➢ Samodzielnie gromadzić i porządkować materiały z różnych źródeł dotyczące 

języka, literatury, filmu i innych dziedzin sztuki 

 

Analiza i interpretacja tekstów kultury 

 

Wstępne rozpoznanie i analiza 

➢ Omówić przemiany gatunkowe w obrębie dramatu i powieści 

➢ Wskazać i opisać charakterystyczne cechy językowe i stylistyczne w                     

tekstach literackich średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia                             

i preromantyzmu 

➢ Rozpoznać nawiązania do poetyki renesansu, baroku i oświecenia                              

w literaturze współczesnej 

➢ Wskazać elementy parodii, pastiszu i trawestacji w dziele literackim oraz 

określić ich funkcje 

Interpretacja i wartościowanie 

➢ Porównać sposoby realizacji tego samego motywu (toposu) w dwóch tekstach li-

terackich 

➢ Zinterpretować dzieło literackie w samodzielnie dobranym kontekście                 

(np. filozoficznym, historycznym, historycznoliterackim, kulturowym) 

➢ Objaśnić sposoby i mechanizmy reinterpretacji toposów, mitów i symboli litera-

tury wcześniejszych epok w tekstach współczesnych 

➢ Dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego, posługując się 

biegle terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką 

➢ Rozpoznać i odczytać przenośne znaczenia dzieła (metaforyczne, symboliczne, 

alegoryczne, paraboliczne) 

➢ Dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki, ze wskazaniem funk-

cji środków wyrazu specyficznych dla danej dziedziny sztuki 

➢ Dostrzec zależności między tekstem literackim a innymi tekstami kultury 

 

Tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych 

➢ Podporządkować kompozycję wypowiedzi własnemu zamysłowi interpretacyj-

nemu 

➢ Skutecznie unikać szablonów i schematów językowych 

➢ Posługiwać się bogatym słownictwem i urozmaiconą składnią 

➢ Posługiwać się bogatą terminologią (unikając pseudonaukowości) 

➢ Posługiwać się stylem stosownym do sytuacji, komunikatywnym, o wyraźnych 

cechach indywidualnych 
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➢ Funkcjonalnie wykorzystywać pozawerbalne środki komunikacji (mowa ciała, 

intonacja, ton głosu) w wypowiedzi ustnej 

 

 

 

KLASA 2 

Kryteria szczegółowe podobne jak w klasie pierwszej. 

Kryteria ogólne: 

Niedostateczny – uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

➢ ma niepełną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w Podstawie progra-

mowej  

➢ zna i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu nauki o języku, historii              

i teorii literatury objętej programem klasy drugiej  

➢ zna treść omawianych tekstów kultury, streszcza utwory fabularne, charaktery-

zuje bohaterów określa tematykę i problematykę omawianego utworu  

➢ umie zaprezentować podstawowe wiadomości o epokach literackich                         

(ramy czasowe, światopogląd epoki, najważniejsze hasła i ideały, kierunki             

artystyczne, typowe gatunki)  

➢ podejmuje próby publicznego zabierania głosu 

➢ mówi i pisze na zadany temat w sposób komunikatywny, przestrzegając podsta-

wowych zasad poprawności i kompozycji  

➢ sporządza notatki z lekcji zawierające główne omawiane treści   

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

 

➢ zna podstawowe zasady poprawności językowej  

➢ rozróżnia odmiany stylowe polszczyzny oraz rodzaje stylizacji  

➢ zna podstawowe funkcje tekstów językowych  

➢ rozróżnia językowe środki perswazji i manipulacji  

➢ podejmuje próby analizy i interpretacji tekstu, wskazuje główne wątki                                        

w utworze  

➢ zna treść i problematykę omawianych lektur (zwłaszcza opatrzonych gwiazdką, 

tj.  Dziadów cz. III, Pana Tadeusza Mickiewicza, Lalki Prusa, Wesela                       

Wyspiańskiego) 

➢ odczytuje sens utworu, uwzględniając kompozycję i słowa-klucze  

➢ dostrzega związki między literaturą a innymi dziełami sztuki   

➢ zna style w sztuce romantyzmu i Młodej Polski oraz rozpoznaje ich cechy   

➢ umieszcza interpretowany tekst w kontekście historycznoliterackim  
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➢ przyporządkowuje wcześniej poznany tekst kultury (na podstawie konwencji, 

stylu, obyczaju, obrazu kultury materialnej) określonej epoce literackiej  

➢ zabiera głos na temat, formułuje opinie, stosuje zasady etykiety językowej  

➢ pisze dłuższe wypowiedzi, zachowując zasady poprawności językowej i kompo-

zycji  

➢ zna reguły gatunkowe zadanej formy wypowiedzi, potrafi je stosować   

➢ słucha ze zrozumieniem, notuje selektywnie i funkcjonalnie   

Na ocenę dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto: 

 

➢ ma podstawową wiedzę i umiejętności określone w Podstawie programowej, 

posługuje się nimi w sytuacjach typowych  

➢ dobrze zna treść i problematykę omawianych lektur (zwłaszcza opatrzonych 

gwiazdką, tj.  Dziadów cz. III, Pana Tadeusza Mickiewicza, Lalki Prusa, Wesela 

Wyspiańskiego) i innych wskazanych przez nauczyciela tekstów kultury  

➢ zna i respektuje zasady poprawności i normy językowej  

➢ rozpoznaje środki stylistyczne, określa ich funkcje w utworze oraz stosuje je w 

sposób świadomy we własnych wypowiedziach  

➢ dokonuje pogłębionej analizy i interpretacji tekstu  

➢ rozpoznaje typ nadawcy i adresata utworu  

➢ umieszcza interpretowany tekstów kontekście biograficznym, filozoficznym,              

religijnym, itp.  

➢ charakteryzuje elementy świata przedstawionego utworu  

➢ rozpoznaje wykładniki ironii, groteski, komizmu, patosu  

➢ rozpoznaje konwencje stylistyczne  

➢ rozpoznaje motywy, symbole, toposy, aluzje literackie  

➢ krytycznie i samodzielnie zbiera materiały na wybrany temat, korzystając                        

z różnych źródeł  

➢ syntetyzuje i porządkuje zgromadzone informacje  

➢ planuje swoją wypowiedź, sporządzając plan, konspekt, notatkę  

➢ dostosowuje formę wypowiedzi do okoliczności, tematu i osoby adresata  

➢ tworzy w pełni samodzielnie i ze świadomością wyznaczników gatunkowych    

takie wypowiedzi pisemne, jak referat, rozprawka, recenzja, esej, felieton,                    

esej interpretacyjny   

Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto: 

 

➢ ma pełną wiedzę i umiejętności określone w Podstawie programowej, posługuje 

się nimi w sytuacjach problemowych  

➢ szczegółowo zna treść i problematykę omawianych lektur (zwłaszcza opatrzo-

nych gwiazdką, tj.  Dziadów cz. III, Pana Tadeusza Mickiewicza, Lalki Prusa, 

Wesela Wyspiańskiego) oraz innych wskazanych przez nauczyciela, np. Jądra 

ciemności Conrada, Zbrodni i kary Dostojewskiego, Chłopów Reymonta, wy-

branej powieści Żeromskiego 
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➢ zna zasady retoryczne dotyczące kompozycji tekstu 

➢ rozpoznaje cechy stylu i języka w poznawanych utworach  

➢ dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji tekstu 

➢ umieszcza interpretowany tekst w różnych kontekstach 

➢ analizuje kreację i elementy świata przedstawionego utworu   

➢ porównuje aspekty analizowanego/analizowanych dzieła/dzieł  

➢ ocenia i wartościuje postawy wyrażane w poszczególnych dziełach literackich 

➢ rozpoznaje nawiązania intertekstualne  

➢ rozpoznaje związki między tekstem literackim a rzeczywistością pozaliteracką 

(językiem i historią poszczególnych epok)  

➢ rozpoznaje i ocenia procesy zachodzące w kulturze i wzajemne wpływy                     

poszczególnych stylów, prądów i epok 

➢ pisze tekst w określonym stylu  

➢ gromadzi i selekcjonuje literaturę przedmiotu wg określonych kryteriów  

Na ocenę celującą uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 

 

➢ ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza Podstawę programową, posługuje 

się nimi w różnych trudnych sytuacjach problemowych  

➢ zna teksty z poziomu podstawowego i rozszerzonego oraz inne – poznane w 

trakcie własnej lektury   

➢ krytycznie analizuje i interpretuje tekst  

➢ zna przemiany zachodzące w obrębie poszczególnych gatunków literackich 

➢ funkcjonalnie wykorzystuje różne konteksty w interpretacji utworu  

➢ rozpoznaje znaki tradycji 

➢ redaguje własną wypowiedź zgodnie z regułami gatunkowymi i funkcją   

➢ świadomie dobiera środki językowe w wypowiedzi ustnej i pisemnej  

➢ podejmuje własne próby literackie     

KLASA 3 

Kryteria szczegółowe podobne jak w klasie pierwszej. 

Kryteria ogólne: 

Niedostateczny – uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

➢ ma niepełną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w Podstawie progra-

mowej  

➢ zna i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu nauki o języku, historii               

i teorii literatury objętej programem klasy trzeciej 

➢ zna treść omawianych tekstów kultury, streszcza utwory fabularne, charaktery-

zuje bohaterów określa tematykę i problematykę omawianego utworu  
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➢ umie zaprezentować podstawowe wiadomości o epokach literackich (ramy                 

czasowe, światopogląd epoki, najważniejsze hasła i ideały, kierunki artystyczne, 

typowe gatunki)  

➢ podejmuje próby publicznego zabierania głosu 

➢ mówi i pisze na zadany temat w sposób komunikatywny, przestrzegając podsta-

wowych zasad poprawności i kompozycji  

➢ sporządza notatki z lekcji zawierające główne omawiane treści   

 

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

 

➢ zna podstawowe zasady poprawności językowej  

➢ rozróżnia odmiany stylowe polszczyzny oraz rodzaje stylizacji  

➢ zna podstawowe funkcje tekstów językowych  

➢ rozróżnia językowe środki perswazji i manipulacji  

➢ podejmuje próby analizy i interpretacji tekstu, wskazuje główne wątki w utwo-

rze  

➢ odczytuje sens utworu, uwzględniając kompozycję i słowa-klucze  

➢ zna treść i problematykę omawianych lektur (zwłaszcza opatrzonych gwiazdką, 

tj.  Ferdydurke Gombrowicza, wybranych opowiadań Brunona Schulza) 

➢ dostrzega związki między literaturą a innymi dziełami sztuki   

➢ zna style w sztuce XX wieku i rozpoznaje ich cechy   

➢ umieszcza interpretowany tekst w kontekście historycznoliterackim  

➢ przyporządkowuje wcześniej poznany tekst kultury (na podstawie konwencji, 

stylu, obyczaju, obrazu kultury materialnej) określonej epoce literackiej  

➢ zabiera głos na temat, formułuje opinie, stosuje zasady etykiety językowej  

➢ pisze dłuższe wypowiedzi, zachowując zasady poprawności językowej i kompo-

zycji  

➢ zna  reguły gatunkowe zadanej formy wypowiedzi, potrafi je stosować   

➢ słucha ze zrozumieniem, notuje selektywnie i funkcjonalnie   

Na ocenę dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto: 

 

➢ ma podstawową wiedzę i umiejętności określone w Podstawie programowej, 

posługuje się nimi w sytuacjach typowych  

➢ dobrze zna treść i problematykę omawianych lektur dobrze zna treść i problema-

tykę omawianych lektur (zwłaszcza opatrzonych gwiazdką, tj.  Ferdydurke 

Gombrowicza, wybranych opowiadań Brunona Schulza) i innych wskazanych 

przez nauczyciela 

➢ zna i respektuje zasady poprawności i normy językowej  

➢ rozpoznaje środki stylistyczne, określa ich funkcje w utworze oraz stosuje je                  

w sposób świadomy we własnych wypowiedziach  

➢ dokonuje pogłębionej analizy i interpretacji tekstu pochodzącego z XX i XXI 

wieku 



23 
 

➢ rozpoznaje typ nadawcy i adresata utworu  

➢ umieszcza interpretowany tekst w kontekście biograficznym, filozoficznym,                    

religijnym, itp.  

➢ charakteryzuje elementy świata przedstawionego utworu  

➢ rozpoznaje wykładniki ironii, groteski, komizmu, patosu  

➢ rozpoznaje konwencje stylistyczne  

➢ rozpoznaje motywy, symbole, toposy, aluzje literackie  

➢ krytycznie i samodzielnie zbiera materiały na wybrany temat, korzystając z róż-

nych źródeł  

➢ syntetyzuje i porządkuje zgromadzone informacje  

➢ planuje swoją wypowiedź, sporządzając plan, konspekt, notatkę  

➢ dostosowuje formę wypowiedzi do okoliczności, tematu i osoby adresata  

➢ tworzy w pełni samodzielnie i ze świadomością wyznaczników gatunkowych ta-

kie wypowiedzi pisemne, jak referat, rozprawka, recenzja, esej, felieton, esej in-

terpretacyjny   

Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto: 

 

➢ ma pełną wiedzę i umiejętności określone w Podstawie programowej, posługuje 

się nimi w sytuacjach problemowych  

➢ szczegółowo zna treść i problematykę omawianych lektur (zwłaszcza opatrzo-

nych gwiazdką, tj.  Ferdydurke Gombrowicza, wybranych opowiadań Brunona 

Schulza) a także opowiadań Iwaszkiewicza, Inny świat Grudzińskiego, wybraną 

powieść psychologiczną XX wieku, wybraną powieść z literatury powszechnej 

XX lub XXI wieku 

➢ zna zasady retoryczne dotyczące kompozycji tekstu 

➢ rozpoznaje cechy stylu i języka w poznawanych utworach  

➢ dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji tekstu 

➢ umieszcza interpretowany tekst w różnych kontekstach 

➢ analizuje kreację i elementy świata przedstawionego utworu   

➢ porównuje aspekty analizowanego/analizowanych dzieła/dzieł  

➢ ocenia i wartościuje postawy wyrażane w poszczególnych dziełach literackich 

➢ rozpoznaje nawiązania intertekstualne  

➢ rozpoznaje związki między tekstem literackim a rzeczywistością pozaliteracką 

(językiem i historią poszczególnych epok)  

➢ rozpoznaje i ocenia procesy zachodzące w kulturze i wzajemne wpływy po-

szczególnych stylów, prądów i epok 

➢ pisze tekst w określonym stylu  

➢ gromadzi i selekcjonuje literaturę przedmiotu wg określonych kryteriów  

Na ocenę celującą uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 

 

➢ ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza Podstawę programową, posługuje 

się nimi w różnych trudnych sytuacjach problemowych  
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➢ zna teksty z poziomu podstawowego i rozszerzonego oraz inne – poznane w 

trakcie własnej lektury   

➢ krytycznie analizuje i interpretuje tekst  

➢ zna przemiany zachodzące w obrębie poszczególnych gatunków literackich 

➢ funkcjonalnie wykorzystuje różne konteksty w interpretacji utworu  

➢ rozpoznaje znaki tradycji 

➢ redaguje własną wypowiedź zgodnie z regułami gatunkowymi i funkcją   

➢ świadomie dobiera środki językowe w wypowiedzi ustnej i pisemnej  

➢ podejmuje własne próby literackie     

 

 

Przedmiotem oceniania są wiadomości, umiejętności oraz postawy ucznia na lekcjach 

języka polskiego, a zwłaszcza: 

➢ wypowiedzi ustne na zadany temat;  

➢ prace pisemne sprawdzające opanowanie wiadomości i umiejętności w różnej 

formie (wypracowanie, sprawdzian wiadomości, sprawdzian wiedzy o języku, 

dyktando, test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem, analiza i 

interpretacja utworu itp.);  

➢ prace pisemne domowe;  

➢ praca ucznia na lekcji (udział w dyskusji, recytacje, aktywność itp.);  

➢ wykonywanie zadań domowych w różnej formie (notatka, samodzielna interpre-

tacja tekstu, przygotowanie/ wyszukanie utworów lub ich fragmentów na zada-

ny temat, projekt i prezentacja itp.);  

➢ wykonywanie dodatkowych zadań samodzielnie przez ucznia (prezentacje wy-

szukanych i opracowanych materiałów źródłowych, referaty itp.);  

➢ kartkówki sprawdzające wiadomości z ostatnich trzech tematów lekcyjnych;  

➢  sprawdziany znajomości lektur;  

➢ sposób prowadzenia zeszytu (samodzielność, kompletność notatek, estetyka)   

Podstawą do klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej jest uzyskanie co najmniej pię-

ciu ocen   cząstkowych z różnych rodzajów aktywności. Ocena końcoworoczna 

uwzględnia ocenę śródroczną.  

Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

Oceny cząstkowe mają różną wagę. Najbardziej znaczące wskazują na poziom opano-

wania najważniejszych umiejętności przedmiotowych, czyli tworzenia dłuższych samo-

dzielnych wypowiedzi pisanych i mówionych dotyczących odczytywania tekstów kultu-

ry.   
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Kryteria oceniania prac pisemnych w formie wypracowania:  

1. W oparciu o kryteria zapisane w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka pol-

skiego od roku 2015, prace będą oceniane przez przyznawanie następujących punktów:  

a) realizacja tematu (sformułowanie stanowiska lub koncepcji interpretacyjnej, uzasad-

nienie stanowiska, poprawność rzeczowa) – 28 punktów  

b) kompozycja – 6 punktów  

c) spójność lokalna – 2 punkty  

d) styl tekstu – 4 punkty  

e) poprawność językowa – 6 punktów 

f) poprawność zapisu – 4 punkty  

W sumie za pracę pisemną uczeń może otrzymać 50 punktów.    

2. Prace niesamodzielne (przepisane w całości lub częściowo z opracowań lub Interne-

tu) oraz napisane nie na temat ocenione zostają jako niedostateczne, nawet gdy ich styl, 

język i zapis są poprawne;   

3. Praca musi mieć objętość minimum dwu stron papieru kancelaryjnego (około 250 

slow) zapisanego czytelnym charakterem pisma (dostosowujemy to do indywidualnych 

uczniów i ich charakteru pisma); przy ocenie prac krótszych nie  przyznaje się punktów 

za styl, kompozycję, język i zapis;   

4. Prace nieczytelne lub trudne do odczytania zostają ocenione jako niedostateczne, jeśli 

uczeń nie posiada aktualnej opinii na temat konieczności dostosowania wymagań                    

do stwierdzonych dysfunkcji;     

5. Szczegółowe przedstawienie kryteriów oceniania poszczególnych obszarów pracy  

poprzedza i podsumowuje prace pisane przez ucznia na początku nauki w klasie pierw-

szej. Każda następna praca powinna zostać omówiona w oparciu o przypomniane kryte-

ria, których znajomość obowiązuje uczniów.  

6.  Praca z tekstem typu maturalnego składa się z dwóch tekstów i dostosowanych                  

do nich pytań otwartych oraz zamkniętych sprawdzających umiejętności oraz wiedzę 

określone przez podstawę programową. W pracy tego typu uczeń może uzyskać mak-

simum 20 punktów. 

III. Ujednolicony sposób oceniania wszystkich form prac pisemnych uczniów  

(prac klasowych, wypracowań domowych, sprawdzianów,  testów,  kartkó-

wek:   

100% - 99% celujący 

98% - 90% bardzo dobry 

89% - 75% dobry 
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74% - 55% dostateczny 

54% - 45% dopuszczający 

44% - 0% niedostateczny 

 

 

 

 

 

VI. Szczegółowe kryteria oceniania dłuższej wypowiedzi ustnej (omówienie        

wskazanego tematu, zagadnienia itp.)     

ocena poziom 

merytoryczny strukturalny językowy 

celujący jak na ocenę bdb oraz:  

-dążenie do erudycyjności wy-

powiedzi  

– wyjście poza treści programo-

we  

– cytowanie, przytaczanie, po-

woływanie się na sądy i opinie 

autorytetów   

jak na ocenę bdb oraz: – 

oryginalna forma, funk-

cjonalna wobec tematu 

(np. z elementami 

happeningu)   

jak na ocenę bdb  

 

bardzo dobry –zagadnienie omówione w spo-

sób pełny, pogłębiony,              – 

uczeń zna, dobrze rozumie i 

obszernie przedstawia materiał 

(fakty, pojęcia, utwory, zagad-

nienia...) w ścisłym związku z 

tematem                                – 

wykorzystanie kontekstów               

– samodzielne kojarzenie faktów 

i informacji, wyciąganie wnio-

sków                                             

– ocenianie, wartościowanie                 

– poprawnie budowane argu-

menty odnoszone do omawia-

nych tekstów kultury   

 

przemyślana kompozy-

cja wypowiedzi                      

– wyraźnie zaznaczony 

punkt wyjścia i rozwija-

nie myśli w logiczny, 

konsekwentny sposób  – 

przejrzystość i czytel-

ność wywodu     – za-

mknięcie wypowiedzi 

wnioskami                      

– próby nadania wypo-

wiedzi oryginalnej for-

my, funkcjonalnej wo-

bec tematu     

uczeń przestrzega 

zasad poprawności 

języka mówionego 

w zakresie wymo-

wy, fleksji, leksyki, 

frazeologii i skład-

ni               – prze-

strzega zasad ety-

kiety językowej              

– posługuje się 

bogatym słownic-

twem, stosuje ter-

minologię właści-

wą dla omawiane-

go zagadnienia   

dobry temat omówiony w sposób wy-

czerpujący, wykorzystane ważne 

wiadomości                              – 

przedstawianie tekstów w spo-

sób problemowy                            

– materiał rzeczowy dobierany 

trafnie, interpretowany i komen-

towany prawidłowo – uzasad-

nianie sądów i stwierdzeń na 

podstawie utworów literackich i 

innych tekstów kultury                                                   

– wypowiedź zorgani-

zowana, z wyraźnie 

zaznaczonym wstępem 

(punktem wyjścia, tezą 

itp.) i uporządkowanym 

rozwinięciem – widocz-

ne dążenie do porząd-

kowania i scalania in-

formacji  

 

– wypowiedź w 

miarę płynna, ko-

munikatywna                    

– styl poprawny, 

zgodny z sytuacją 

komunikacyjną                    

– język na ogół 

zgodny z normą 

polszczyzny mó-

wionej (przeważnie 

poprawny w zakre-
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– prezentowane zagadnienia 

(fakty, teksty, postacie itp.) mają 

ścisły związek z tematem                    

– w wypowiedzi pojawiają się 

poprawnie zbudowane argumen-

ty  

 

sie wymowy, flek-

sji, leksyki, frazeo-

logii)              – 

zróżnicowane 

słownictwo, stoso-

wanie terminologii 

związanej z zagad-

nieniem                          

– uczeń stara się 

przestrzegać ety-

kiety językowej i 

stosuje środki języ-

kowe typowe dla 

określonej formy 

wypowiedzi ustnej 

(np. przemawianie, 

przekonywanie, 

zwracanie się do 

rozmówcy)                          

– stosowanie środ-

ków językowych 

podkreślających 

własne sądy i opi-

nie             – sygna-

lizowanie przyta-

czania zdań (opinii, 

sądów) cudzych  

dostateczny dostateczny – uczeń w większo-

ści zna, rozumie i przedstawia 

informacje związane z tematem 

– prawidłowo lokalizuje utwory i 

postacie                   – wyjaśnia 

terminy i pojęcia w sposób od-

twórczy, lecz własnymi słowami                               

– podejmuje próbę interpretowa-

nia omawianych tekstów kultury                           

– stara się uzasadniać własne 

sądy i opinie                                       

– stwierdzenia odnosi do kon-

kretnych utworów                                

– popełnia drobne błędy rzeczo-

we, odchodzi od tematu  

wypowiedź krótka, ale 

zawierająca kluczowe 

dla zagadnienia infor-

macje                            – 

wypowiedź na ogół 

uporządkowana                     

– uczeń stara się zacho-

wać logiczną kolejność 

przedstawiania wiado-

mości  

 

styl na ogół po-

prawny, adekwatny 

do sytuacji komu-

nikacyjnej; do-

puszczalne błędy                

– niezbyt bogate, 

ale wystarczające 

słownictwo                           

– dopuszczalne 

błędy językowe: 

składniowe, frazeo-

logiczne                      

– posługiwanie się 

terminologią nie-

zbędną do omó-

wienia tematu   

dopuszczający – uczeń przedstawia podstawo-

we informacje (zagadnienia, 

utwory, postacie, terminy)                                               

– wyjaśnia pojęcia w sposób 

odtwórczy i niepełny                    

– potrafi przedstawić temat 

przynajmniej w 50%                            

– dopuszczalne błędy rzeczowe i 

wypowiedź krótka, 

fragmentaryczna                 

– uczeń przedstawia 

fakty, postacie, teksty 

itp. w dowolnej, często 

przypadkowej kolejno-

ści, jednak w sposób 

niezakłócający zrozu-

uczeń stara się 

mówić polszczyzną 

oficjalną  – stara 

się zachować styl 

adekwatny do 

sytuacji                 

komunikacyjnej                    

– dopuszczalne 
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odchodzenie od tematu   

 

miałości wypowiedzi   

 

błędy językowe w 

stopniu                                                   

niezakłócającym 

komunikatywności 

wypowiedzi                          

– słownictwo ubo-

gie  

niedostateczny Uczeń nie zna podstawowych 

wiadomości, popełnia liczne 

błędy rzeczowe, nie realizuje 

nawet połowy tematu.  Uczeń 

odmawia odpowiedzi.  

 

Wypowiedź chaotyczna, nieuporządkowana, 

niezrozumiała pod względem logicznym i 

językowym, sformułowana w stylu nieade-

kwatnym do sytuacji komunikacyjnej   

 

 

VIII.  Zasady obowiązujące na lekcjach języka polskiego     

1. Uczeń ma obowiązek przygotowywania się do każdej lekcji i uzupełniania braku 

wiadomości spowodowanego nieobecnością w szkole.  

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

Musi też mieć przy sobie na lekcji podręcznik. Powtarzający się brak podręcznika trak-

towany będzie jako nieprzygotowanie do lekcji. 

3.Uczeń ma prawo być dwa razy w ciągu okresu nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych 

– przywilej nie dotyczy znajomości lektur, zapowiedzianych ustnych powtórzeń i prac 

kontrolnych.  

4. Uczeń ma prawo raz w okresie zgłosić brak zadania domowego (z wyjątkiem wypra-

cowania zapowiedzianego tydzień wcześniej i zadania sprawdzanego całej klasie z klu-

czem odpowiedzi). 

5. Fakt nieprzygotowania należy zgłosić nauczycielowi w formie pisemnej przed rozpo-

częciem lekcji (na kartce zapisać imię, nazwisko, datę). 

6. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstko-

wych. Ocenom przypisane są określone wagi: 

Formy podlegające ocenianiu waga 

• Praca klasowa (wypracowanie, czytanie ze zrozumieniem) 7 

• Sprawdzian (dyktando, sprawdzian z lektury, sprawdzian z wyznaczo-

nej partii materiału, np.  dotyczącej epoki itp.) 

6 

• Test [z epoki, z terminów literackich] 6 

• Odpowiedź ustna (recytacja, prezentacja, przemówienie) 3 

• Kartkówka (krótszy sprawdzian, który nie musi być zapowiedziany) 3 

• Zadanie domowe 2 
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• Aktywność ( praca na lekcji, praca w grupach, w parach, inscenizacja) 2 

• Projekt (a także uczestnictwo w większych imprezach artystycznych) 4 

• Aktywność ponadprzedmiotowa  7 

• Nieprzygotowanie – ocena niedostateczna (np. brak podręcznika, 

przyborów itp.) 

2 

 

7. Aktywny udział w lekcji jest premiowany oceną za aktywność lub „plusem” – pod 

koniec semestru zgromadzone „plusy” sumują się w ocenę lub nawet kilka ocen.   

8. Prace klasowe i sprawdziany z większej partii materiału są zapowiadane z tygodnio-

wym wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku. Rozpoczęcie pracy nad nową lekturą 

zapowiadane jest także z odpowiednim wyprzedzeniem. Na napisanie pracy domowej w 

formie wypracowania przysługuje tydzień.  

8. Poprawa klasówek i sprawdzianów jest dobrowolna – oceny niedostateczne można 

poprawić tylko raz w terminie najwyżej dwóch tygodni od otrzymania oceny w czasie 

wolnym od zajęć. Termin zostanie ustalony z nauczycielem równocześnie dla wszyst-

kich osób poprawiających ocenę.  

10. Nieprzeczytanie lektury lub nieodrobienie pracy domowej w wyznaczonym terminie 

traktowane jest jak nieprzygotowanie do lekcji bez możliwości zgłoszenia nieprzygoto-

wania i skutkuje dla ucznia oceną niedostateczną.  

11. Uczniowie oszukujący, podpowiadający, ściągający w czasie sprawdzianów i od-

powiedzi karani są oceną niedostateczną bez możliwości jej poprawy.  

12. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności uczeń ma obowiązek uzy-

skać ocenę z omawianego materiału. Termin (w czasie nie dłuższym niż trzy tygodnie 

od powrotu do szkoły) i formę należy ustalić indywidualnie z nauczycielem.  

13. Nie przewiduje się pod koniec semestru lub roku szkolnego sprawdzianu zalicze-

niowego.  

IX. Ogólne wymagania przedmiotowe (opracowane na poziomie podstawowym) 

obowiązujące uczniów poprawiających semestralną lub końcoworoczną ocenę nie-

dostateczną    

Uczeń powinien:   

1. Wykazać się znajomością i rozumieniem tekstów kultury poznanych w szkole 

oraz umiejętnością ich analizowania i interpretowania, a zwłaszcza:  

➢ znać tytuły, autorów, treść utworów;  

➢ opisać elementy świata przedstawionego;  

➢ streszczać wątki;  

➢ charakteryzować bohaterów, opowiadać ich losy;  

➢ określać tematykę i problematykę utworów;  
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➢ analizować tekst w celu wyjaśnienia funkcji środków językowych;  

➢ wskazać nawiązania do tradycji literackiej;  

➢ wskazać przykłady związków literatury z innymi sztukami;  

➢ odnaleźć w tekście wartości ogólnoludzkie, wartości trwałe dla narodu, 

ważne dla samego ucznia   

2. Dostrzegać związki między poznanymi tekstami kultury a światopoglądem, filo-

zofią, kulturą, sztuką poszczególnych epok literackich oraz uwarunkowania hi-

storyczne; w tym celu:  

➢ znać ramy czasowe epok;  

➢ objaśniać tło epoki, wskazując najważniejsze wydarzenia;  

➢ wyjaśniać podstawowe pojęcia związane ze światopoglądem epok;  

➢ wymieniać i charakteryzować prądy literackie i kierunki artystyczne 

epok;  

➢ wskazać nurty filozoficzne;  

➢ odnaleźć hasła epoki i jej ideały w tekstach literackich;  

➢ wymienić i scharakteryzować gatunki literackie typowe dla danej epoki; 

➢ dostrzec charakterystyczne motywy literackie i tematy;  

➢ scharakteryzować wzorce osobowe bądź typowe cechy bohatera   

3. Opanować wiedzę i umiejętności umożliwiające opisanie systemu i życia języka;   

4. Zredagować poprawną językowo i komunikatywną wypowiedź pisemną na zadany       

temat – rozprawkę, analizę i interpretację danego tekstu literackiego lub fragmentu       

większej lektury;   

5. Budować poprawną i komunikatywną wypowiedź ustną realizującą zadany temat.     

   Uwagi końcowe 

Przedmiotowy system oceniania i wymagania na poszczególne oceny zawierają zapisy      

z Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-

nych; zostały opracowane także z wykorzystaniem propozycji dydaktyków z Wydaw-

nictw Szkolnych i Pedagogicznych dla serii Zrozumieć tekst ˗ zrozumieć człowieka (np. 

Przedmiotowego systemu oceniania autorstwa Katarzyny Olejnik) oraz na podstawie 

Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2015. 

http://cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Jez

yk-polski.pdf 

Niniejszy dokument został opracowany i zatwierdzony przez nauczycieli uczą-

cych języka polskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w 

Ostrowie Wielkopolskim.  Obowiązuje wszystkich nauczycieli języka polskiego oraz 

uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich IV LO w Ostrowie Wlkp.          

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego jest dostępny w bibliotece IV LO 

oraz u polonistów.  

http://cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Jezyk-polski.pdf
http://cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Jezyk-polski.pdf
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