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I. Wst´p
Niniejszy program nauczania j´zyka polskiego przeznaczony jest dla uczniów klas I–III
gimnazjum.
Uwzgl´dnia najnowsze rozporzàdzenia MEN w sprawie:
– podstawy programowej kszta∏cenia ogólnego – Rozporzàdzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó∏ (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),
– tworzenia i realizacji programów szkolnych i podr´czników,
– planów nauczania,
– oceniania.
W programie zaleca si´ nauczanie j´zyka polskiego zgodnie z za∏o˝eniami zapisanymi w podstawie programowej i rozporzàdzeniu o tworzeniu programów, z po∏o˝eniem
nacisku na integracj´ treÊci nauczania j´zyka polskiego z treÊciami programowymi historii, sztuki i treÊciami Êcie˝ek edukacyjnych.
W programie autorka zak∏ada ca∏oÊciowy rozwój ucznia poprzez wykorzystanie
w procesie uczenia wyobraêni, emocji, zmys∏ów, ruchu i intelektu, kszta∏cenie sprawnoÊci j´zykowej, nabywanie umiej´tnoÊci polonistycznych i ponadprzedmiotowych. ¸àczenie treÊci polonistycznych – literackich, kulturowych, j´zykowych z treÊciami programowymi innych przedmiotów humanistycznych daje uczniom mo˝liwoÊç pe∏nego
uczestnictwa w kulturze i ˝yciu spo∏ecznym oraz uczy dostrzegania niezb´dnych w ˝yciu wartoÊci, jak dobro, pi´kno, prawda, szacunek, tolerancja.
Istotà tego programu jest wprowadzenie uczniów w Êwiat kultury poprzez rzetelne
przygotowanie do czytania ze zrozumieniem, mówienia, pisania i s∏uchania.
TreÊci programowe zapisane w podstawie programowej kszta∏cenia ogólnego
i rozszerzone przez autork´ programu podporzàdkowane sà kszta∏ceniu umiej´tnoÊci
polonistycznych, komunikacyjnych, niezb´dnych we wspó∏czesnym Êwiecie, przybli˝ajà Êwiat wartoÊci, pokazujà wa˝ne przyk∏ady Êwiatowej, europejskiej i polskiej literatury
w ca∏oÊci i we fragmentach, kszta∏cà patriotyczne i obywatelskie postawy.
Program ma uk∏ad spiralny w zakresie çwiczenia stylu wypowiedzi, czytania ze zrozumieniem, kszta∏cenia j´zyka, redagowania d∏u˝szych form wypowiedzi, uwzgl´dnia
potrzeby i zainteresowania uczniów na tym etapie kszta∏cenia.
Program, zgodnie z ramowym planem nauczania, przewiduje w trzyletnim cyklu
kszta∏cenia 14 godzin j´zyka polskiego i dodatkowo 2 godziny z godzin do dyspozycji
dyrektora szko∏y.

I. Wst´p

W programie k∏adzie si´ nacisk na realizacj´ celów wychowawczych. Nauczyciel, realizujàc program j´zyka polskiego, ma na uwadze wychowanie m∏odego Polaka, cz∏owieka tolerancyjnego, mówiàcego pi´knà polszczyznà, szanujàcego drugiego cz∏owieka,
Êrodowisko i nauk´.
Autorka programu przewiduje pewnà swobod´ w wykorzystaniu treÊci nauczania,
pod warunkiem, ˝e treÊci i osiàgni´cia zapisane w podstawie programowej kszta∏cenia
ogólnego zostanà zrealizowane w ca∏oÊci. Dzi´ki realizacji programu uczniowie b´dà
wyposa˝eni w niezb´dnà polonistycznà wiedz´ i podstawowe umiej´tnoÊci wa˝ne
w dalszej edukacji i w ˝yciu, jak skuteczne porozumiewanie si´, twórcze rozwiàzywanie
problemów, myÊlenie, negocjowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce, korzystanie
z ró˝nych êróde∏ informacji, samokszta∏cenie. Absolwent gimnazjum powinien byç zmotywowany do krytycznego czytania tekstów literackich i innych tekstów kultury, powinien poprawnie mówiç i pisaç pi´knà polszczyznà oraz szanowaç wytwory polskiej kultury i ojczysty j´zyk.
Program przewidziany jest dla klas I–III gimnazjum. Zawiera cele ogólne, cele
szczegó∏owe (uwidocznione w osiàgni´ciach), treÊci, osiàgni´cia na poziomie wiedzy,
umiej´tnoÊci i postaw w zakresie czytania, mówienia, s∏uchania, pisania, nauki o j´zyku, lektury, a tak˝e procedury osiàgania celów, metody oceniania osiàgni´ç
uczniów i uwagi o programie.
W programie podana jest lektura obowiàzkowa i inne wybrane teksty literackie, niezb´dne w dalszym kszta∏ceniu.
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II. Cele edukacyjne
W programie uwzgl´dniono cele wychowawcze i cele kszta∏cenia zapisane w podstawie programowej kszta∏cenia ogólnego (zob. cytowane Rozporzàdzenie):
– przygotowanie do odbioru dzie∏a literackiego i innych tekstów kultury; rozbudzanie motywacji do czytania,
– przygotowanie do samokszta∏cenia, motywowanie ucznia do dalszego kszta∏cenia,
– wdra˝anie do korzystania z ró˝nych êróde∏ informacji (s∏owników, encyklopedii, Internetu itp.),
– przygotowanie do ˝ycia w demokratycznym i obywatelskim spo∏eczeƒstwie,
– wyrabianie szacunku dla j´zyka polskiego,
– wpajanie szacunku dla tradycji narodowej,
– wprowadzanie w tradycj´ kultury europejskiej i narodowej,
– uczenie tolerancji,
– przygotowanie do udzia∏u w kulturze, przede wszystkim w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym,
– kszta∏cenie umiej´tnoÊci skutecznego porozumiewania si´ w zró˝nicowanych
sytuacjach komunikacyjnych (osiàganie sprawnoÊci mówienia, s∏uchania, czytania, pisania).
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III. TreÊci kszta∏cenia
i osiàgni´cia ucznia
W programie zawarte sà treÊci kszta∏cenia i osiàgni´cia uczniów zapisane w podstawie programowej kszta∏cenia ogólnego (zob. cytowane Rozporzàdzenie), z podzia∏em na klasy I–III oraz propozycje autorki.
TreÊci i osiàgni´cia zosta∏y uszczegó∏owione w zakresie czytania, mówienia, s∏uchania, pisania, nauki o j´zyku z uwzgl´dnieniem lektur. W poszczególnych dzia∏ach programu zosta∏y wpisane poj´cia z teorii literatury, kultury, kszta∏cenia j´zyka.

KLASA I
A. TreÊci nauczania w zakresie czytania ró˝nych tekstów kultury:
– doskonalenie techniki czytania,
– czytanie tekstów literackich (opowiadanie, powieÊç, mit, pami´tnik, poezja,
dramat),
– czytanie tekstów popularnonaukowych,
– czytanie i odbiór innych tekstów kultury: obraz, rzeêba, p∏askorzeêba, grafika,
teatr, film, reklama,
– czytanie czasopism,
– czytanie katalogów,
– czytanie instrukcji,
– korzystanie z ró˝nych êróde∏ informacji (radio, telewizja, prasa, Internet).
B. Osiàgni´cia ucznia w zakresie czytania ró˝nych tekstów kultury:
wiedza, umiej´tnoÊci, postawy
Uczeƒ:
– czyta p∏ynnie krótki tekst i fragmenty wi´kszych tekstów,
– czyta z odpowiednià intonacjà i akcentowaniem,
– wybiera informacje,
– czyta tekst pobie˝nie,
– czyta ró˝ne cz´Êci ksià˝ki: tekst g∏ówny, wst´p, spis treÊci, bibliografi´,
– formu∏uje pytania do przeczytanego tekstu,
– rozumie poj´cia: fikcja, realizm, fantastyka,
– okreÊla akcj´ i fabu∏´ w utworze literackim,
– rozró˝nia typy tekstu: epika, liryka, dramat, tekst popularnonaukowy,
– rozró˝nia gatunki literackie,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

wskazuje w tekÊcie opisy, dialog, monolog,
wskazuje w tekÊcie Êrodki stylistyczne i ich funkcj´,
okreÊla temat utworu, przes∏anie, mora∏, alegori´,
zna j´zyk teatru, filmu, reklamy, opisu obrazu, rzeêby,
rozró˝nia obraz, rzeêb´, p∏askorzeêb´, grafik´,
gromadzi fragmenty prasy na zadany temat,
czyta instrukcje obs∏ugi,
korzysta z katalogu alfabetycznego i rzeczowego,
samodzielnie korzysta ze s∏owników, encyklopedii, prasy, Internetu,
czyta utwory biograficzne, wybiera informacje,
docenia wartoÊç literatury, malarstwa, kultury,
dostrzega zalety i wady reklamy, telewizji, komputera, Internetu.

C. TreÊci kszta∏cenia w zakresie mówienia:
– doskonalenie umiej´tnoÊci mówienia, estetyka wypowiedzi jednozdaniowej
i wielozdaniowej,
– udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczàce tekstu literackiego,
– zadawanie pytaƒ do tekstu,
– opowiadanie treÊci krótkich i d∏u˝szych tekstów,
– branie udzia∏u w dyskusji,
– charakteryzowanie, streszczanie,
– wyg∏aszanie tekstów z pami´ci,
– prezentowanie w∏asnego zdania,
– opiniowanie, argumentowanie, wnioskowanie,
– opis ró˝nych tekstów kultury,
– porównywanie tekstów,
– uszanowanie wypowiedzi kolegów.
D. Osiàgni´cia ucznia w zakresie mówienia: wiedza, umiej´tnoÊci, postawy
Uczeƒ:
– zamyka myÊl w obr´bie zdania,
– wypowiada si´ na temat,
– mówi w sposób zwi´z∏y, jasny, komunikatywny, estetyczny,
– odpowiada na pytania i formu∏uje pytania do tekstu,
– jest odpowiedzialny za wypowiedziane s∏owa,
– odró˝nia j´zyk mówiony od j´zyka pisanego,
– prowadzi wywiad, umiej´tnie zadajàc pytania,
– wyra˝a opini´, analizuje, argumentuje, wnioskuje,
– zabiera g∏os w dyskusji, prezentujàc w kulturalny sposób w∏asne zdanie,
– wyra˝a sàdy, uzasadnia,
– opisuje postaç lirycznà,
– charakteryzuje postaç literackà,
– opowiada wàtki d∏u˝szego tekstu,
– streszcza tekst jednowàtkowy, tekst publicystyczny, prasowy,
– popiera wypowiedê cytatem,
– wypowiada si´ na temat obrazu, rzeêby, p∏askorzeêby, grafiki, teatru, filmu,
reklamy,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

interpretuje wiersz, odczytuje przenoÊnie, symbole,
opowiada wed∏ug planu,
porównuje tekst literacki i obraz,
porównuje tekst literacki i film,
komentuje wydarzenie,
odró˝nia fakty od opinii,
szanuje wypowiedzi kolegów, szanuje rozmówc´,
dostrzega wartoÊç wzbogacania j´zyka mówionego,
mówi poprawnà polszczyznà.

E. Sytuacje s∏uchania:
– çwiczenie umiej´tnoÊci skupiania uwagi podczas g∏oÊnego czytania i wypowiedzi uczniów i nauczyciela,
– uwa˝ne Êledzenie wypowiedzi kolegów w czasie lekcji,
– s∏uchanie czytania krótkiego tekstu i fragmentów d∏u˝szych tekstów,
– s∏uchanie wypowiedzi kolegów i nauczyciela podczas opowiadania, dyskutowania, wydawania poleceƒ, rozmowy,
– s∏uchanie podczas oglàdania filmów, prezentowania audycji radiowej,
– kultura s∏uchania.
F. Osiàgni´cia ucznia w zakresie s∏uchania: wiedza, umiej´tnoÊci, postawy
Uczeƒ:
– potrafi skupiç uwag´ podczas s∏uchania,
– zapami´tuje wys∏uchane treÊci,
– s∏ucha uwa˝nie czytanego i wypowiadanego tekstu,
– podczas s∏uchania zadaje pytania w celu lepszego rozumienia czytanego i wypowiadanego tekstu,
– s∏ucha aktywnie, odczytuje intencje mówiàcego,
– s∏ucha krytycznie, wyra˝a w∏asne emocje,
– s∏uchajàc reklam, dostrzega ich manipulacyjny charakter,
– s∏uchajàc, okreÊla temat tekstu.
G. TreÊci kszta∏cenia w zakresie pisania:
– formy wypowiedzi poznane w szkole podstawowej,
– plan ramowy i szczegó∏owy w postaci zawiadomieƒ i zdaƒ oznajmujàcych,
– opowiadanie z elementami opisu, z dialogiem, wspomnienie, pami´tnik,
– streszczenie tekstu literackiego,
– sprawozdanie,
– opis postaci, charakterystyka, opis przedmiotu, opis krajobrazu, opis prze˝yç,
– rozprawka,
– pisma u˝ytkowe: notatka, przepis, podzi´kowanie, list, dedykacja, ˝yczenia,
og∏oszenie, pozdrowienia.
H. Osiàgni´cia ucznia w zakresie pisania: wiedza, umiej´tnoÊci, postawy
Uczeƒ:
– dba o estetyk´ pisma,
– redaguje wypowiedzi jednozdaniowe i wielozdaniowe,
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– stosuje w∏aÊciwe znaki graficzne w tekÊcie,
– redaguje d∏u˝sze formy wypowiedzi, zachowujàc kompozycj´, plan wypowiedzi, temat, inne wyznaczniki tekstu,
– w wypowiedzi pisemnej dobiera w∏aÊciwe s∏ownictwo, sk∏adni´, wyra˝enia,
zwroty,
– redaguje plan ramowy i szczegó∏owy w formie równowa˝ników zdaƒ i zdaƒ
oznajmujàcych,
– redaguje opowiadanie, opis, sprawozdanie, streszczenie, charakterystyk´,
rozprawk´,
– redaguje notatk´, przepis, podzi´kowanie, list, dedykacj´, ˝yczenia, og∏oszenie, pozdrowienia,
– szanuje odbiorc´ tekstu,
– w liÊcie prywatnym i urz´dowym ró˝nicuje j´zyk.
I. TreÊci kszta∏cenia w zakresie nauki o j´zyku:
– utrwalenie wiadomoÊci ze szko∏y podstawowej: rzeczownik, odmiana rzeczownika, przypadek, liczba, rodzaj, temat i koƒcówka, temat oboczny, osobliwoÊci w odmianie rzeczownika, podzia∏ rzeczowników na: ˝ywotne, nie˝ywotne, osobowe, nieosobowe, pospolite, w∏asne, konkretne, abstrakcyjne,
– czasownik – formy osobowe i nieosobowe, osoby, liczby, czasy, rodzaje: m´ski, ˝eƒski, nijaki, m´skoosobowy, niem´skoosobowy, aspekt dokonany i niedokonany, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, strony czasownika,
– pisownia form czasowników: stanàç, krzyknàç, odmiana tych czasowników
w czasie przesz∏ym,
– przymiotnik – odmiana przymiotnika przez przypadki, liczby, rodzaje, stopniowanie przymiotnika: regularne, nieregularne, opisowe, pisownia przymiotników dwucz∏onowych, na przyk∏ad: bia∏o-zielony, jasnoniebieski,
– zwiàzki frazeologiczne,
– pisownia przedrostków,
– Êrednik,
– nieodmienne cz´Êci mowy: przyimek, spójnik, partyku∏a, wykrzyknik,
przys∏ówek, przyimki proste i z∏o˝one,
– przecinek przed spójnikami: a, ale, lecz, jednak, natomiast, wi´c, zatem, gdy˝,
poniewa˝, bo, jeÊli, czyli, chocia˝, choç,
– pisownia partyku∏y „nie“,
– wykrzyknik,
– idiomy,
– imies∏owy,
– liczebniki g∏ówne: odmiana od 1 do 4, od 5 do 900,
– odmiana liczebników: tysiàc, milion, miliard,
– liczebniki porzàdkowe, zbiorowe, u∏amkowe, nieokreÊlone,
– przecinek w wypowiedzeniu z imies∏owem,
– pisownia „nie“ z imies∏owami,
– zaimki: podzia∏ zaimków ze wzgl´du na cz´Êci mowy: rzeczowne, przymiotne,
liczebne, przys∏owne, podzia∏ przymiotników ze wzgl´du na znaczenie: osobowe, dzier˝awcze, wskazujàce, pytajno-wzgl´dne, nieokreÊlone – ktoÊ, jakiÊ, zaimek zwrotny, d∏u˝sza i krótsza forma zaimków,
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– wypowiedzenie: zdanie, równowa˝nik zdania, wykrzyknienie, zawiadomienie,
– podmiot i orzeczenie w zdaniu pojedynczym, orzeczenie czasownikowe
proste, z∏o˝one, orzeczenie imienne,
– typy podmiotu: podmiot wyra˝ony rzeczownikiem i innymi cz´Êciami mowy,
podmiot gramatyczny, podmiot w dope∏niaczu, podmiot szeregowy, podmiot
domyÊlny, zdanie bezpodmiotowe,
– grupa podmiotu, grupa orzeczenia,
– cz´Êci zdania: podmiot, orzeczenie, przydawka, dope∏nienie, okolicznik: czasu,
miejsca, przyczyny, celu, warunku, stopnia i miary,
– przecinek w zdaniu pojedynczym,
– zdanie z∏o˝one: wspó∏rz´dne – ∏àczne, roz∏àczne, przeciwstawne, wynikowe,
– interpunkcja w zdaniu z∏o˝onym wspó∏rz´dnie,
– zdania z∏o˝one podrz´dnie: przydawkowe, dope∏nieniowe, podmiotowe,
okolicznikowe czasu, miejsca, przyczyny, celu, warunku, przyzwolenia,
sposobu,
– interpunkcja w zdaniu z∏o˝onym podrz´dnie.
J. Osiàgni´cia ucznia w zakresie nauki o j´zyku: wiedza, umiej´tnoÊci, postawy
Uczeƒ:
– zna i rozpoznaje w tekÊcie cz´Êci mowy,
– oddziela w odmianie rzeczownika i przymiotnika temat i koƒcówk´,
– zna i rozpoznaje w tekÊcie czasownik: zna osobowe i nieosobowe formy
czasownika,
– pisze poprawnie czasowniki typu: stanàç, krzyknàç w czasie przesz∏ym,
– zna stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników, stopniuje
przymiotniki,
– pisze poprawnie przymiotniki z∏o˝one,
– zna zwiàzki frazeologiczne, rozpoznaje wyra˝enia, zwroty, frazy,
– rozpoznaje rzeczowniki ˝ywotne, nie˝ywotne, osobowe, nieosobowe,
pospolite, w∏asne, konkretne, abstrakcyjne,
– stosuje Êrednik w wypowiedzeniach,
– zna i rozpoznaje w tekÊcie nieodmienne cz´Êci mowy, takie jak: przys∏ówek,
przyimek, spójnik, partyku∏a, wykrzyknik,
– stosuje poprawnie przecinki przed spójnikami,
– zna zasad´ pisowni partyku∏y „nie“ z czasownikami i innymi cz´Êciami
mowy,
– pisze poprawnie partyku∏´ „by“ z czasownikami,
– zna i rozpoznaje w tekÊcie liczebniki g∏ówne, porzàdkowe, zbiorowe,
u∏amkowe, nieokreÊlone,
– pisze poprawnie liczebniki w ró˝nych formach,
– zna i rozpoznaje w tekÊcie zaimki rzeczowne, przymiotne, liczebne,
przys∏owne, dzier˝awcze, osobowe, zwrotny, wskazujàce, pytajno-wzgl´dne,
nieokreÊlone,
– stosuje w wypowiedzi ustnej i pisemnej d∏u˝szà i krótszà form´ zaimka,
– rozpoznaje w tekÊcie zdania pojedyncze i z∏o˝one, równowa˝nik zdania,
zawiadomienie, wykrzyknienie,
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– wskazuje w zdaniu podmiot, orzeczenie, grup´ podmiotu, grup´ orzeczenia,
cz´Êci zdania,
– poprawnie buduje zdania pojedyncze i z∏o˝one,
– rozpoznaje w tekÊcie i buduje zdania z∏o˝one wspó∏rz´dnie i podrz´dnie,
– poprawnie stosuje interpunkcj´ w zdaniu z∏o˝onym wspó∏rz´dnie i podrz´dnie,
– dba o poprawnà budow´ zdaƒ,
– docenia wartoÊç poprawnoÊci j´zykowej.
K. Lektura
Ca∏e utwory i fragmenty w obr´bie kr´gów tematycznych.
1. Dom
1. Biblia (Stary Testament, fragmenty Ksi´gi Rodzaju, Ksi´gi WyjÊcia)
2. Homer, Odyseja (fragmenty)
3. J. Kochanowski, Na dom w Czarnolesie
4. J. Baran, Dom rodzinny
5. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragmenty)
6. W. Woroszylski, Czas mi∏oÊci
2. Rodzina
1. Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu)
2. K. I. Ga∏czyƒski, Spotkanie z matkà
3. J. Kurek, Matce
4. T. Ró˝ewicz, Ojciec
5. Cz. Mi∏osz, Ojciec w bibliotece
6. J. Kochanowski, Czego chcesz od nas, Panie?
7. J. Domagalik, M´ska sprawa
8. H. O˝ogowska, Kole˝anki (fragmenty)
9. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Babka, Dziadek
10. J. Baran, Bajka o babciach
11. Jan Pawe∏ II, Rodzina êród∏em pokoju dla ludzkoÊci (fragment or´dzia)
3. Szko∏a
1. J. Twardowski, O maluchach, Do moich uczniów
2. Z. Herbert, Pan od przyrody
3. E. Niziurski, Niesamowite przypadki Cymeona Maksymalnego
4. K. Makuszyƒski, Bezgrzeszne lata (fragmenty)
5. M. Musierowicz, J´zyk Trolli
6. I. Krasicki, Bajki
4. Ja i inni
1. Biblia (fragmenty Starego Testamentu, opowieÊci: Kain i Abel, Sàd Salomona)
2. W. Szymborska, Pochwa∏a z∏ego o sobie mniemania
3. Arystoteles, O przyjaêni (fragment Etyki nikomachejskiej)
4. A. Mickiewicz, Oda do m∏odoÊci, NiepewnoÊç
5. Âw. Pawe∏, Hymn o mi∏oÊci (fragment Nowego Testamentu, Pierwszy List
do Koryntian)

III. TreÊci kszta∏cenia i osiàgni´cia ucznia

6. J. Kochanowski, O mi∏oÊci, Do Hanny
7. J. Tuwim, Szcz´Êcie
8. J. Twardowski, Podzi´kowanie
9. S. Mro˝ek, Wina i kara
10. J. Twardowski, Spieszmy si´
11. M. Musierowicz, J´zyk Trolli
12. P. Bosmans, *** (Kim by∏bym)
5. Ja i Êwiat
1. Biblia (fragment Starego Testamentu: Stworzenie Êwiata)
2. J. Kochanowski, Na lip´
3. K.I. Ga∏czyƒski, Kronika olsztyƒska
4. Cz. Niemen, Dziwny jest ten Êwiat
5. B. Rosiek, Pami´tnik narkomanki (fragmenty)
6. Cz. Mi∏osz, Dar
6. Moje marzenia i fantazje
1. J. Parandowski, Mitologia (fragmenty: Dedal i Ikar, Tezeusz i Minotaur )
2. B. LeÊmian, Dusio∏ek.
3. J. R. R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem (fragmenty)
4. L. Ko∏akowski, 13 bajek z królestwa Lajlonii
7. W Êwiecie kultury
1. J. L. WiÊniewski, SamotnoÊç w sieci (fragmenty)
2. A. Gródecka, Techniki manipulacji w tekstach reklamowych (fragmenty)
8. W Êwiecie lektur
1. Bogurodzica
2. PieÊƒ o Rolandzie
3. A. Mickiewicz, Dziady, cz. II (fragmenty)
4. H. Sienkiewicz, Krzy˝acy
5. A. Fredro, Zemsta
6. A. Conan Doyle, SzeÊç popiersi Napoleona
7. A. de Saint Exupéry, Ma∏y Ksià˝´
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KLASA 2
A. TreÊci nauczania w zakresie czytania ró˝nych tekstów kultury:
– doskonalenie techniki czytania, umiej´tnoÊci rozumienia czytanego tekstu,
– czytanie i omawianie utworów literatury pi´knej (Biblia, mity, teksty staropolskie i wspó∏czesne twórców polskich i obcych),
– pos∏ugiwanie si´ poj´ciami z teorii literatury (jak w klasie pierwszej, a ponadto:
epitafium, anafora, ironia, symbol, alegoria, kontrast, satyra, topos, oksymoron,
opowieÊç, hymn, nowela),
– czytanie i omawianie utworów z literatury popularnonaukowej, publicystyki, biografii,
– czytanie innych tekstów kultury: obraz, teatr, film, reklama, muzyka,
– korzystanie z ró˝nych êróde∏ informacji.
B. Osiàgni´cia ucznia w zakresie czytania ró˝nych tekstów kultury: wiedza,
umiej´tnoÊci, postawy
Uczeƒ:
– czyta g∏oÊno i p∏ynnie teksty j´zykowe, z odpowiednià dykcjà, intonacjà, akcentowaniem,
– wybiera informacje z ró˝nych tekstów,
– odpowiada na pytania i sam tworzy pytania do tekstu,
– okreÊla temat tekstu,
– interpretuje tekst, odczytuje przenoÊne znaczenie s∏ów, utworów,
– dokonuje analizy tekstu,
– rozumie poj´cie fikcji literackiej,
– dostrzega zwiàzki utworu z biografià autora, wydarzeniami historycznymi,
– opisuje obraz,
– zna j´zyk teatru, filmu, reklamy i pos∏uguje si´ nim,
– okreÊla kompozycj´ obrazu,
– dostrzega muzycznoÊç poezji,
– rozró˝nia rodzaje i gatunki literackie, realizm i fantastyk´,
– dostrzega w tekÊcie Êrodki stylistyczne i omawia ich funkcje,
– zna poj´cia: epitafium, anafora, ironia, symbol, alegoria, kontrast, satyra, topos,
oksymoron, opowieÊç, hymn, nowela,
– wskazuje w tekÊcie podmiot liryczny, adresata, ró˝ne typy narracji,
– dostrzega znaczenie tekstów literackich i innych tekstów kultury,
– szanuje kultur´ rodzimà i Êwiatowà,
– korzysta z ró˝nych êróde∏ informacji.
C. TreÊci kszta∏cenia w zakresie mówienia:
– doskonalenie mówienia: estetyka wypowiedzi jednozdaniowej i wielozdaniowej: opowiadanie, charakteryzowanie, dyskusja, opis prze˝yç, streszczenie,
wyg∏aszanie tekstów z pami´ci,
– kultura wypowiedzi,
– uzasadnianie w∏asnego zdania, argumentowanie, wnioskowanie,
– ustna analiza i interpretacja tekstu,
– dowodzenie, argumentowanie,
– porównywanie tekstów, porównywanie ró˝nych tekstów kultury,
– ustny opis innych tekstów kultury.

III. TreÊci kszta∏cenia i osiàgni´cia ucznia

D. Osiàgni´cia ucznia w zakresie mówienia: wiedza, umiej´tnoÊci, postawy
Uczeƒ:
– wyra˝a myÊli w sposób jasny i komunikatywny,
– przewiduje skutki wypowiedzi w ró˝nych sytuacjach komunikacyjnych,
– rozpoznaje wartoÊci w utworach literackich, dokonuje oceny,
– w dyskusji wykorzystuje cytaty,
– w kulturalny sposób przedstawia w∏asne zdanie w dyskusji, argumentuje, dowodzi,
– wypowiada si´ p∏ynnie i poprawnie,
– planuje wypowiedê,
– opisuje w∏asne prze˝ycia i prze˝ycia postaci literackich,
– w trakcie omawiania problematyki utworu pos∏uguje si´ poj´ciami i terminami
literackimi,
– w sposób kulturalny wyg∏asza w∏asne sàdy,
– odró˝nia fakty od opinii,
– dokonuje streszczenia tekstów,
– porównuje ró˝ne typy tekstów,
– dostrzega myÊl przewodnià tekstu,
– dokonuje intersemiotycznego przek∏adu treÊci obrazowych,
– recytuje tekst,
– szanuje rozmówc´ i jego zdanie,
– pos∏uguje si´ w mowie ró˝nymi odmianami polszczyzny w zale˝noÊci od sytuacji.
E. Sytuacje s∏uchania:
– s∏uchanie wypowiedzi kolegów i nauczyciela,
– s∏uchanie czytania krótkiego tekstu i fragmentów d∏u˝szych tekstów,
– s∏uchanie podczas dyskusji, wywiadu, rozmowy.
F. Osiàgni´cia ucznia w zakresie s∏uchania: wiedza, umiej´tnoÊci, postawy
Uczeƒ:
– potrafi skupiç uwag´ podczas s∏uchania,
– szanuje czytajàcego,
– s∏ucha uwa˝nie wypowiedzi w czasie rozmowy na okreÊlony temat,
– s∏ucha uwa˝nie wypowiedzi dyskutantów,
– podczas s∏uchania dokonuje selekcji informacji.
G. TreÊci kszta∏cenia w zakresie pisania:
– doskonalenie redagowania d∏u˝szych form wypowiedzi:
• opowiadanie twórcze i odtwórcze,
• streszczenie,
• opis krajobrazu,
• opis postaci,
• opis obrazu,
• opis sytuacji,
• charakterystyka bezpoÊrednia i poÊrednia,
• felieton,
• artyku∏.
– redagowanie pism u˝ytkowych:
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notatka,
og∏oszenie,
• sprawozdanie z lektury, filmu,
• list prywatny, list otwarty,
• dedykacja,
• recenzja,
• g∏os w dyskusji,
– planowanie wypowiedzi: plan ramowy i plan szczegó∏owy.
•
•

H. Osiàgni´cia ucznia w zakresie pisania: wiedza, umiej´tnoÊci, postawy
Uczeƒ:
– redaguje opowiadanie twórcze w narracji pierwszoosobowej
i trzecioosobowej,
– redaguje streszczenie tekstu, dobierajàc odpowiednie s∏ownictwo,
– redaguje ró˝ne typy opisu: opis krajobrazu, postaci, obrazu, sytuacji, u˝ywajàc
wyrazów opisujàcych,
– zna budow´ charakterystyki,
– redaguje charakterystyk´ bezpoÊrednià i poÊrednià,
– zapisuje wnioski,
– planuje wypowiedê,
– redaguje plan ramowy i szczegó∏owy,
– redaguje formy u˝ytkowe: list, notatk´, og∏oszenie, dedykacj´, recenzj´, sprawozdanie,
– sporzàdza notatk´ w formie wykresu, tabeli, schematu,
– w ka˝dej z wymienionych form wypowiedzi stosuje odpowiednie s∏ownictwo,
poprawnie buduje zdania pojedyncze i z∏o˝one,
– dokonuje poprawy b∏´dów, parafrazuje teksty w∏asne i cudze
oraz przekszta∏ca je stylistycznie,
– charakteryzujàc postaç rzeczywistà lub literackà, nie krytykuje jej i nie obra˝a,
– pos∏uguje si´ ró˝nymi odmianami polszczyzny.
I. TreÊci kszta∏cenia w zakresie nauki o j´zyku:
Utrwalenie wiadomoÊci z klasy pierwszej:
– budowa zdania pojedynczego; cz´Êci zdania: podmiot, orzeczenie,
przydawka, dope∏nienie, okolicznik; typy okoliczników: miejsca, czasu,
sposobu, celu, przyczyny, warunku, przyzwolenia,
Funkcja cz´Êci mowy w zdaniu:
– zdania z∏o˝one podrz´dnie: podmiotowe, orzecznikowe, przydawkowe, dope∏nieniowe, okolicznikowe,
– wskaêniki zespolenia w zdaniach z∏o˝onych podrz´dnie,
– imies∏owowy równowa˝nik zdaƒ,
– interpunkcja w zdaniu z∏o˝onym podrz´dnie,
– frazeologia w j´zyku literatury i j´zyku codziennej komunikacji; j´zykowe mody,
– wyrazy podstawowe i pochodne, wyrazy niepodzielne i podzielne s∏owotwórczo,
– podstawa s∏owotwórcza i formant,
– ró˝ne sposoby tworzenia nowych wyrazów za pomocà przyrostków,
przedrostków, wrostków, zera morfologicznego,

III. TreÊci kszta∏cenia i osiàgni´cia ucznia

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

wymiana samog∏oskowa i spó∏g∏oskowa w wyrazach pochodnych,
tworzenie zdrobnieƒ i zgrubieƒ za pomocà odpowiednich formantów,
pisownia przedrostków: z-, s-, wz-, ws-, wes-,
pisownia zakoƒczeƒ: -dztwo, -dzki, -ctwo, -cki, -stwo, -ski,
rodzina wyrazów, rdzeƒ i obocznoÊç rdzenia; wyrazy pokrewne,
wyrazy pochodne od dwóch wyrazów podstawowych: z∏o˝enia, zrosty,
wyrazy z∏o˝one; pisownia wyrazów z∏o˝onych,
skróty i skrótowce; rodzaje skrótowców,
pisownia skrótów, skrótowców,
odmiana skrótowców,
treÊç i zakres wyrazu,
podstawowe wiadomoÊci z fonetyki: g∏oski dêwi´czne i bezdêwi´czne, g∏oski
ustne i nosowe, g∏oski twarde i mi´kkie,
upodobnienie pod wzgl´dem dêwi´cznoÊci: post´powe i wsteczne,
upodobnienia mi´dzywyrazowe,
uproszczenia grup spó∏g∏oskowych,
utrata dêwi´cznoÊci w wyg∏osie,
pisownia i wymowa grup spó∏g∏oskowych,
styl wypowiedzi (potoczny, urz´dowy, naukowy, artystyczny).

J. Osiàgni´cia ucznia w zakresie nauki o j´zyku: wiedza, umiej´tnoÊci, postawy
Uczeƒ:
– buduje poprawnie zdanie pojedyncze,
– rozpoznaje cz´Êci zdania,
– stosuje w wypowiedzi zdania z∏o˝one podrz´dnie,
– dokonuje analizy sk∏adniowej zdaƒ z∏o˝onych podrz´dnie,
– stosuje odpowiednie wskaêniki zespolenia i interpunkcj´ w zdaniach
z∏o˝onych podrz´dnie,
– zna i stosuje imies∏owowy równowa˝nik zdania,
– zna i stosuje zwiàzki frazeologiczne,
– ma podstawowà wiedz´ z zakresu s∏owotwórstwa,
– tworzy wyrazy pochodne od wyrazów podstawowych za pomocà
przedrostków, przyrostków, wrostków, zera morfologicznego,
– tworzy zdrobnienia i zgrubienia za pomocà odpowiednich formantów,
– pisze poprawnie przedrostki i przyrostki w wyrazach pochodnych,
– tworzy rodzin´ wyrazów, wskazuje rdzeƒ i obocznoÊci rdzenia,
– dostrzega wartoÊç wzbogacania j´zyka dzi´ki tworzeniu nowych wyrazów,
– tworzy i zapisuje poprawnie z∏o˝enia i zrosty, skróty i skrótowce,
– zna treÊç i zakres wyrazu,
– ma podstawowà wiedz´ z fonetyki: rozpoznaje g∏oski dêwi´czne i bezdêwi´czne, g∏oski ustne i nosowe, g∏oski twarde i mi´kkie,
– wskazuje w wyrazach upodobnienie pod wzgl´dem dêwi´cznoÊci, post´powe
i wsteczne, pisze poprawnie wyrazy z upodobnieniem pod wzgl´dem
dêwi´cznoÊci,
– wskazuje upodobnienia mi´dzywyrazowe,
– zna proces uproszczenia grup spó∏g∏oskowych,
– zapisuje poprawnie wyrazy z utratà dêwi´cznoÊci w wyg∏osie,
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– zapisuje i wymawia poprawnie wyrazy z grupami spó∏g∏oskowymi,
– potrafi rozpoznaç styl wypowiedzi: potoczny, urz´dowy, naukowy, artystyczny,
– docenia wartoÊç poprawnoÊci j´zyka,
– szanuje j´zyk polski.
K. Lektura
Ca∏e utwory i fragmenty w obr´bie kr´gów tematycznych.
1. Dom
1. Biblia (fragmenty Nowego Testamentu, przypowieÊç: Syn marnotrawny)
2. M. Rej, ˚ywot cz∏owieka poczciwego (fragmenty)
3. M. Konopnicka, PieÊƒ o domu
4. A. Mickiewicz, Inwokacja (Pan Tadeusz, fragmenty)
5. C. Norwid, Moja piosnka II, Pielgrzym
6. E. Stachura, PieÊƒ na wyjÊcie
7. J. Iwaszkiewicz, Notatki 1939–1945
2. Rodzina
1. I. Krasicki, ˚ona modna
2. S. Mro˝ek, M´czeƒstwo Piotra Oheya
3. J. Kochanowski, Treny (Tren V, VII, VIII, XIX albo Sen)
4. B. LeÊmian, Urszula Kochanowska
5. W. Broniewski, Brzoza, Firanka
6. M. Samozwaniec, Maria i Magdalena
7. Christiane F., My, dzieci z dworca ZOO
3. Co mog´, co musz´
1. Biblia (fragmenty Nowego Testamentu, przypowieÊci: O mi∏osiernym samarytaninie, O siewcy)
2. J. Tischner, O odpowiedzialnoÊci (fragmenty ksià˝ki Wobec wartoÊci )
3. J. Kochanowski, Serce roÊcie
4. N. H. Kleinbaum, Stowarzyszenie umar∏ych poetów
5. U. Eco, Drugie zapiski na pude∏ku od zapa∏ek (fragmenty)
6. J. Brodski, Piosenka o BoÊni
4. Patriotyzm
1. I. Krasicki, Hymn do mi∏oÊci ojczyzny
2. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragmenty)
3. J. S∏owacki, Testament mój
4. A. Mickiewicz, Reduta Ordona
5. M. Konopnicka, Rota
6. Jan Paweł II, Pami´ç i to˝samoÊç (fragmenty)
5. Jak ˝yç
1. J. Liebert, Ucz´ si´ ciebie, cz∏owieku
2. Seneka, O ˝yciu szcz´Êliwym (fragmenty dialogu)
3. J. Parandowski, Prometeusz, Syzyf
4. J. Twardowski, ***(Âwi´ty Franciszku)
5. Ksi´ga Koheleta (Stary Testament, fragmenty)
6. T. Ró˝ewicz, List do ludo˝erców

III. TreÊci kszta∏cenia i osiàgni´cia ucznia

7. B. Dylan, Odpowie ci wiatr
8. Z. Herbert, Pan Cogito o kuszeniu Spinozy
9. S. Sojka, Tolerancja
10. Desiderata
6. W Êwiecie kultury
1. K. I. Ga∏czyƒski, Ma∏e kina
2. B. Micha∏ek, Film – sztuka w ewolucji (fragmenty)
3. K. Fertacz, Poczàtki kina
4. A. Rytel, Du˝e jest pi´kne?
5. P. Sarzyƒski, Sztuka klikania. Wirtualne strony kulturalne
7. W Êwiecie lektur
1. ˚yciowy pielgrzym – H. Sienkiewicz, Latarnik
2. M∏odzie˝ w czasach zaborów – S. ˚eromski, Syzyfowe prace
3. Komedia charakterów – Molier, Skàpiec
4. Âwi´ta cudów – Ch. Dickens, OpowieÊç wigilijna
5. Walka cz∏owieka – E. Hemingway, Stary cz∏owiek i morze
6. Pi´knie umieraç i pi´knie ˝yç – A. Kamiƒski, Kamienie na szaniec
L. Poj´cia wprowadzane w zwiàzku z omawianymi zagadnieniami
epikureizm, stereotyp, stoicyzm, pacyfizm, franciszkanin, franciszkanizm,
prometeizm, prometejski, tolerancja, tytan, s∏ownik, leksykon, ˝ywa pagina,
indeks (skorowidz), odsy∏acz, link, antologia
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KLASA 3
A. TreÊci nauczania w zakresie czytania ró˝nych tekstów kultury:
– doskonalenie techniki czytania,
– czytanie literatury pi´knej: fragmenty Biblii, mity, teksty staropolskie i wspó∏czesne wielkich Êwiatowych, europejskich i polskich twórców, teksty realistyczne i fantastyczne, literatura science fiction, liryka refleksyjna, patriotyczna, erotyczna, literatura popularnonaukowa, publicystyczna, dokumentalna,
teksty êród∏owe, biografia,
– pos∏ugiwanie si´ poj´ciami z teorii literatury (jak w klasach poprzednich,
a ponadto: ballada, parafraza, przes∏anie, tragedia, aluzja literacka, antyteza,
dramat, groteska, absurd, karykatura, liryka bezpoÊrednia, liryka poÊrednia, liryka osobista, liryka opisowa, sonet, aluzja literacka, dramat antyczny, dramat
szekspirowski),
– czytanie innych tekstów kultury: ikona, obraz, rzeêba, teatr, film, reklama,
muzyka, Internet,
– pos∏ugiwanie si´ poj´ciami: prasa, radio, telewizja, Internet, informacja prasowa, news, reklama, gatunki informacyjne (sygna∏, flesz, sprawozdanie,
depesza agencyjna, reporta˝, wywiad), gatunki publicystyczne (artyku∏, felieton,
dziennik),
– dostrzeganie i komentowanie swoistych w∏aÊciwoÊci poznawanych tekstów
literackich i innych tekstów kultury oraz okreÊlanie funkcji zaobserwowanych
Êrodków wyrazu,
– korzystanie z ró˝nych êróde∏ informacji.
B. Osiàgni´cia ucznia w zakresie czytania ró˝nych tekstów kultury: wiedza,
umiej´tnoÊci, postawy
Uczeƒ:
– czyta g∏oÊno i p∏ynnie ró˝ne teksty j´zykowe, z odpowiednià dykcjà, intonacjà,
akcentowaniem,
– wybiera informacje z ró˝nych tekstów,
– dokonuje samodzielnie interpretacji tekstów literackich, poetyckich,
popularnonaukowych, publicystycznych, prasy,
– okreÊla charakter tekstu,
– okreÊla gatunek literacki po przeczytaniu znaczàcego fragmentu tekstu,
– dokonuje samodzielnie analizy tekstu poetyckiego,
– okreÊla temat tekstu, jego problematyk´, przes∏anie,
– odczytuje przenoÊnie, symbole, alegori´ w tekstach literackich,
– dostrzega zwiàzki utworu z biografià autora, epokà literackà, t∏em historycznym,
– rozró˝nia rodzaje i gatunki literackie,
– rozró˝nia w tekÊcie Êrodki stylistyczne i ich funkcje,
– wskazuje w tekÊcie typy podmiotu lirycznego, typy narracji,
– dostrzega uniwersalnoÊç doÊwiadczeƒ, przemyÊleƒ, uczuç i aspiracji
wpisanych w dzie∏a z ró˝nych okresów i kr´gów kulturowych,
– opisuje obraz, pos∏ugujàc si´ odpowiednim s∏ownictwem,
– zna j´zyk teatru, filmu, reklamy i pos∏uguje si´ nim,
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–
–
–
–

dostrzega wartoÊç tekstów kultury w ˝yciu wspó∏czesnego cz∏owieka,
szanuje literatur´ rodzimà, Êwiatowà i inne dobra kultury,
korzysta z ró˝nych êróde∏ informacji,
interesuje si´ literaturà i kulturà.

C. TreÊci kszta∏cenia w zakresie mówienia:
– analogicznie jak w klasach m∏odszych doskonalenie mówienia: estetyka wypowiedzi jednozdaniowej i wielozdaniowej: opowiadanie, charakteryzowanie,
dyskutowanie, opisywanie prze˝yç, streszczenie, referowanie, prezentacja, redagowanie pytaƒ, odpowiadanie na pytania, wyg∏aszanie tekstów z pami´ci,
– kultura wypowiedzi,
– dostosowanie sposobu wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej,
– uzasadnianie w∏asnego zdania, argumentowanie, wnioskowanie, opiniowanie,
ocenianie,
– ustna analiza i interpretacja tekstu,
– dowodzenie,
– porównywanie tekstów literackich z innymi tekstami kultury.
D. Osiàgni´cia ucznia w zakresie mówienia: wiedza, umiej´tnoÊci, postawy
Uczeƒ:
– wyra˝a w∏asne myÊli w sposób jasny i komunikatywny,
– mówi na temat,
– w sposób kulturalny wyra˝a w∏asne sàdy, poglàdy, opinie,
– potrafi komunikowaç si´ w ró˝nych sytuacjach komunikacyjnych,
– zna czynniki sprzyjajàce dobrej komunikacji,
– zna i rozpoznaje bariery w komunikacji,
– planuje wypowiedê i opowiada wed∏ug planu,
– opisuje prze˝ycia bohaterów, uzasadnia i ocenia ich post´powanie,
– charakteryzuje postaç rzeczywistà i literackà,
– odró˝nia fakty od opinii,
– dyskutuje kulturalnie,
– w dyskusji powo∏uje si´ na opinie innych ludzi, stosuje cytaty,
– dostosowuje s∏ownictwo do formy wypowiedzi,
– wzbogaca w∏asne s∏ownictwo, dba o poprawnoÊç wypowiedzi,
– streszcza teksty, interpretuje, analizuje,
– okreÊla myÊl przewodnià tekstu, jego temat, problematyk´, przes∏anie,
– porównuje ró˝ne teksty kultury, pos∏ugujàc si´ j´zykiem opisu tekstu
literackiego, obrazu, filmu, teatru, rzeêby, muzyki,
– recytuje tekst,
– szanuje rozmówc´, s∏uchacza,
– dostrzega wartoÊç komunikowania si´ z ró˝nymi rozmówcami.
E. Sytuacje s∏uchania
– analogicznie jak w klasach m∏odszych, a ponadto:
• s∏uchanie wypowiedzi wyk∏adowców, polityków, uczonych, aktorów,
• s∏uchanie podczas debaty,
• s∏uchanie przewodników w muzeum.
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F. Osiàgni´cia ucznia w zakresie s∏uchania: wiedza, umiej´tnoÊci, postawy
Uczeƒ:
– s∏ucha z uwagà i ze zrozumieniem,
– w trakcie s∏uchania zadaje pytania w celu okazania zainteresowania tematem,
– s∏ucha ze zrozumieniem wypowiedzi dyskutantów,
– szanuje rozmówców i ich zdanie.
G. TreÊci kszta∏cenia w zakresie pisania:
– doskonalenie umiej´tnoÊci redagowania d∏u˝szych form wypowiedzi poznanych w klasach m∏odszych,
– redagowanie rozprawki, recenzji, reporta˝u, felietonu, dziennika, pami´tnika,
pytaƒ do wywiadu,
– redagowanie pism u˝ytkowych: notatka prasowa, depesza agencyjna, tekst reklamowy, podanie, ˝yciorys, CV, list motywacyjny,
– dba∏oÊç o poprawnoÊç i spójnoÊç tekstu oraz estetyk´ zapisu.
H. Osiàgni´cia ucznia w zakresie pisania: wiedza, umiej´tnoÊci, postawy
Uczeƒ:
– zamyka myÊl w obr´bie zdania,
– wyra˝a myÊli w sposób jasny i komunikatywny,
– pisze na temat,
– w pracy zamieszcza cytaty,
– planuje wypowiedê,
– redagujàc rozprawk´, argumentuje, ocenia, wnioskuje,
– stosuje odpowiednie s∏ownictwo,
– stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne,
– dba o bogactwo j´zyka,
– dba o estetyk´ pracy pisemnej, uwzgl´dnia akapity, marginesy,
– redaguje pisma u˝ytkowe, docenia ich wartoÊç komunikacyjnà,
– docenia wartoÊç j´zyka pisanego,
– dostrzega wp∏yw e-maili, wiadomoÊci sms na sk∏adni´ j´zyka polskiego.
I. TreÊci kszta∏cenia w zakresie nauki o j´zyku:
– utrwalenie wiadomoÊci z klas m∏odszych,
– wypowiedzenie wielokrotnie z∏o˝one,
– s∏ownictwo, interpunkcja zwiàzane z rozprawkà,
– interpunkcja w wypowiedzeniu wielokrotnie z∏o˝onym,
– interpunkcja: Êrednik, nawias,
– mowa zale˝na i niezale˝na,
– s∏owotwórstwo:
• nazwy miejscowe; nazwy w∏asne miast; odmiana nazw miejscowych,
• tworzenie przymiotników od nazw w∏asnych; pisownia tego typu przymiotników,
• nazwy mieszkaƒców paƒstw, regionów, miast,
• nazwy osobowe; pisownia przymiotników utworzonych od rzeczowników
w∏asnych osobowych,
• nazwiska ˝on, córek, ma∏˝eƒstw,
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odmiana nazwisk,
nazwy stowarzyszeƒ,
• synonimy, antonimy,
• zapo˝yczenia, pisownia wyrazów zapo˝yczonych,
• zwiàzki frazeologiczne: wyra˝enia, zwroty, frazy,
akcent, intonacja,
akcentowanie czasowników w czasie przesz∏ym i w trybie przypuszczajàcym,
akcent zdaniowy,
zró˝nicowanie s∏ownictwa (archaizmy, dialektyzmy, neologizmy, eufemizmy).
•
•

–
–
–
–

J. Osiàgni´cia ucznia w zakresie nauki o j´zyku: wiedza, umiej´tnoÊci, postawy
Uczeƒ:
– poprawnie buduje i stosuje wszystkie typy wypowiedzeƒ,
– rozpoznaje w tekÊcie zdania z∏o˝one wspó∏rz´dnie i podrz´dnie,
– rozpoznaje w tekÊcie wypowiedzenia wielokrotnie z∏o˝one,
– rozpoznaje konstrukcj´ z imies∏owowym równowa˝nikiem zdania,
– buduje zdania z∏o˝one wspó∏rz´dnie, podrz´dnie, zdania wielocz∏onowe,
imies∏owowy równowa˝nik zdania,
– zna i stosuje s∏ownictwo charakterystyczne dla rozprawki,
– stosuje odpowiednià interpunkcj´ w rozprawce i w innych formach
wypowiedzi pisemnej,
– poprawnie stosuje Êrednik, nawias,
– rozpoznaje w tekÊcie mow´ zale˝nà i niezale˝nà,
– zamienia mow´ niezale˝nà na mow´ zale˝nà i odwrotnie,
– zapisuje poprawnie nazwy w∏asne miast, paƒstw,
– tworzy przymiotniki od nazw w∏asnych,
– zapisuje poprawnie nazwy mieszkaƒców paƒstw, regionów, miast,
– zapisuje poprawnie nazwiska ˝on, córek, ma∏˝eƒstw,
– zapisuje poprawnie nazwy stowarzyszeƒ,
– tworzy synonimy, antonimy i stosuje je w wypowiedzi pisemnej,
– zna i poprawnie pisze zapo˝yczenia,
– zna i stosuje w wypowiedzi ustnej i pisemnej zwiàzki frazeologiczne, rozró˝nia:
wyra˝enia, zwroty, frazy,
– docenia wartoÊç zwiàzków frazeologicznych w j´zyku polskim,
– zna pochodzenie zwiàzków frazeologicznych,
– zna zasady akcentowania w j´zyku polskim i stosuje je w j´zyku mówionym,
– uwzgl´dnia w wypowiedzi ustnej i podczas czytania akcent zdaniowy,
– rozpoznaje archaizmy, dialektyzmy, neologizmy, eufemizmy.
K. Lektura
Ca∏e utwory i fragmenty w obr´bie kr´gów tematycznych.
1. Jak ˝yç?
1. L. Ko∏akowski, O tolerancji (fragmenty ksià˝ki Mini-wyk∏ady o maxi sprawach)
2. J. Twardowski, Oda do rozpaczy
3. Cz. Mi∏osz, Piosenka o koƒcu Êwiata, Który skrzywdzi∏eÊ, Wiara, Nadzieja,
4. Z. Herbert, Przes∏anie Pana Cogito
5. P. Coelho, Alchemik (fragmenty)
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6.
7.
8.
9.

S. Mro˝ek, Lew
N. Tannenbaum, Modlitwa o wschodzie s∏oƒca
A. Mickiewicz, Âwitezianka
I. B. Singer, Korespondent (fragment opowiadania)

2. W co wierz´ – nieustanne wybory
1. J. Parandowski, Dzieje rodu Labdakidów (fragment Mitologii)
2. Arystoteles, O tragedii (fragmenty Poetyki)
3. T. Ró˝ewicz, Prawa i obowiàzki
4. J. Olczak-Ronikier, W ogrodzie pami´ci (fragmenty)
5. G. Pauszer-Klonowska, Dziedziczka Ludwinowa (fragment powieÊci Pani Eliza)
6. J. Gaarder, Cz∏owiek skazany jest na to, by byç wolnym (fragment ksià˝ki
Âwiat Zofii)
3. Uczucia
1. W. Szekspir, Romeo i Julia
2. C. Norwid, W Weronie
3. J. Kofta, Co to jest mi∏oÊç
4. B. Prus, Kamizelka
5. J. Parandowski, Orfeusz i Eurydyka (fragment Mitologii)
6. B. LeÊmian, W malinowym chruÊniaku
7. A. Morsztyn, Do trupa
8. L. Staff, Wi´c mo˝na kochaç
9. J. Tuwim, Przy okràg∏ym stole
10. K. Wierzyƒski, Usta twe mnie ca∏ujà
11. D. Goleman, Po co nam emocje (fragment rozprawy Inteligencja emocjonalna)
4. Zachwyt nad ˝yciem, przyrodà, sztukà
1. W. Szymborska, Nic dwa razy, Niektórzy lubià poezj´
2. L. Staff, Wysokie drzewa
3. K. I∏∏akowiczówna, Noc
4. K. Wierzyƒski, Match footballowy
5. M. Bia∏oszewski, Namuzowywanie, Ach, gdyby…
6. J. Twardowski, O wróblu, Mrówko...
7. S. Lem, Dzienniki gwiazdowe (fragmenty)
8. S. Mro˝ek, Wesele w Atomicach lub inne opowiadanie
9. J. Twardowski, Budziç nadziej´. Abecad∏o dziewi´çdziesi´ciolatka (fragmenty)
5. W Êwiecie kultury – telewizja, radio, prasa
1. Wybrane tytu∏y prasowe, reprezentujàce ró˝ne gatunki informacyjne, publicystyczne
2. K. Zanussi, Telewizja i my (fragmenty wywiadu)
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Rozdzia∏ 6. W Êwiecie lektur
1. Bohaterowie czasów wojny – M. Bia∏oszewski, Pami´tnik z powstania
warszawskiego
2. Rywalizacja sióstr – J. S∏owacki, Balladyna
3. Konflikt tragiczny – Sofokles, Antygona
4. Buntownik bez powodu? – J. Salinger, Buszujàcy w zbo˝u
5. Czas i przestrzeƒ – przekraczanie granic – R. KapuÊciƒski, Podró˝e z Herodotem
6. Byç cz∏owiekiem w czasach pogardy – I. Fink, Odp∏ywajàcy ogród (wybrane opowiadanie)
L. Poj´cia wprowadzane w zwiàzku z omawianymi zagadnieniami
alibi, impresja, konformizm, oportunizm, apoteoza, gloryfikacja, idealizacja,
chronologia, absurd, paradoks
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IV. Terminy i poj´cia,
êród∏a informacji
Terminy i poj´cia
A. adaptacja, adresat, akcja, alegoria, anafora, animizacja, antologia, antyteza,
apostrofa, archaizm, autobiografia,
B. bajka, ballada, baÊƒ, Biblia, bibliografia, biografia, bohater pierwszoplanowy,
bohater drugoplanowy,
C. chronologia zdarzeƒ, charakterystyka bezpoÊrednia i poÊrednia, cytat,
czas akcji,
D. dialog, dialekt, dialektyzm, dramat, dramaturg, dzieje, dziennik,
E. ekspresja twórcza, elegia, epika, epilog, epitet, epikureizm, epitafium,
epizod, epopeja, etymologia,
F. fabu∏a, fantastyka, felieton, fikcja, film biograficzny, film dokumentalny, fotografia dokumentalna, franciszkanizm, frazeologia,
G. gatunki literackie, geneza, groteska,
H. hipoteza, heroizm, heros, horror, hymn,
I. idiom, inwokacja, ironia,
K. kola˝, kompozycja obrazu, kody ikoniczne, kody symboliczne, kontrast,
komunikacja realna, komunikacja wirtualna, komunikat, kompozycja utworu,
Ksi´ga Rodzaju, kompozycja trójdzielna, komedia, komizm s∏owny, komizm
sytuacyjny, komunikat medialny,
L. labirynt, liryk, liryka, literatura faktu, list otwarty, list prywatny,
list motywacyjny, list urz´dowy, lektura,
M. motyw dynamiczny, motyw statyczny, monolog liryczny, metafora, mora∏,
miejsce akcji, muzycznoÊç poezji, mit, melodramat,
N. notatka, narracja, typy narracji, neologizm, nowela,
O. osoba mówiàca w wierszu, oda, obrazowanie realistyczne, obraz poetycki,
opowiadanie, opowieÊç, opowiadanie twórcze, opowiadanie odtwórcze, opis
postaci, opis obrazu, opis przedmiotu, opis prze˝yç,
P. podtytu∏, pami´tnik, przypowieÊç, podmiot liryczny, porównanie, przenoÊnia,
przerzutnia, powtórzenie, pytanie retoryczne, peryfraza, postaç literacka,
plany filmowe, prometeizm, perswazja, patos, postaç epizodyczna, powieÊç
fantasy, personifikacja, przys∏owie, puenta, plan czasowy, plan ramowy,
plan szczegó∏owy, powieÊç, przestrzeƒ w utworze, prolog, przypisy, pieÊƒ,
podanie, proza, poeta, pean, prozaik, publicysta,
R. rym, rytm, rym wewn´trzny, rym zewn´trzny, reklama, rodzaje literackie,
retrospekcja, realizm, rozprawka,
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S. strofa, symbol, sytuacja liryczna, sprawozdanie, scenariusz filmowy, stylizacja,
satyra, spektakl, sentencja, stereotyp, stoik, sonet, science fiction,
T. tekst, tekst perswazyjny, tekst realistyczny, tekst literacki, tekst
popularnonaukowy, temat utworu, tragedia, tytu∏, thriller, teatr, teatr
telewizji, topos, tren,
U. uk∏ad przyczynowo-skutkowy, uk∏ad rymów, uosobienie,
W. wers, wersyfikacja, wàtki w utworze, wiersz sylabiczny, wiersz wolny,
Z. zdarzenie, zwrotka.
Terminy i poj´cia sà zawarte w podr´cznikach i w çwiczeniach, które stanowià
obudow´ programu.
èród∏a informacji
– S∏ownik ortograficzny,
– S∏ownik j´zyka polskiego,
– S∏ownik wyrazów obcych,
– S∏ownik poprawnej polszczyzny,
– S∏ownik wyrazów bliskoznacznych,
– S∏ownik wyrazów przeciwstawnych,
– S∏ownik frazeologiczny,
– S∏ownik synonimów,
– S∏ownik terminów literackich,
– S∏ownik mitów i tradycji kultury,
– Leksykon polskich pisarzy wspó∏czesnych,
– Szkolny s∏ownik nauki o j´zyku,
– encyklopedie, leksykony,
– przewodniki, albumy,
– encyklopedia multimedialna,
– Internet.
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V. Osiàgni´cia absolwenta
gimnazjum
Po trzech latach nauki uczeƒ:
– czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie dos∏ownym, przenoÊnym i symbolicznym,
– selekcjonuje informacje,
– interpretuje i analizuje tekst,
– dokonuje oceny tekstu,
– czyta teksty literackie, popularnonaukowe, dokumentalne, biograficzne,
pras´, odbiera obraz, rzeêb´, film, teatr, reklam´,
– czyta g∏oÊno, biegle, z odpowiednià intonacjà,
– rozumie zwiàzki dzie∏a z autorem i czasem historycznym,
– mówi poprawnie, z odpowiednià dykcjà, intonacjà, stosujàc adekwatne
do wypowiedzi s∏ownictwo,
– mówi na temat, zgodnie z w∏asnym planem wypowiedzi,
– pos∏uguje si´ ró˝nymi odmianami polszczyzny, w zale˝noÊci od sytuacji
mówienia,
– uczestniczy w dyskusji i kieruje jej przebiegiem,
– wyra˝a swój punkt widzenia, argumentuje, wnioskuje, opiniuje,
– s∏ucha uwa˝nie, aktywnie, selekcjonujàc informacje, krytycznie oceniajàc
wys∏uchany tekst, wypowiedê ustnà,
– pisze poprawnie ortograficznie, j´zykowo, stylistycznie,
– pisze ró˝ne teksty na temat, spójne, estetyczne,
– osiàga podstawowà wiedz´ na temat j´zyka i umiej´tnie stosuje jà w praktyce,
– jest cz∏owiekiem kulturalnym, szanuje rodzin´, przyjació∏, Êrodowisko lokalne,
kultur´ narodowà i obcà,
– jest tolerancyjny,
– uznaje takie wartoÊci jak dobro, prawda, pi´kno, szacunek, przyjaêƒ, mi∏oÊç,
duma narodowa,
– docenia wartoÊç kultury i aktywnie w niej uczestniczy,
– docenia wartoÊç ksià˝ki.
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VI. Procedury
osiàgania celów
Aby uczeƒ zdobywa∏ polonistyczne i ponadprzedmiotowe umiej´tnoÊci, nale˝y
stworzyç mu warunki do pracy indywidualnej, zespo∏owej, w ma∏ych grupach. Wi´kszy nacisk nale˝y po∏o˝yç na twórcze rozwiàzywanie zadaƒ. W tym celu nauczyciel winien stosowaç aktywizujàce metody nauczania takie, jak:
– dyskusja,
– metoda projektu,
– debata,
– drama.
Opis metod
Dyskusja – to metoda planowania, organizowania i oceniania w∏asnej nauki. Rola
nauczyciela polega na przedstawieniu problemu i kontrolowaniu przebiegu dyskusji.
Zadaniem uczniów jest uwa˝ne s∏uchanie wypowiedzi kole˝anek i kolegów oraz kulturalne uczestniczenie w dyskusji. [Dyskusj´ mo˝na wykorzystaç na przyk∏ad przy realizacji tematów: ,,Czy k∏amstwo mo˝e byç usprawiedliwione? (B. Prus Kamizelka)”, ,,Czy
lubimy poezj´? (W. Szymborska Niektórzy lubià poezj´)”].
Metoda projektu – jest stosowana zarówno w pracy wychowawczej, jak i dydaktycznej. Uczniowie samodzielnie realizujà du˝e zadania, obszerniejsze ni˝ praca domowa,
w okresie 3–6 tygodni. Nauczyciel wspólnie z uczniami okreÊla ramy projektu. Celem
tej metody jest: kszta∏towanie umiej´tnoÊci planowania i organizacji w∏asnej pracy
uczniów, zbieranie i selekcjonowanie informacji, rozwiàzywanie problemów, praca
w grupie, podejmowanie decyzji, ocenianie, komunikowanie si´.
Pracujàc metodà projektu, uczniowie zdobywajà wiedz´ przez doÊwiadczenie. W wyniku realizacji projektu mo˝e powstaç wystawa, album, wywiad, opowiadanie, film.
Efektem dzia∏aƒ zaplanowanych w projekcie mo˝e byç ochrona zabytków, przewodnik po mieÊcie, zbiór poezji ludowej z tego terenu. [Przyk∏adowe tematy, które
mo˝na realizowaç metodà projektu, to: ,,Geneza teatru antycznego”, ,,Media we
wspó∏czesnym Êwiecie i ich funkcje”].
Debata – trudniejsza forma prowadzenia rozmowy na powa˝ne tematy. Podczas
debaty uczestnicy mogà zmieniç zdanie pod wp∏ywem mocniejszych argumentów
przeciwnika. Uczniowie powinni mieç ÊwiadomoÊç, ˝e celem debaty jest znalezienie
najlepszego rozwiàzania dla wspólnego problemu, a nie wy∏onienie zwyci´zców i pokonanych. [Debat´ mo˝na wykorzystaç, realizujàc takie tematy, jak: ,,˚yj w zgodzie
z naturà, a b´dziesz szcz´Êliwy – doradza Seneka”, ,,Czy pieniàdze dajà szcz´Êcie?
(Ch. Dickens OpowieÊç wigilijna)”].
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Drama – to metoda rozwijania sprawnoÊci umys∏owych oraz osobistych zainteresowaƒ. S∏u˝y ona rozumieniu i interpretacji tekstów literackich, wydarzeƒ historycznych,
rozwiàzywaniu problemów wychowawczych. Ma zastosowanie w praktycznym çwiczeniu umiej´tnoÊci spo∏ecznych takich jak: negocjowanie, podejmowanie decyzji, komunikowanie si´. Uczniowie uczà si´ przez doÊwiadczenie i prze˝ywanie. Wchodzà w role
i rozwiàzujà problemy bohaterów literackich, postaci spo∏ecznych, np. dziecka odrzuconego, narkomanii, braku tolerancji. [Przyk∏adowe tematy, które mo˝na realizowaç
metodà dramy: ,,Zabawa w teatr – inscenizujemy wybrane fragmenty II cz´Êci Dziadów A. Mickiewicza”, ,,Postawa wobec cierpienia – J. Kochanowski Treny”].
Mówiàc o aktywizujàcych metodach nauczania, nale˝y zwróciç uwag´ na takie
dzia∏ania uczniów, które aktywizujà cia∏o i umys∏. Dlatego te˝ nauczyciel organizuje tak
proces uczenia, aby uczeƒ wykorzystywa∏ na jednej lekcji wyobraêni´, zmys∏y, ruch,
s∏owo, intelekt. Ponadto proponuje si´ wyk∏ad, pogadank´, prac´ z tekstem literackim
metodà çwiczeƒ.
Wa˝ne jest, aby uczeƒ skupi∏ uwag´ na zadaniu i samodzielnie je rozwiàza∏. Dobrà
formà pracy jest praca w ma∏ych grupach. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e na ka˝dej lekcji
uczniowie winni pracowaç naprzemiennie – indywidualnie, w ma∏ych grupach, zespo∏owo, z zachowaniem równowagi tych trzech form pracy.
Warto zmieniaç metody, formy, urozmaicaç proces nauczania, gdy˝ najlepsza
metoda przestanie byç skuteczna, je˝eli jest jedynà metodà stosowanà w danym
zespole uczniów.
W zwiàzku z tym, ˝e podstawowym zadaniem wspó∏czesnej szko∏y jest przygotowanie uczniów do ˝ycia w spo∏eczeƒstwie, program ten zwraca uwag´ na samokszta∏cenie.
W czasie trzech lat nauki w gimnazjum uczeƒ:
– uczy si´ organizacji w∏asnej pracy, planowania dzia∏aƒ, bierze
odpowiedzialnoÊç za realizacj´ zadaƒ i ich wyniki,
– samodzielnie pracuje z ksià˝kà, zna jej uk∏ad, spis treÊci, odsy∏acze, przypisy,
– sporzàdza bibliografi´,
– korzysta z katalogów w bibliotece,
– korzysta ze s∏owników, z Internetu,
– samodzielnie gromadzi i selekcjonuje informacje na okreÊlony temat,
– sporzàdza bibliografi´,
– sporzàdza ró˝nego typu notatki,
– czyta na trzech poziomach rozumienia tekstu,
– korzysta z dóbr kultury: film, teatr, radio, telewizja, prasa, muzea,
– organizuje wystawy.
Aby uczeƒ pracowa∏ samodzielnie i zdobywa∏ powy˝sze umiej´tnoÊci, program
proponuje model lekcji zaprojektowany przez ,,Program Kreator”, mianowicie:
1. Zaanga˝owanie.
2. Badanie.
3. Przekszta∏canie.
4. Sprawozdanie.
5. Refleksja.
6. Informacja zwrotna.

VI. Procedury osiàgania celów

Etap zaanga˝owania to czas na przedstawienie celu lekcji, zainteresowanie
ucznia tematem lekcji, çwiczenia skupiajàce uwag´ ucznia lub rozluêniajàce jego cia∏o i umys∏.
Badanie. Po pierwszym etapie pracy, czyli po zaanga˝owaniu nauczyciel proponuje
uczniom zadanie do indywidualnego lub grupowego rozwiàzania. Uczniowie
rozwiàzujà zadanie i stosujà je w nowej sytuacji dydaktycznej, czyli przekszta∏cajà.
Nast´pnie zdajà sprawozdanie z wykonania zadania (jedna osoba z grupy).
Refleksja to czas na rozmow´, dyskusj´ na temat, czy uda∏o si´ rozwiàzaç zadanie,
problem, jakimi metodami, okreÊlenie, co jest wa˝niejsze w rozwiàzywaniu zadania:
wynik czy proces. Informacja zwrotna jest wa˝nym etapem lekcji. Pozwala zdiagnozowaç ucznia, czego si´ nauczy∏, czego nie, czy metoda by∏a skuteczna, co trzeba
zmieniç na kolejnej lekcji, co powtórzyç. Cz´sto stosowanà formà informacji zwrotnej
na lekcjach j´zyka polskiego jest niedokoƒczone zdanie, na przyk∏ad: Na lekcji
nauczy∏am (-em) si´… , Lekcja uÊwiadomi∏a mi… , Lekcja by∏a jak…, Jestem tolerancyjny, poniewa˝…, Rozumiem motywy post´powania bohatera, poniewa˝… . Informacji zwrotnej udziela te˝ nauczyciel uczniowi: informuje, czego uczeƒ si´ nauczy∏, czego
jeszcze powinien si´ nauczyç, jakie umiej´tnoÊci rozwijaç, jakie postawy kszta∏ciç.
Na ka˝dej lekcji j´zyka polskiego kszta∏cenie literackie powinno ∏àczyç si´
z kszta∏ceniem umiej´tnoÊci wypowiadania si´ oraz z naukà o j´zyku, ortografià i interpunkcjà w ramach integracji wewnàtrzprogramowej. Wa˝ne jest, by nauczyciel ∏àczy∏ te˝ treÊci polonistyczne z treÊciami programu historii, sztuki, a tak˝e z treÊciami
Êcie˝ek edukacyjnych zapisanych w podstawie programowej kszta∏cenia ogólnego
na tym etapie kszta∏cenia.
Aby program zosta∏ zrealizowany, nauczyciel powinien dobrze zaplanowaç prac´
z uczniem przy pomocy planu wynikowego. Nauczyciel ma prawo zgodnie z Rozporzàdzeniem o wyborze programów i podr´czników… zmodyfikowaç program, dostosowaç
go do potrzeb ucznia i szko∏y zarówno pod wzgl´dem doboru treÊci, jak i kszta∏cenia
umiej´tnoÊci, pod warunkiem ˝e treÊci i osiàgni´cia zapisane w podstawie programowej
i uwzgl´dnione w programie zostanà zrealizowane.
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VII. Metody oceniania osiàgni´ç
ucznia
W realizacji programu proponuje si´ ocenianie kszta∏tujàce. Jego istotà jest rozpoznanie przez nauczyciela poziomu post´pów i umiej´tnoÊci ucznia w stosunku do wymagaƒ edukacyjnych wynikajàcych z podstawy programowej i realizowanego programu.
Zanim nauczyciel oceni post´py uczniów, okreÊla cele lekcji tak, aby by∏y one jasne
i przyst´pne dla ucznia. Na poczàtku lekcji informuje uczniów o tym, które zadania
i çwiczenia oraz w jaki sposób i na jakim poziomie wymagaƒ b´dà oceniane. Mo˝e on
oceniaç te treÊci, które zosta∏y podane i umiej´tnoÊci, które by∏y çwiczone na lekcji.
Pod koniec zaj´ç uczniowie udzielajà indywidualnie lub zbiorowo informacji zwrotnej,
z której wynika, czy cel lekcji zosta∏ osiàgni´ty.
W programie nie ma podzia∏u umiej´tnoÊci na podstawowe i ponadpodstawowe.
Podzia∏ ten zostanie uwzgl´dniony w planie wynikowym, opracowanym jako obudowa
dydaktyczna do programu i podr´czników. Aby sprawdziç, czy uczeƒ osiàgnà∏ umiej´tnoÊci i wiedz´ przewidziane w klasach I–III, nale˝y przygotowaç narz´dzia pomiaru,
na przyk∏ad kryteria oceny d∏u˝szych form wypowiedzi pisemnych, czytania, mówienia, recytacji, umiej´tnoÊci j´zykowych, poprawnoÊci ortograficznej, s∏uchania, itp.
Sprawdziany i testy sprawdzajàce muszà zawieraç zadania na 4 poziomach wymagaƒ: koniecznym, podstawowym, rozszerzajàcym i dope∏niajàcym. Zadania na poziomie podstawowym winny stanowiç oko∏o 50% wszystkich zadaƒ.
Poziom wymagaƒ wykraczajàcy, zgodnie z rozporzàdzeniem w sprawie oceniania,
jest przewidziany dla uczniów wybitnych, którzy wykonujà zadania przewidziane
na wy˝szym poziomie nauczania.
W programie proponuje si´ ocen´ z j´zyka polskiego za nast´pujàce aktywnoÊci:
– czytanie ze zrozumieniem,
– wypowiedê ustnà,
– d∏u˝sze formy wypowiedzi pisemnej,
– pisma u˝ytkowe,
– poprawne u˝ywanie j´zyka,
– recytacj´.
Po trzech latach nauki:
Uczeƒ otrzyma ocen´ celujàcà za:
– swobodne wypowiadanie si´ na temat tekstu literackiego,
– samodzielne analizowanie i interpretowanie utworu literackiego spoza listy
lektur,
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– samodzielne pisanie felietonu, eseju,
– bycie laureatem konkursu j´zyka polskiego,
– umiej´tnoÊç dokonania krytycznej oceny tekstu.
Uczeƒ otrzyma ocen´ bardzo dobrà za:
– bieg∏e czytanie, z odpowiednià dykcjà,
– interpretowanie i analizowanie tekstu literackiego i innych tekstów kultury,
– czytanie tekstów literackich, popularnonaukowych, dokumentalnych, biograficznych,
– poprawne wys∏awianie si´,
– w∏asny styl pisania wypracowaƒ,
– argumentacj´, wnioskowanie,
– kierowanie dyskusjà,
– uwa˝ne s∏uchanie, selekcjonowanie informacji.
Uczeƒ otrzyma ocen´ dobrà za:
– poprawne czytanie z odpowiednim akcentowaniem,
– rozumienie czytanego tekstu, okreÊlanie tematu tekstu,
– interpretowanie tekstów poetyckich przy pomocy nauczyciela,
– uczestniczenie w dyskusji,
– pisanie d∏u˝szej formy wypowiedzi i pism u˝ytkowych z nielicznymi b∏´dami
j´zykowymi,
– pisanie poprawnie ortograficznie.
Uczeƒ otrzyma ocen´ dostatecznà za:
– poprawne czytanie,
– wyszukiwanie informacji w tekÊcie, dokonanie ich selekcji,
– przypisanie utworu odpowiednim autorom,
– pisanie form wypowiedzi wed∏ug planu,
– wypowiadanie si´ na temat,
– docenianie wartoÊci kultury.
Uczeƒ otrzyma ocen´ dopuszczajàcà za:
– wyszukiwanie informacji w tekÊcie,
– odpowiadanie na pytania,
– posiadanie niewielkiej wiedzy o Êwiecie kultury,
– pos∏ugiwanie si´ ubogim s∏ownictwem,
– ma∏à aktywnoÊç podczas rozmowy, dyskusji,
– biernà postaw´ w grupie.
Nauczyciel powinien przeprowadziç w semestrze dwie prace klasowe, w tym wypracowanie i sprawdzian, albo dwa wypracowania, albo dwa sprawdziany. Ponadto
powinny odbyç si´ dyktanda sprawdzajàce poziom ortografii i interpunkcji. Wszelkie
prace kontrolne winny byç poprzedzone çwiczeniami utrwalajàcymi umiej´tnoÊci
i wiedz´ uczniów. Wskazane sà prace kontrolujàce ró˝ne umiej´tnoÊci uczniów. Wypracowania nale˝y opatrzyç komentarzem, zawierajàcym informacj´ o walorach pracy – co uczeƒ ju˝ umie, jakie umiej´tnoÊci opanowa∏. Ponadto nauczyciel informuje
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ucznia, które partie nale˝y poprawiç, co uzupe∏niç. Udziela wskazówek, jak je poprawiç i jak nale˝y pracowaç dalej, aby zdobywaç kolejne umiej´tnoÊci.
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e nauczyciel, stosujàc ocenianie kszta∏tujàce, pomaga
uczniowi osiàgnàç postawione cele, nauczyç si´ samokontroli, planowania i odpowiedzialnoÊci. Ocena kszta∏tujàca nie zawsze udokumentowana jest stopniem jak ocena sumujàca.
Oceniajàc ustne wypowiedzi uczniów, jak prezentacja lektury, udzia∏ w dyskusji,
technika czytania, rozumienie tekstów, nale˝y zwracaç uwag´ na sposób wypowiedzi,
poprawnoÊç j´zykowà, dykcj´, dobór s∏ownictwa, logik´ wypowiedzi.
Ocenie podlega równie˝ wspó∏praca w grupie, praca nad projektem.
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VIII. Uwagi o realizacji programu
W programie wyodr´bniono pi´ç dzia∏ów, które dajà mo˝liwoÊç kszta∏cenia podstawowych umiej´tnoÊci polonistycznych, jak czytanie, mówienie, s∏uchanie, pisanie, nauka
o j´zyku. W ka˝dej klasie powtarzajà si´ te same dzia∏y, a ponadto zaproponowana jest
lektura. Terminy i poj´cia oraz êród∏a informacji sà u∏o˝one w porzàdku alfabetycznym
bez podzia∏u na klasy. W podr´cznikach i çwiczeniach uwzgl´dniono wprowadzenie terminów, poj´ç i ró˝nych êróde∏ informacji w odpowiedniej klasie.
Nauczyciel ma prawo, zgodnie z rozporzàdzeniem o pisaniu i wyborze programów,
przed w∏àczeniem programu do zestawu programów szkolnych zmodyfikowaç program,
dostosowaç go do potrzeb ucznia i szko∏y (programu szko∏y, programu wychowawczego), zrezygnowaç z pewnych treÊci, nanieÊç nowe, pod warunkiem ˝e treÊci i umiej´tnoÊci zapisane w podstawie programowej kszta∏cenia ogólnego zamieszczone w programie
zostanà zrealizowane.
W programie nie podaje si´ kolejnoÊci wprowadzania treÊci i nabywania umiej´tnoÊci.
Nauczyciel ma prawo realizowaç treÊci programowe w uzgodnieniu z zespo∏em nauczycieli przedmiotów humanistycznych wokó∏ tematu przewodniego, na przyk∏ad: „Moja
szko∏a”, „Moje miasto”, „Moja ojczyzna”, „Uniwersalne wartoÊci”. Wa˝ne jest, aby umiej´tnoÊci wewnàtrzprogramowe przenika∏y si´, uzupe∏nia∏y, da∏y uczniom mo˝liwoÊç pe∏nego intelektualnego i emocjonalnego rozwoju. Praktyczne rozwiàzania znajdujà si´
w przewodniku metodycznym i planie wynikowym.
Czytanie jako podstawowa i niezb´dna w ˝yciu cz∏owieka umiej´tnoÊç jest zapisane
na pierwszym miejscu. Wiadomo, ˝e ∏àczy si´ ono ÊciÊle z takimi umiej´tnoÊciami, jak mówienie i s∏uchanie. Dlatego na ka˝dej lekcji nale˝y stworzyç sytuacj´ dydaktycznà dajàcà
uczniowi mo˝liwoÊç çwiczenia czytania, mówienia i nabywania umiej´tnoÊci s∏uchania.
S∏uchania nale˝y uczyç, tak jak innych umiej´tnoÊci, w ró˝nych sytuacjach dydaktycznych, na przyk∏ad podczas nauki czytania, dyskutowania, relacjonowania. Uwa˝ne s∏uchanie jest warunkiem skutecznego, kulturalnego porozumiewania si´ w warunkach szkolnych i w doros∏ym ˝yciu. Uwa˝ne i aktywne s∏uchanie jest niezb´dnà
umiej´tnoÊcià i sztukà.
Uczàc umiej´tnoÊci mówienia, nauczyciel powinien mieç na uwadze, ˝e we wspó∏czesnym Êwiecie ludzie cz´Êciej pos∏ugujà si´ j´zykiem mówionym. Nale˝y wi´c uczyç
mówienia wyraênym, poprawnym, pi´knym, komunikatywnym j´zykiem, nale˝y dà˝yç
do wykszta∏cenia u uczniów ich w∏asnego stylu mówienia. Uczeƒ po trzech latach nauki w gimnazjum powinien mówiç poprawnà polszczyznà i dbaç o kultur´ wypowiedzi. Umiej´tnoÊç mówienia powinna byç çwiczona systematycznie. Wa˝ne jest, aby
wszyscy uczniowie na ka˝dej lekcji çwiczyli wymow´, akcentowanie, komunikowali si´
w ró˝nych sytuacjach mówienia, pos∏ugiwali si´ ró˝nymi odmianami polszczyzny, dbali o poprawnoÊç j´zyka i kultur´ wypowiedzi. Nale˝y wi´c stworzyç na ka˝dej lekcji sy-
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tuacj´ mówienia, stosujàc symulacje, scenki improwizowane, dyskusj´, prezentacj´
lektury, wypowiedzi w roli mówcy, wyk∏adowcy, przewodnika muzeum, recenzenta,
krytyka literackiego, znawcy sztuki itp. Nauk´ mówienia nale˝y ∏àczyç z kszta∏ceniem
umiej´tnoÊci wyra˝ania w∏asnego zdania, opiniowania, argumentowania, wnioskowania, odró˝niania faktów i opinii, przedstawiania zdarzeƒ, oceniania.
Nie mniej wa˝nà umiej´tnoÊcià od czytania i mówienia jest umiej´tnoÊç pisania.
Uczàc tej umiej´tnoÊci, nauczyciel powinien zwróciç uwag´ przede wszystkim
na temat, planowanie, intencj´ autora, cel, j´zyk, estetyk´ wypowiedzi.
Forma wypowiedzi jest te˝ wa˝na, ale nie mo˝na dà˝yç tylko do wyçwiczenia formy
bez uwzgl´dnienia powy˝szych umiej´tnoÊci. W gimnazjum nale˝y çwiczyç d∏u˝sze formy wypowiedzi, takie jak: opowiadanie, charakterystyka, opis, rozprawka, a tak˝e
u˝ytkowe formy, jak: list prywatny, list urz´dowy, list motywacyjny, notatka, protokó∏,
sprawozdanie, zawiadomienie, zaproszenie, pozdrowienia, ˝yczenia, og∏oszenie, przemówienie.
Podstawà kszta∏cenia umiej´tnoÊci redagowania ró˝nych form wypowiedzi pisemnych jest umiej´tnoÊç zamykania myÊli w obr´bie zdania, sk∏adnia zdania pojedynczego, z∏o˝onego i innych wypowiedzeƒ, umiej´tne ∏àczenie zdaƒ, aby powsta∏ tekst. Aby
osiàgnàç ten cel, niezb´dne jest kszta∏cenie j´zyka i podstawowa wiedza o j´zyku.
W programie podkreÊla si´ wag´ poprawnoÊci wypowiedzi pisemnych pod wzgl´dem ortografii, interpunkcji, j´zyka, stylu, estetyki pisma oraz graficznej organizacji
tekstu (Êwiat∏o, akapity, kszta∏t pisma, dzielenie i przenoszenie wyrazów, marginesy).
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e nauka o j´zyku wià˝e si´ ÊciÊle z naukà czytania, mówienia, pisania. Na tym etapie kszta∏cenia uczniowie powinni poznaç niezb´dnà wiedz´ o j´zyku, która b´dzie im potrzebna do poprawnego wys∏awiania si´, pisania i nauki j´zyków
obcych.
Nauczyciel powinien przewidzieç czas na ka˝dej lekcji na nauk´ ortografii i interpunkcji. Tylko systematyczny trening ortograficzny przyniesie oczekiwane rezultaty.
Bardzo wa˝ne w realizacji programu jest dobre planowanie pracy na lekcjach j´zyka polskiego. Planujàc lekcje w ciàgu tygodnia, nauczyciel winien uwzgl´dniç przy 5 lekcjach tygodniowo 2 lekcje na çwiczenia w mówieniu i pisaniu, czytaniu, s∏uchaniu
zwiàzane z lekturà, 2 lekcje na çwiczenia niezwiàzane z lekturà, 1 lekcj´ na kszta∏cenie
j´zyka, ortografi´, interpunkcj´, przy za∏o˝eniu, ˝e na ka˝dej lekcji sà kszta∏cone podstawowe umiej´tnoÊci, jak czytanie, pisanie, mówienie, s∏uchanie, w po∏àczeniu
z kszta∏ceniem j´zyka.
Tylko takie podejÊcie nauczyciela do realizacji programu da gwarancj´ osiàgni´cia
przez absolwenta gimnazjum niezb´dnych umiej´tnoÊci i wiedzy.
W celu systematycznego i skutecznego nauczania proponuje si´ wynikowe planowanie pracy, z uwzgl´dnieniem osiàgni´ç na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Notatki
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