
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego  

w Zespole Szkół Plastycznych w Jarosławiu 

 
1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia i mają następującą skalę wartości: 
 

 prace klasowe – pisanie tekstu własnego – waga oceny: 10 

 arkusze maturalne część I – waga oceny: 10 

 arkusze maturalne część II – waga oceny: 10 

 sprawdziany gramatyczne – waga oceny: 4 

 sprawdziany ze znajomości lektur – waga oceny: 8 

 sprawdziany – podsumowania epok literackich – waga oceny: 10 

 sprawdzian ortograficzny – dyktando – waga oceny: 3 

 kartkówki (15-minutowe z trzech ostatnich lekcji) – waga oceny: 7 

 odpowiedzi ustne – waga oceny: 9 

 aktywność na lekcji – waga oceny: 6 

 prace zadanie domowe – waga oceny: 4 

 recytacja – waga oceny: 3 

 zeszyt przedmiotowy - waga oceny: 4 

 prezentacja multimedialna - waga oceny: 5 
 

2. Przy ocenianiu prac pisemnych: sprawdzianów i prac klasowych w zakresie wiadomości 

oraz umiejętności na poziomie podstawowym i rozszerzonym stosuje się procentowy 

przelicznik: 

 

ocena - % uzyskanych punktów 

 

celujący                    95 - 100%  

bardzo dobry            85 - 94%  

dobry                        71 - 84%  

dostateczny               51 – 70 % 

dopuszczający           35 – 50 %   

niedostateczny           0 - 34% 

2. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów: 

 oceny osiągnięć uczniów są na bieżąco odnotowane w dzienniku lekcyjnym, 

 nauczyciel gromadzi wszystkie prace kontrolne, które na życzenie są każdorazowo 

udostępniane do wglądu uczniowi i jego rodzicom. 

3. Ocenianie uczniów z opiniami z poradni: 

Uwzględnia się zalecenia poradni pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów z dysfunkcjami. 

Nauczyciel dopasowuje PZO do indywidualnych potrzeb ucznia, np. zwalnia go z pamięciowego 

opanowywania tekstu, wydłużony zostaje czas pisania prac przez ucznia, dostaje on możliwość 

korzystania ze słownika ortograficznego podczas pisania prac pisemnych, w jego pracach 

oceniana jest wyłącznie zawartość merytoryczna. 

 

4. Omówienie i poprawa prac klasowych odbywa się na jednej godzinie lekcyjnej, w terminie 

    do dwóch tygodni od ich przeprowadzenia. 

 

5. Uczeń ma prawo dwukrotnie w półroczu zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie, które 

     odnotowywane jest w dzienniku lekcyjnym zapisem „np”. 

 



6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub innej pisemnej pracy na lekcji, otrzymuje w dzienniku 

zapis: „ – „ z komentarzem „nieobecny”. 

 

 

 

 

7. Kryteria oceniania osiągnięć ucznia według podziału na poszczególne oceny:  

 

Ocenianie odpowiedzi ustnej 

Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: 

Wiadomości 

- przyporządkować autorom tytuły i głównych bohaterów utworów literackich 

wskazanych w podstawie programowej; 

- określić ramy chronologiczne omawianych epok; 

- objaśnić znaczenie nazw omawianych epok literackich; 

- wskazać podstawowe cechy najważniejszych dla omawianych okresów gatunków 

literackich; 

- wskazać cechy postaw i wzorców osobowych charakterystycznych dla danej epoki; 

- wskazać cechy prądów i umysłowych i artystycznych; 

- posługiwać się kluczowymi dla rozumienia omawianych epok pojęciami; 

- streścić główne wątki utworów epickich i dramatycznych z listy lektur 

obowiązkowych; 

Umiejętności 

- rozpoznać najważniejsze środki stylistyczne w utworach literackich omawianych 

epok; 

- scharakteryzować bohaterów literackich; 

- przekazywać efekty swej pracy na lekcjach w komunikatywny sposób; 

- umiejętnie przywoływać cytaty z tekstów literackich do wypowiedzi własnych. 

 

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

Wiadomości 

- wyjaśnić literaturoznawcze sensy pojęć; 

- wskazać podstawowe cechy gatunków; 

- powiązać fakty literackie z istotnymi wydarzeniami historycznymi; 

- wskazać związki omawianych epok z wcześniejszymi; 

Umiejętności 

- opisać motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów; 

- scharakteryzować wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się do 

omówionych utworów literackich; 

- scharakteryzować podstawowe prądy artystyczne i umysłowe oraz hasła programowe       

i idee poszczególnych epok, odwołując się do omówionych utworów literackich; 

- scharakteryzować wizję świata i człowieka w poszczególnych epokach , odwołując się 

do omówionych utworów literackich; 



- wskazać i opisać charakterystyczne cechy językowe i stylistyczne w tekstach 

literackich omawianych epok; 

- określić tematykę i problematykę omówionych utworów; 

- prezentować na lekcji zagadnienia wcześniej przygotowane w domu;  

- podejmować próby włączenia się do dyskusji. 

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

Umiejętności 

- wskazać związki literatury z wydarzeniami historycznymi, kulturą i sztuką oraz 

filozofią omawianych epok; 

- porównać wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata i człowieka  

- w omawianych epokach, odwołując się do utworów literackich; 

- scharakteryzować koncepcję artysty i zadania sztuki w omawianych epokach, 

odwołując się do utworów literackich; 

- wskazać dominantę kompozycyjną i myślową oraz dokonać analizy typowego 

dla epoki i autora utworu literackiego; 

- zająć i uzasadnić stanowisko w dyskusji z odwołaniem się do utworu, cytatu, 

kontekstu lub wiedzy o epoce; 

- formułować wnioski, uogólnienia i argumenty, prezentując swój punkt widzenia; 

- ocenić bohaterów literackich w kontekście epoki, zwracając uwagę na ich komplikację 

psychologiczną i uwikłania w problemy moralne, społeczne; 

- komponować w trakcie zajęć dłuższe wypowiedzi w sposób zwarty, logiczny 

i uporządkowany; 

- wypowiadać się płynnie, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym. 

 

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

Wiadomości 

- wymienić głównych twórców kultury i ich dzieła w omawianych epokach; 

- wykazać się opanowaniem pamięciowym licznych fragmentów tekstów literackich 

oraz swobodnie posługiwać się cytatami; 

- przedstawić ewolucję bohatera literackiego oraz wybranych gatunków literackich na 

podstawie omawianych utworów. 

Umiejętności 

- wyjaśnić funkcje motywów antycznych i symboli biblijnych w poznanych utworach 

literackich; 

- rozpoznać nawiązania do tradycji we współczesnym utworze literackim lub filmie; 

- formułować wnioski płynące z porównania kształtu artystycznego tekstów literackich; 

- samodzielnie gromadzić, porządkować i wykorzystywać w wypowiedziach ustnych  

(i pisemnych) materiały z różnych źródeł dotyczące literatury, filmu i innych dziedzin          

sztuki; 

- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego: 

- posługując się biegle terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką; 

- rozpoznając przenośne znaczenia dzieła ( metaforyczne, alegoryczne, paraboliczne); 



- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki( w tym tekstu lit.),        

ze wskazaniem funkcji środków specyficznych dla danej dziedziny sztuki; 

- wykazać się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną; 

- odwoływać się do opinii autorytetów ( sądy historyków literatury, myśli filozofów...) 

dla obrony własnego stanowiska; 

- dowodzić własnej racji w ocenie dzieł sztuki; 

- dokonać syntezy twórczości literackiej( epoki, autora, prądu);  

- dokonać pisemnej parafrazy i stylizacji literackiej tekstu. 

 

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

- prezentując swoje poglądy, umiejętnie posługiwać się wiedzą spoza programu 

szkolnego, świadczącą o dużej erudycji; 

- formułować wnioski dojrzałe, wnikliwe; 

- stawiać hipotezy badawcze; 

- polemizować, by obronić własne stanowisko, szukając wciąż nowych argumentów; 

- dbać o samodzielny i twórczy rozwój swoich uzdolnień lub osiągać sukcesy w konkursach  

i olimpiadach. 

 

 

Ocenianie prac pisemnych 

 Pracę pisemną na ocenę celującą cechuje: 

- materiał literacki wykraczający poza podstawę programową, 

- celna selekcja materiału, 

- śmiałość, samodzielność myślenia świadcząca o dużej sprawności intelektualnej, 

- wykazanie się znajomością kontekstów kulturowych, 

- sprawność merytoryczna, 

- oryginalna kompozycja pracy, funkcjonowanie podporządkowana założeniom zadania, 

- umiejętne wplatanie cytatów, 

- estetyka układu zewnętrznego uwidoczniona w akapitach, 

- pismo czytelne, 

- styl jasny, barwny, swobodny, funkcjonalny, indywidualny o walorach literackich, 

- wysoka sprawność językowa, 

- poprawność gramatyczna, składniowa oraz świadome posługiwanie się interpunkcją, 

- bogactwo słownictwa, 

- świadome i trafne stosowanie terminów. 

 
 

Pracę pisemną na ocenę bardzo dobrą cechuje: 

- pogłębiona interpretacja właściwie dobranych utworów, samodzielność sądów, 

- dojrzałość interpretacji i spojrzenia, 

- trafne ujęcie tematu, logiczny wywód, 

- poprawność merytoryczna, 

- przemyślana kompozycja, 

- spójność logiczna, przejrzystość, 



- umiejętne wplatanie cytatów, 

- estetyka układu zewnętrznego uwidoczniona w akapitach, 

- pismo czytelne, 

- styl jasny, funkcjonalny, swobodny, 

- wysoka sprawność językowa, 

- trafne stosowanie terminów, 

- bogactwo słownictwa, 

- poprawność gramatyczna, składniowa, ortograficzna oraz interpunkcyjna. 

 

Pracę pisemną na ocenę dobrą cechuje: 

- właściwy wybór materiału literackiego, 

- właściwy komentarz, 

- odwoływanie się do tekstów przy formułowaniu sądów, 

- samodzielność wnioskowania, 

- poprawne ujęcie tematu, logiczny wywód, 

- poprawność merytoryczna, 

- poprawna kompozycja, estetyka uwidoczniona w akapitach, 

- właściwe proporcje między poszczególnymi częściami pracy, 

- umiejętne wplatanie cytatów, 

- przejrzystość i czytelność, 

- styl poprawny, 

- sprawność językowa, 

- właściwa składnia z zastosowanie poprawnej interpunkcji. 

 

Pracę pisemną na ocenę dostateczną cechuje: 

- sporządzanie plany wypowiedzi, 

- właściwy dobór materiału literackiego, 

- dopuszczalne uproszczenia, 

- odwoływanie się do tekstów przy formułowaniu sądów, 

- poprawne ujęcie tematu dopuszczające drobne błędy rzeczowe, 

- dopuszczalna niespójność pewnych fragmentów pracy przy zachowaniu myśli 

przewodniej, 

- praca czytelna, 

- zastosowanie czytelnego podziału akapitowego, 

- styl poprawny, 

- sprawność językowa, 

- nieliczne błędy składniowe i interpunkcyjne, dopuszczalne nieliczne błędy ortograficzne. 

 

Pracę pisemną na ocenę dopuszczającą cechuje: 

- dobór materiału literackiego właściwy, ale ubogi komentarz, 

- dobór materiału przynajmniej częściowo zgodny z tematem, 

- sądy stereotypowe z odwołaniem się do tekstów literackich, 

- dopuszczalne błędy rzeczowe, 

- piso nieutrudniające zrozumienia tekstu, 

- streszczenie utworów zamiast analizy i interpretacji, 



- błędy kompozycyjne (np. brak proporcji między poszczególnymi elementami prac, brak 

logicznej spójności tekstu, brak wstępu lub/i zakończenia), 

- błędy stylistyczne, składniowe, frazeologiczne, fleksyjne, interpunkcyjne i ortograficzne, 

- komunikatywny język. 

 

Praca pisemna na ocenę niedostateczną nie spełnia powyższych kryteriów. 

Wymagania dotyczące oceny rozprawki problemowej: 

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:  

- zrozumieć temat rozprawki ; 

- postawić tezę lub hipotezę; 

- znaleźć argumenty uzasadniające tezę, 

- zachować trójdzielność kompozycyjną; 

- wprowadzić do pracy cytaty z utworów; 

- napisać pracę językiem komunikatywnym,  unikając błędów ortograficznych. 

Na ocenę dostateczną uczeń powinien: 

- zaprezentować własną koncepcję rozwinięcia tematu; 

- podjąć próbę skomponowania pracy w sposób zamierzony i nieschematyczny; 

- zadbać o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. 

Na ocenę dobrą uczeń powinien: 

- w funkcji argumentacyjnej właściwie wykorzystać materiał literacki  

i historycznoliteracki;  

- umiejętnie łączyć poszczególne części pracy tak, by jej tekst był spójny; 

- stosować urozmaiconą leksykę (bogate słownictwo) i składnię (różne typy 

zdań); 

- sięgać do różnych źródeł wiedzy, cytować badaczy  literatury; 

- sporządzić bibliografię; 

- zadbać o poprawność  i  jednorodność stylu. 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien: 

- pamiętać o oryginalnym zamyśle kompozycyjnym; 

- zadbać o szczególnie klarowną koncepcję rozwinięcia zasugerowanych przez 

temat  problemów; 

- w budowaniu argumentacji  wykorzystać materiał literacki., 

historycznoliteracki czy kulturowy; 

- umieścić w rozprawce własne przemyślane sądy wartościujące i uogólniające, 

umiejętnie skonfrontować je  z  sądami badaczy literatury; 

- zadbać o poprawność frazeologiczną i fleksyjną; - posłużyć się żywym 

stylem i  bogatą leksyką. 

Na ocenę celującą uczeń powinien: 

- w  toku argumentacyjnym wykorzystać materiał wykraczający poza treści 

programowe; 

- wykazać się oryginalnością ujęcia tematu; 

- umiejętnie wykorzystać sądy profesjonalnych badaczy literatury, konfrontując 

je z  własnym spojrzeniem; 



- sporządzić dokładne przypisy. 

 

Wymagania dotyczące oceny interpretacji utworu lirycznego: 

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:  

- nazwać typ liryki, biorąc za kryterium kreację, ja" lirycznego; 

- określić problem interpretacyjny; 

- znaleźć ślady obecności podmiotu lirycznego;  

- nazwać i wyodrębnić formy monologu lirycznego;  

- wypisać znaczące środki stylistyczne i je nazwać;  

- przedstawić w formie kilku zdań sytuację liryczną. 

Na ocenę dostateczną uczeń powinien:  

- opisać budowę wiersza; 

- na podstawie słów wiersza zidentyfikować podmiot liryczny; 

- określić funkcję występujących w tekście form monologu lirycznego; 

- określić funkcję znaczących środków stylistycznych;- sformułować założenie 

interpretacyjne; - zaprojektować konteksty interpretacyjne. 

Na ocenę dobrą uczeń powinien:  

- budować pracę interpretacyjną według własnej koncepcji;  

- zadbać o spójność tworzonego tekstu;  

- zadbać o poprawność stylistyczną pracy; 

- zadbać o poprawność ortograficzną;  

- umiejętnie wykorzystać obserwacje analityczne do budowania własnej 

hipotezy interpretacyjnej (sprawnie posługiwać się terminologią 

teoretycznoliteracką; podmiot liryczny, monolog liryczny, sytuacja liryczna);  

- podejmować próby dotarcia do znaczeń metaforycznych;  

- umiejętnie przywoływać fragmenty tekstu (cytaty) dla poparcia własnych 

sądów;  

- zastosować uzasadnione konteksty interpretacyjne. 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien:  

- wykazać się umiejętnością budowania oryginalnej koncepcji pracy; 

- zadbać o klarowność wywodu interpretacyjnego;  

- swobodnie posługiwać się terminologią teoretycznoliteracką, szczególnie 

wyraźnie akcentując funkcjonalność zastosowanych form i środków, m. in. 

monologu lirycznego, kreacji podmiotu, środków stylistycznych itp.;  

- umiejętnie łączyć obserwacje analityczne ze sferą znaczeń wiersza; 

- formułować własne dojrzałe uwagi, wnioski i sugestie; 

- szczególnie starannie dobierać wartościowe i uzasadnione konteksty 

interpretacyjne; 

- umiejętnie budować uogólnienia interpretacyjne;  

- posługiwać się bogatą leksyką i żywym stylem; 

- zadbać o poprawność interpunkcyjną pracy. 

Na ocenę celującą uczeń powinien:  

- wykazać się dużą sprawnością interpretacyjną; 

- budować bardzo dojrzałe i oryginalne sądy wartościujące i uogólniające;  



- starannie i celowo dobierać konteksty wykraczające poza program nauczania 

świadczące o dużej erudycji; 

- stylowi własnej pracy nadać znamiona indywidualności. 

 

Ocenianie testów i sprawdzianów wiadomości  - według punktacji podawanej przy 

każdym teście. 

 

8. Wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej przedmiotu  

     JĘZYK POLSKI – dla uczniów po gimnazjum: 

  

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji  

 Czytanie i słuchanie. Uczeń:  

1. odczytuje sens całego tekstu (a w nim znaczenia wyrazów, związków 

frazeologicznych, zdań, grup zdań uporządkowanych w akapicie, odróżnia 

znaczenie realne i etymologiczne) oraz wydzielonych przez siebie fragmentów; 

potrafi objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości;  

2. rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych (artykuł, felieton, reportaż), 

politycznych (przemówienie) i popularnonaukowych; wśród tekstów prasowych 

rozróżnia wiadomość  i komentarz; odczytuje zawarte w odbieranych tekstach 

informacje zarówno jawne, jak  i ukryte; (przemówienie) i popularnonaukowych; 

wśród tekstów prasowych rozróżnia wiadomość i komentarz; odczytuje zawarte  

w odbieranych tekstach informacje zarówno jawne, jak i ukryte;  

3. rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu;  

4. wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, rozpoznaje zastosowane  

w nim środki językowe i ich funkcje w tekście;  

5. wyróżnia argumenty, kluczowe pojęcia i twierdzenia w tekście argumentacyjnym, 

dokonuje jego logicznego streszczenia;  

6. rozróżnia w dialogu odpowiedzi właściwe i unikowe;  

7. rozpoznaje w wypowiedzi ironię, objaśnia jej mechanizm i funkcję;  

8. rozpoznaje pytania podchwytliwe i sugerujące odpowiedź;  

9. rozpoznaje manipulację językową w tekstach reklamowych, w języku polityków   

i dziennikarzy.  

Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń:  

1. 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);  

2. korzysta ze słowników i leksykonów, w tym słowników etymologicznych i symboli;  

3. tworzy przedmiotowe bazy danych zawierające informacje zdobywane w toku nauki; 

4. sporządza opis bibliograficzny książki i artykułu, zapisów elektronicznych, bibliografię 

wybranego tematu   

Świadomość językowa. Uczeń:  

1. analizuje i definiuje (w razie potrzeby z pomocą słowników) znaczenia słów;  

2. zna pojęcia znaku i systemu znaków; uzasadnia, że język jest systemem znaków; 

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

sposobów interpretacji; 3) 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);  



3. rozpoznaje i nazywa funkcje tekstu (informatywną, poetycką, ekspresywną, 

impresywną – w tym perswazyjną, fatyczną);  

4. wskazuje w czytanych tekstach i analizuje przykłady odmian terytorialnych, 

środowiskowych i zawodowych polszczyzny;  

5. rozpoznaje w czytanych tekstach oraz wypowiedziach mówionych stylizację, 

rozróżnia jej typy;  

6. rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności  

i stosowności wypowiedzi; rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;  

7. odróżnia słownictwo neutralne od emocjonalnego i wartościującego, oficjalne   

od swobodnego.  

  

II Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty 

kultury wskazane przez nauczyciela.  

Wstępne rozpoznanie. Uczeń:  

1. prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki;  

2. określa problematykę utworu;  

3. rozpoznaje konwencję literacką (stałe pojawianie się danego literackiego rozwiązania   

w obrębie pewnego historycznie określonego zbioru utworów).  

Analiza. Uczeń:  

1. 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) i określa ich funkcje;  

2. dostrzega w czytanych utworach cechy charakterystyczne określonej epoki 

(średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, 

dwudziestolecie międzywojenne, współczesność);  

3. analizując teksty dawne, dostrzega różnice językowe (fonetyczne, leksykalne) 

wynikające ze zmian historycznych;  

4. rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera (narracja, 

fabuła, sytuacja liryczna, akcja); 5) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty 

(dostrzega cechy wspólne i różne).   

Interpretacja. Uczeń:  

1. wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu  

(np. słowa klucze, wyznaczniki kompozycji);  

2. wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne, 

religijne);  

3. porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach literackich;  

4. odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu.   

Wartości i wartościowanie. Uczeń:  

1. dostrzega związek języka z wartościami, rozumie, że język podlega wartościowaniu, 

 (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; wolność, równość, braterstwo; Bóg, honor, 

ojczyzna; solidarność, niepodległość, tolerancja);  

2. dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości narodowe  

i uniwersalne;  

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

i miłosierdzia) oraz rozumie źródła tych konfliktów.  



 

III Tworzenie wypowiedzi  

Mówienie i pisanie. Uczeń:  

1. tworzy dłuższy tekst pisany lub mówiony (rozprawka, recenzja, referat, interpretacja 

utworu literackiego lub fragmentu) zgodnie z podstawowymi regułami jego organizacji, 

przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej;  

2. przygotowuje wypowiedź (wybiera formę gatunkową i odpowiedni układ kompozycyjny, 

analizuje temat, wybiera formę kompozycyjną, sporządza plan wypowiedzi, dobiera 

właściwe słownictwo);  

3. 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);  

4. publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając o dźwiękową 

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

5. stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie sprawę z ich wartości i funkcji; 

wystrzega się nieuczciwych zabiegów erystycznych;  

6. opracowuje redakcyjnie własny tekst (dokonuje uzupełnień, przekształceń, skrótów, 

eliminuje przypadkową niejednoznaczność wypowiedzi, sporządza przypisy);  

7. wykonuje różne działania na tekście cudzym (np. streszcza, parafrazuje, sporządza 

konspekt, cytuje).  

Świadomość językowa. Uczeń:  

Operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie rozwijanym   

i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: Polska, Europa, świat – 

współczesność i przeszłość; kultura, cywilizacja, polityka).  

 

Obowiązkowe teksty kultury  

Teksty poznawane w całości nie mniej niż 13 pozycji książkowych odpowiednio  

w okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, 

przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką:  

Sofokles „Król Edyp” (wersja literacka lub spektakl teatralny);  

*”Bogurodzica”; „Lament świętokrzyski”;  

*Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;  

Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety;  

William Szekspir „Makbet” lub „Hamlet”;  

Adam Mickiewicz– wybrane sonety i inne wiersze (w tym „Romantyczność”), 

*”Dziadów” część III, *”Pan Tadeusz”;  

Juliusz Słowacki – Kordian; wybrane wiersze;  

Cyprian Norwid – wybrane wiersze;  

Bolesław Prus *”Lalka”;  

Fiodor Dostojewski – wybrany utwór,np.”Zbrodnia i kara”, „Łagodna”;  

Joseph Conrad „Jądro ciemności”;  

Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff – wybrane wiersze;    

Stanisław Wyspiański *”Wesele”;  

Władysław Stanisław Reymont „Chłopi” (tom I –Jesień);  

Stefan Żeromski – wybrany utwór („Ludzie bezdomni”, „Wierna rzeka”, „Echa leśne”  

lub „Przedwiośnie”);  



Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, 

Konstanty  

Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze;  

Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie;  

*Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;  

Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie;  

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, 

Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak – wybrane 

wiersze;  

Miron Białoszewski – wybrane utwory;  

wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego 

Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza); wybrana powieść polska z 

XX lub XXI w. (np. Marii Kuncewiczowej „Cudzoziemka”, Zofii  

Nałkowskiej „Granica”, Józefa Mackiewicza „Droga donikąd”, Stanisława Lema 

„Solaris”, Juliana Stryjkowskiego „Austeria”, Tadeusza Konwickiego „Kronika 

wypadków miłosnych”); wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. Franza Kafki 

„Proces”, Alberta Camusa „Dżuma”, George'a Orwella „Rok 1984”, Isaaca Bashevisa 

Singera „Sztukmistrz z Lublina”, Gabriela Garcii Marqueza „Sto lat samotności”, 

Umberto Eco „Imię róży”).  

  

Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela),  przy czym 

nie można pominąć utworu oznaczonego gwiazdką:  

wybór mitów;  

„Dzieje Tristana i Izoldy”;  

Miguel Cervantes „Don Kichote”;  

Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki”;  

Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub „Monachomachia”;  

Adam Mickiewicz „Dziady” część IV;  

Juliusz Słowacki „Kordian”;  

Witold Gombrowicz *”Ferdydurke”;  

Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu „Osmaleni” lub Hanna Krall „Zdążyć przed 

Panem Bogiem”;  

Gustaw Herling-Grudziński „Inny świat”; Ryszard Kapuściński „Podróże z 

Herodotem”; „Biblia” (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad Pieśniami, Księgi 

Hioba, Apokalipsy św. Jana, fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty 

interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok); dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii 

Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza);  

Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski”;  

Inne: wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, 

Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego); homilia Jana Pawła II 

wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – 

nagranie telewizyjne.  

 

  

  



9. Wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej przedmiotu  

     JĘZYK POLSKI – dla uczniów po szkole podstawowej: 

 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

Czytanie utworów literackich. Uczeń: 

1. rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych 

okresach: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, 

pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, literatura wojny  

i okupacji, literatura lat 1945–1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.; 

2. rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy w utworach (fantastyczną, 

symboliczną, mimetyczną, realistyczną, naturalistyczną, groteskową); 

3. rozróżnia gatunki epickie, liryczne, dramatyczne i synkretyczne, w tym: gatunki 

poznane w szkole podstawowej oraz epos, odę, tragedię antyczną, psalm, kronikę, 

satyrę, sielankę, balladę, dramat romantyczny, powieść poetycką, a także odmiany 

powieści i dramatu, wymienia ich podstawowe cechy gatunkowe; 

4. rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego poznane w szkole 

podstawowej oraz środki znaczeniowe: oksymoron, peryfrazę, eufonię, hiperbolę; 

leksykalne, w tym frazeologizmy; składniowe: antytezę, paralelizm, wyliczenie, 

epiforę, elipsę; wersyfikacyjne, w tym przerzutnię; określa ich funkcje; 

5. interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego; 

6. rozpoznaje w tekstach literackich: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor, patos; 

określa ich funkcje w tekście i rozumie wartościujący charakter; 

7. rozumie pojęcie groteski, rozpoznaje ją w tekstach oraz określa jej artystyczny  

i wartościujący charakter; 

8. wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie 

programowej jako lektury obowiązkowe; 

9. rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek  

z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, 

egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji; 

10. rozpoznaje w utworze sposoby kreowania: świata przedstawionego (fabuły, 

bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; interpretuje je  

i wartościuje; 

11. rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy  

i toposy oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w utworach 

literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych; 

12. w interpretacji utworów literackich odwołuje się do tekstów poznanych w szkole 

podstawowej, w tym: trenów i pieśni Jana Kochanowskiego, bajek Ignacego 

Krasickiego, Dziadów cz. II oraz Pana Tadeusza Adama 

Mickiewicza, Zemsty Aleksandra Fredry, Balladyny Juliusza Słowackiego; 

13. porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje i nawiązania  

w porównywanych utworach, określa cechy wspólne i różne; 

14. przedstawia propozycję interpretacji utworu, wskazuje w tekście miejsca, które mogą 

stanowić argumenty na poparcie jego propozycji interpretacyjnej; 

15. wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie 

kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, 

biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny; 

16. rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe; określa 

ich rolę i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla budowania własnego 

systemu wartości. 



Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 

1. przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów, np. publicystycznych, 

popularnonaukowych, naukowych; 

2. analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, sposób prowadzenia 

wywodu oraz argumentację; 

3. rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych (artykuł, felieton, reportaż), 

retorycznych (przemówienie, laudacja, homilia), popularnonaukowych i naukowych 

(rozprawa); wśród tekstów prasowych rozróżnia wiadomość i komentarz; rozpoznaje 

środki językowe i ich funkcje zastosowane w tekstach; odczytuje informacje  

i przekazy jawne i ukryte; rozróżnia odpowiedzi właściwe i unikowe; 

4. określa wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej; rozumie 

pojęcie katharsis i charakteryzuje jego rolę w kształtowaniu odbioru dzieła; 

5. charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę epoki; 

6. odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie 

sztuki; 

7. odróżnia dzieła kultury wysokiej od tekstów kultury popularnej, stosuje kryteria 

pozwalające odróżnić arcydzieło od kiczu. 

II. Kształcenie językowe. 

Gramatyka języka polskiego. Uczeń: 

1. wykorzystuje wiedzę z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni w 

analizie i interpretacji tekstów oraz tworzeniu własnych wypowiedzi; 

2. rozumie zróżnicowanie składniowe zdań wielokrotnie złożonych, rozpoznaje ich 

funkcje w tekście i wykorzystuje je w budowie wypowiedzi o różnym charakterze; 

3. rozpoznaje argumentacyjny charakter różnych konstrukcji składniowych i ich funkcje 

w tekście; wykorzystuje je w budowie własnych wypowiedzi; 

4. rozumie rolę szyku wyrazów w zdaniu oraz określa rolę jego przekształceń w 

budowaniu znaczenia wypowiedzi. 

Zróżnicowanie języka. Uczeń: 

1. rozróżnia pojęcie stylu i stylizacji, rozumie ich znaczenie w tekście; 

2. rozróżnia style funkcjonalne polszczyzny oraz rozumie zasady ich stosowania; 

3. rozpoznaje i ocenia modę językową we współczesnym języku; 

4. określa rodzaje zapożyczeń i sposób ich funkcjonowania w polszczyźnie różnych 

epok; odnosi wskazane zjawiska do współczesnej polszczyzny; 

5. zna, rozumie i funkcjonalnie wykorzystuje biblizmy, mitologizmy, sentencje, 

przysłowia i aforyzmy obecne w polskim dziedzictwie kulturowym; 

6. rozpoznaje rodzaje stylizacji (archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja, stylizacja 

środowiskowa, biblijna, mitologiczna itp.) oraz określa ich funkcje w tekście; 

7. rozpoznaje słownictwo o charakterze wartościującym; odróżnia słownictwo neutralne 

od słownictwa o zabarwieniu emocjonalnym, oficjalne od potocznego. 

Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń: 

1. rozumie pojęcie znaku językowego oraz języka jako systemu znaków; rozróżnia typy 

znaków i określa ich funkcje w tekście; 

2. zna pojęcie aktu komunikacji językowej oraz jego składowe (komunikat, nadawca, 

odbiorca, kod, kontekst, kontakt); 

3. rozpoznaje i określa funkcje tekstu (informatywną, poetycką, metajęzykową, 

ekspresywną, impresywną – w tym perswazyjną); 

4. rozpoznaje zjawiska powodujące niejednoznaczność wypowiedzi (homonimie, 

anakoluty, elipsy, paradoksy), dba o jasność i precyzję komunikatu; 

5. posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji 

komunikacyjnej; 

6. odróżnia zamierzoną innowację językową od błędu językowego; określa funkcje 



innowacji językowej w tekście; 

7. stosuje zasady etyki wypowiedzi; wartościuje wypowiedzi językowe, stosując kryteria, 

np. prawda – fałsz, poprawność – niepoprawność; 

8. rozróżnia pojęcia manipulacji, dezinformacji, postprawdy, stereotypu, bańki 

informacyjnej, wiralności; rozpoznaje te zjawiska w tekstach i je charakteryzuje; 

9. stosuje zasady etykiety językowej w wypowiedziach ustnych i pisemnych 

odpowiednie do sytuacji; 

10. charakteryzuje zmiany w komunikacji językowej związane z rozwojem jej form  

(np. komunikacji internetowej). 

Ortografia i interpunkcja. Uczeń: 

1. stosuje zasady ortografii i interpunkcji, w tym szczególnie: pisowni wielką i małą 

literą, pisowni łącznej i rozłącznej partykuły nie oraz partykuły -bym, -byś, -by z 

różnymi częściami mowy; pisowni zakończeń -ji, -ii, -i; zapisu przedrostków roz-, 

bez-, wes-, wz-, ws-; pisowni przyimków złożonych; pisowni nosówek (a, ę) oraz 

połączeń om, on, em, en; pisowni skrótów i skrótowców; 

2. wykorzystuje składniowo-znaczeniowy charakter interpunkcji do uwypuklenia sensów 

redagowanego przez siebie tekstu; 

3. rozumie stylistyczną funkcję zamierzonego błędu ortograficznego w tekście 

artystycznym. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

Elementy retoryki. Uczeń: 

1. formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu 

odpowiednich konstrukcji składniowych; 

2. wskazuje i rozróżnia cele perswazyjne w wypowiedzi literackiej i nieliterackiej; 

3. rozumie i stosuje w tekstach retorycznych zasadę kompozycyjną (np. teza, argumenty, 

apel, pointa); 

4. wyjaśnia, w jaki sposób użyte środki retoryczne (np. pytania retoryczne, wyliczenia, 

wykrzyknienia, paralelizmy, powtórzenia, apostrofy, przerzutnie, inwersje) oddziałują 

na odbiorcę; 

5. rozróżnia typy argumentów, w tym argumenty pozamerytoryczne (np. odwołujące się 

do litości, niewiedzy, groźby, autorytetu, argumenty ad personam); 

6. rozumie, na czym polega logika i konsekwencja toku rozumowania w wypowiedziach 

argumentacyjnych i stosuje je we własnych tekstach; 

7. odróżnia dyskusję od sporu i kłótni; 

8. rozróżnia pragmatyczny i etyczny wymiar obietnic składanych w tekstach reklamy; 

9. rozpoznaje elementy erystyki w dyskusji oraz ocenia je pod względem etycznym; 

10. rozumie zjawisko nowomowy; określa jego cechy i funkcje w tekście. 

Mówienie i pisanie. Uczeń: 

1. zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne 

zdanie; 

2. buduje wypowiedź w sposób świadomy, ze znajomością jej funkcji językowej,  

z uwzględnieniem celu i adresata, z zachowaniem zasad retoryki; 

3. reaguje na przejawy agresji językowej, np. zadając pytania, prosząc o rozwinięcie  

lub uzasadnienie stanowiska, wykazując sprzeczność wypowiedzi; 

4. zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, 

uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji; 

5. tworzy formy użytkowe: protokół, opinię, zażalenie; stosuje zwroty adresatywne, 

etykietę językową; 

6. tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: wypowiedź  

o charakterze argumentacyjnym, referat, szkic interpretacyjny, szkic krytyczny, 

definicja, hasło encyklopedyczne, notatka syntetyzująca; 



7. odróżnia streszczenie od parafrazy; funkcjonalnie stosuje je w zależności od celu 

wypowiedzi; 

8. tworzy plan kompozycyjny i dekompozycyjny tekstów o charakterze 

argumentacyjnym; 

9. stosuje retoryczne zasady kompozycyjne w tworzeniu własnego tekstu; wygłasza 

mowę z uwzględnieniem środków pozajęzykowych; 

10. w interpretacji przedstawia propozycję odczytania tekstu, formułuje argumenty  

na podstawie tekstu oraz znanych kontekstów, w tym własnego doświadczenia, 

przeprowadza logiczny wywód służący uprawomocnieniu formułowanych sądów; 

11. stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego tekstu; 

potrafi weryfikować własne decyzje poprawnościowe; 

12. wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym, dokonuje 

korekty tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej. 

IV. Samokształcenie. 

1. rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie 

różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska; 

2. porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; syntetyzuje 

poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je  

w swoich wypowiedziach; 

3. korzysta z literatury naukowej lub popularnonaukowej; 

4. sporządza bibliografię i przypis bibliograficzny, także źródeł elektronicznych; 

5. dokonuje krytycznej selekcji źródeł; 

6. wybiera z tekstu odpowiednie cytaty i stosuje je w wypowiedzi; 

7. wzbogaca swoją wypowiedź pozajęzykowymi środkami komunikacji; 

8. posługuje się słownikami ogólnymi języka polskiego oraz słownikami 

specjalistycznymi (np. etymologicznymi, frazeologicznymi, skrótów, gwarowymi), 

także w wersji on-line; 

9. wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny; 

10. gromadzi i przetwarza informacje, sporządza bazę danych; 

11. korzysta z zasobów multimedialnych, np. z: bibliotek, słowników on-line, 

wydawnictw e-book, autorskich stron internetowych; dokonuje wyboru źródeł 

internetowych, uwzględniając kryterium poprawności rzeczowej oraz krytycznie 

ocenia ich zawartość; 

12. wykorzystuje formę projektu w przygotowaniu i prezentowaniu oraz popularyzowaniu 

swoich zainteresowań i osiągnięć; 

13. zna pojęcie hipertekstu; rozpoznaje jego realizacje internetowe oraz pozainternetowe; 

określa ich funkcje w komunikacji, umiejętnie z nich korzysta w gromadzeniu 

informacji. 

 

Lektura obowiązkowa 

Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad 

Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana; 

Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja; 

Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty); 

Sofokles, Antygona; 

Horacy – wybrane utwory; 

Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); 

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty); 

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty); 

Pieśń o Rolandzie (fragmenty); 

Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty); 



Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty); 

Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 

13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich; 

Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty); 

wybrane wiersze następujących poetów:Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj 

Sęp-Szarzyński; 

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty); 

William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia; 

Molier, Skąpiec; 

Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry; 

Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej; 

Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane 

sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III; 

Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), 

Testament mój; 

Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia; 

Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze; 

Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu; 

Eliza Orzeszkowa, Gloria victis; 

Henryk Sienkiewicz, Potop; 

Adam Asnyk, wybór wierszy; 

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara; 

wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 

Leopold Staff; 

Stanisław Wyspiański, Wesele; 

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień); 

Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie; 

Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty); 

wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria 

Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, 

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy; 

Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli; 

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat; 

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem; 

wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu 

emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław 

Miłosz, wybrane wiersze, w tym z tomu Ocalenie, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, 

wybrane wiersze, w tym z tomu Raport z oblężonego Miasta; 

Albert Camus, Dżuma; 

George Orwell, Rok 1984; 

Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty); 

Sławomir Mrożek, Tango; 

Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” 

 (z tomu Prawo prerii); 

Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych); 

Antoni Libera, Madame; 

Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie); 

Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach); 

Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty); 

wybrane utwory okresu stanu wojennego; 

powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, 



Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych 

Panów. 

Lektura uzupełniająca 

W każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach,  

na przykład: 

Sofokles, Król Edyp; 

Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty); 

Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty); 

Giovanni Boccaccio, Sokół; 

Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty); 

Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty); 

Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty); 

Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów); 

Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I); 

Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty); 

Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory; 

Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty); 

Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła; 

Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty); 

Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty); 

Aleksander Fredro, Śluby panieńskie; 

Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty); 

George Byron, Giaur (fragmenty); 

Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV; 

Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem; 

Maria Konopnicka, wybór wierszy; 

Stefan Żeromski, Echa leśne; 

Zofia Nałkowska, Granica; 

Tadeusz Peiper, wybór wierszy; 

Joseph Conrad, Lord Jim; 

Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward 

Stachura, wybór wierszy; 

Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty); 

Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony); 

Jan Józef Szczepański, Święty; 

Tadeusz Różewicz, Kartoteka; 

Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty); 

Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty); 

Stanisław Lem, Wizja lokalna; 

Samuel Beckett, Czekając na Godota; 

Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani; 

Eugène Ionesco, Lekcja lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela 

oraz   
Kronika książąt polskich" (oprac. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski); 

Juliusz Słowacki, Listy do matki (fragmenty); 

Henryk Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki (fragmenty); 

Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni; 

Ryszard Krynicki – wybór wierszy,  

Adam Zagajewski – wybór wierszy,  

Witold Pilecki, Raport Witolda; 

Wiesław Kielar, Anus mundi; 



Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919; 

Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie; 

John Ronald Reuel Tolkien, Władca pierścieni. Drużyna pierścienia. 

 

10.Minimalna ilość ocen z języka polskiego równa się sumie godzin lekcyjnych w tygodniu +2. 

11. Każda ocena, oprócz najwyższej, może zostać podniesiona na wyższą na warunkach i zgodnie 

z trybem podnoszenia ocen, tj.: 

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować o podwyższenie oceny z języka polskiego w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej wpisanej do dziennika zgodnie z kalendarzem organizacyjnym szkoły. Wniosek należy 

złożyć w sekretariacie. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice, 

jeśli uczeń spełnia następujące warunki: 

a) ma co najmniej 80 % obecności na zajęciach, z których wnioskuje  

o podwyższenie oceny, 

b) ma nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego, 

c) opuścił co najwyżej jedną zapowiedzianą w półroczu formę sprawdzania wiedzy  

i umiejętności z przedmiotu, z którego stara się o podwyższenie oceny, 

d) przewidywana ocena klasyfikacyjna zachowania jest co najmniej dobra. 

Wniosek ucznia lub jego rodziców musi zawierać uzasadnienie. We wniosku należy określić ocenę,  

o jaką uczeń się ubiega. 

Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny przystępuje do zaliczenia z materiału określonego przez 

nauczyciela, w terminie nie późniejszym niż na 1 dzień przed zebraniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej. 

Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku zaliczenia nie może być niższa niż przewidywana. 

 

11. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

stosuje się „inne sposoby kształcenia”, np. kształcenie na odległość. 

 

1) Zajęcia na odległość mogą być realizowane z wykorzystaniem:   

a) materiałów udostępnionych pod adresem www.epodreczniki.pl,   

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

i okręgowych komisji egzaminacyjnych,  

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,  

d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela. 

2) Podstawę oceny pracy ucznia stanowi wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej 

zapewniających wymianę informacji między nauczycielem i uczniem. 

3) Oceny pracy ucznia dokonuje się przez monitorowanie podejmowanych przez ucznia 

aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym 

materiałem i dających podstawę do oceny. 

4) Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia obecne w nauczaniu klasowym + 

systematyczna realizacja ćwiczeń online – waga oceny 7. 

 



 

 

Nauczyciele języka polskiego



 


