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Podstawa programowa  
II etap edukacyjny z 17.06.2016 

Podstawa programowa   
 II etap edukacyjny z 14.02.2017 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 
I. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub 
etnicznego. 
II. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich 
informacji. 
III. Tworzenie wypowiedzi. 
IV. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 
I. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub 
etnicznego. 
1. Znajomość podstawowych utworów literackich i innych 
tekstów kultury ważnych dla poczucia tożsamości narodowej 
lub etnicznej. 
2. Znajomość podstawowych faktów z historii narodowej lub 
etnicznej. 
3. Znajomość elementów kultury narodowej lub etnicznej  
(np. symbole, legendy, baśnie). 
4. Znajomość podstawowych faktów z życia społeczności 
lokalnej. 
II. Kształcenie językowe. 
1. Rozumienie wartości języka ojczystego oraz jego funkcji  
w budowaniu wspólnoty rodzinnej, narodowej i kulturowej. 
2. Kształtowanie odpowiedzialności za własne użytkowanie 
języka. 
3. Poznawanie podstawowych pojęć służących do opisywania 
języka jako narzędzia komunikacji. 
4. Kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania, 
mówienia, czytania i pisania) w sytuacjach prywatnych  
i publicznych, w tym z osobami z trudnościami 
w komunikowaniu się. 
5. Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia i pisania 
zgodnego z zasadami poprawności językowej. 
III. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Rozwijanie umiejętności interpretacji utworów literackich  
i innych tekstów kultury. 
2. Rozwijanie umiejętności analizy wybranych utworów 
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literackich z wykorzystaniem właściwej terminologii. 
3. Rozwijanie zdolności rozumienia wartości o charakterze 
narodowym i uniwersalnym. 
4. Rozwijanie potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych. 
IV. Tworzenie wypowiedzi. 
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych 
formach. 
2. Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji 
głosowej tekstów. 
3. Doskonalenie dykcji i operowania głosem. 
4. Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności 
argumentowania. 
5. Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych. 
6. Wyrażanie własnych poglądów i opinii. 
7. Tworzenie wypowiedzi pisemnych, z uwzględnieniem 
estetyki tekstu i zasad jego organizacji. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
KLASY IV–VI 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
KLASY IV–VI 

1. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub 
etnicznego.  
Uczeń:  

1) zna utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla 
poczucia tożsamości narodowej lub etnicznej;  

2) zna podstawy kultury i historii narodowej lub etnicznej 
(bohaterowie, wydarzenia, symbole, legendy). 

 

I. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub 
etnicznego.  
Uczeń:  
1) zna i rozumie utwory literackie i inne teksty kultury ważne 
dla poczucia tożsamości narodowej lub etnicznej;  
2) zna i rozumie podstawy kultury narodowej lub etnicznej 
(bohaterowie, wydarzenia, symbole, legendy);  
3) zna podstawowe fakty z życia mniejszości narodowej lub 
etnicznej w Polsce;  
4) rozpoznaje najważniejsze tematy i motywy 
charakterystyczne dla literatury narodowej, wyszukuje na ten 
temat informacje w internecie.  
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2. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich 
informacji.  
Uczeń: 
1) czyta teksty ze zrozumieniem ich treści oraz intencji nadawcy; 
2) identyfikuje nadawcę i adresata wypowiedzi; 
3) charakteryzuje nadawcę wypowiedzi; 
4) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje); 
5) identyfikuje wypowiedź jako tekst literacki, reklamowy, 
informacyjny; 
6) rozpoznaje i rozumie formy gatunkowe – instrukcję (w tym 
przepis), zaproszenie, życzenia i gratulacje, zawiadomienie  
i ogłoszenie; 
7) określa temat, główną myśl i przesłanie tekstu; 
8) dostrzega i uwzględnia relacje między częściami składowymi 
wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity); 
9) formułuje wnioski wynikające z przesłanek zawartych  
w tekście; 
10) rozpoznaje w wypowiedzi prawdę lub fałsz; 
11) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio; 
12) odróżnia zawarte w tekście informacje ważne  
od drugorzędnych; 
13) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów  
w wypowiedzi; 
14) korzysta z informacji zawartych w encyklopediach  
i słownikach; 
15) rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych 
w zdaniu; 
16) rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte  
i rozwinięte, zdania pojedyncze i złożone (współrzędnie  
i podrzędnie), równoważniki zdań; 
17) rozpoznaje podstawowe części mowy (rzeczownik, 
czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, 

II. Kształcenie językowe. 
1. Gramatyka.  
Uczeń: 
1) odmienia części mowy (rzeczownik, czasownik, 
przymiotnik); 
2) rozpoznaje spójnik; 
3) rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte  
i rozwinięte oraz zdania złożone. 
2. Zróżnicowanie języka.  
Uczeń: 
1) wskazuje główne cechy języka mówionego i języka 
pisanego; 
2) posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka 
narodowego lub etnicznego; 
3) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów  
w wypowiedzi; 
4) dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu 
wypowiedzi; 
5) rozróżnia synonimy, antonimy; 
6) dostrzega różnice pod względem zakresu i treści  
w znaczeniu wyrazów. 
3. Komunikacja językowa i kultura języka.  
Uczeń: 
1) identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi; 
2) rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikacji 
(np. gest, mimika, postawa ciała); 
3) zna i stosuje zasady akcentowania wyrazów; 
4) używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej; 
5) stosuje zasady etykiety językowej. 
4. Odbiór przekazu językowego.  
Uczeń: 
1) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. ocena bohaterów, 
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spójnik) i wskazuje różnice między nimi; 
18) poprawnie akcentuje wyrazy oraz poprawnie intonuje zdania; 
19) rozpoznaje przypadki gramatyczne (oddziela temat fleksyjny  
i końcówkę fleksyjną), osoby i czasy gramatyczne, a także 
rozumie funkcje rodzajów gramatycznych; 
20) rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków 
komunikowania się: gestu, wyrazu twarzy, mimiki, postawy ciała; 
21) dostrzega specyfikę przekazów audiowizualnych (filmów, 
programów informacyjnych, programów rozrywkowych), potrafi 
nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa). 

emocje); 
2) określa temat i główną myśl tekstu; 
3) rozpoznaje w wypowiedzi prawdę lub fałsz; 
4) rozpoznaje gatunki publicystyczne prasowe, radiowe i 
telewizyjne w tym artykuł, wywiad, recenzję. 
5. Ortografia i interpunkcja.  
Uczeń: 
1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym; 
2) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, 
przecinka, znaku zapytania, znaku wykrzyknika, cudzysłowu, 
dwukropka, średnika. 
 

3. Tworzenie wypowiedzi.  
Uczeń: 
1) tworzy spójne teksty (monologowe i dialogowe) na tematy 
poruszane na zajęciach, związane z otaczającą rzeczywistością  
i poznanymi tekstami kultury; 
2) dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej 
sytuacji komunikacyjnej; 
3) formułuje pytania do tekstu; 
4) świadomie posługuje się językiem oraz (w wypowiedzi ustnej) 
mimiką, gestykulacją, postawą ciała; 
5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach 
gatunkowych: list prywatny, proste sprawozdanie (np.  
z wycieczki, z wydarzeń sportowych), dialog, opowiadanie  
z dialogiem (twórcze i odtwórcze), pamiętnik i dziennik (pisane  
z perspektywy bohatera literackiego lub własnej), opis postaci, 
przedmiotu, krajobrazu, opis dzieła plastycznego (pejzażu), 
ogłoszenie, zaproszenie, prosta notatka; 
6) stosuje odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny  
z wymogami danej formy pisemnej (w tym wydziela akapity); 
7) wykonuje działania na tekście i zapisuje ich rezultaty: plan 

IV. Tworzenie wypowiedzi. 
1. Mówienie.  
Uczeń: 
1) przedstawia propozycję interpretacji wybranego tekstu 
kultury; 
2) tworzy plan wypowiedzi własnej; 
3) streszcza linearnie wypowiedź narracyjną; 
4) operuje słownictwem z kręgów tematycznych: życie 
codzienne, szkoła, dom; 
5) poprawnie akcentuje wyrazy i stosuje poprawną intonację 
w zdaniu; 
6) świadomie wykorzystuje wykrzyknik jako część mowy,  
w tym w celu wyrażenia emocji; 
7) interpretuje na głos wybrane utwory literackie (w całości 
lub w części). 
 
2. Pisanie.  
Uczeń: 
1) dostrzega i uwzględnia relacje między częściami 
składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, 
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odtwórczy (ramowy i szczegółowy); 
8) operuje słownictwem z kręgów tematycznych: dom i rodzina, 
szkoła i nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne; 
9) rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające  
i rozkazujące; 
10) przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie; 
11) przekształca zdania w równoważniki zdań i odwrotnie; 
12) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych; 
13) pisze poprawnie pod względem ortograficznym; 
14) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, 
przecinka, średnika, znaku zapytania, cudzysłowu, dwukropka, 
nawiasu, znaku wykrzyknika; 
15) uczestnicząc w dyskusji, słucha z uwagą wypowiedzi innych, 
prezentuje własne zdanie, broni go, przyjmuje poglądy innych lub 
polemizuje z nimi; 
16) czyta głośno, wyraziście, przekazując intencję tekstu, 
akcentując właściwe wyrazy, wprowadzając pauzę, stosując 
odpowiednią intonację; 
17) recytuje teksty poetyckie oraz fragmenty prozy, podejmując 
próbę głosowej ich interpretacji. 

zakończenie); 
2) stosuje związki frazeologiczne ze zrozumieniem ich 
znaczeń; 
3) tworzy wypowiedzi stosując narrację pierwszo-  
i trzecioosobową; 
4) tworzy spójną pod względem logicznym i składniowym 
wypowiedź na zadany temat; 
5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach 
gatunkowych: opowiadanie, opis, charakterystyka postaci 
literackiej lub rzeczywistej; 
6) opisuje własne odczucia, które budzi utwór. 

4. Analiza i interpretacja tekstów kultury.  
Uczeń: 
1) dostrzega swoistość tworzywa literatury, teatru, filmu; 
2) rozpoznaje funkcję tekstu kultury (informacyjną, artystyczną); 
3) odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości; 
4) odróżnia realizm od fantastyki, stosuje wymienione pojęcia; 
5) odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym; 
6) rozpoznaje, np. opowiadanie, powieść, baśń, legendę, mit, 
bajkę, fraszkę, wiersz, przysłowie, komiks oraz inne gatunki 
literackie charakterystyczne dla kultury mniejszości narodowej lub 
etnicznej; 
7) ocenia działania bohaterów; 

III. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Analiza i interpretacja utworów literackich.  
Uczeń: 
1) określa problematykę utworu; 
2) rozpoznaje gatunki charakterystyczne dla kultury danej 
mniejszości narodowej lub etnicznej; 
3) rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie; 
4) przypisuje utwór literacki do właściwego rodzaju 
literackiego; 
5) rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, 
metaforę i określa ich funkcje; 
6) korzysta z informacji zawartych w encyklopediach  
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8) stosuje ze zrozumieniem pojęcia: epika, liryka, nadawca, 
odbiorca, autor, narrator, podmiot liryczny, adresat, bohater, 
świat przedstawiony, wątek, fabuła, akcja, punkt kulminacyjny; 
9) konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami; 
10) samodzielnie formułuje morał baśni i bajki; 
11) rozpoznaje w tekście literackim: porównanie, przenośnię, 
epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy i potrafi wyjaśnić ich rolę; 
12) stosuje pojęcia: wers, strofa, rym, rytm, refren, wiersz 
rymowany i nierymowany; 
13) rozpoznaje główne przesłanie i elementy składające się na 
widowisko teatralne: gra aktorska, reżyseria, dekoracja, 
charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty; 
14) rozpoznaje główne przesłanie i elementy składające się na 
dzieło filmowe i telewizyjne: scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra 
aktorska; 
15) odczytuje wartości i ich przeciwieństwa wpisane w teksty 
kultury (np. przyjaźń – wrogość, miłość – nienawiść, prawda – 
kłamstwo, wierność – zdrada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

i słownikach, również w sieci internetowej; 
7) rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej. 
2. Odbiór tekstów kultury.  
Uczeń: 
1) rozumie, czym jest adaptacja dzieła (np. filmowa, 
sceniczna, radiowa); 
2) wskazuje różnice między tekstem literackim a jego 
adaptacją; 
3) rozumie specyfikę różnych tekstów kultury (teatr, film, 
muzyka, sztuki plastyczne). 
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Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
III etap edukacyjny z  27.08.2012 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
KLASY VII–VIII 

Uczeń spełnia wymagania określone dla klas IV–VI 
1. Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego. 
Uczeń: 
1) zna utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla poczucia 
tożsamości narodowej lub etnicznej i przynależności do 
wspólnoty europejskiej oraz światowej; 
2) dostrzega różne wzorce postaw społecznych, narodowych, 
obywatelskich, obyczajowych, kulturowych, moralnych, religijnych 
i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość; 
3) zna podstawowe fakty z życia mniejszości narodowej lub 
etnicznej oraz operuje słownictwem związanym z życiem 
mniejszości narodowej lub etnicznej w Polsce; 
4) rozpoznaje najważniejsze (podstawowe) tematy, motywy, 
toposy charakterystyczne dla literatury narodowej. 
 

I. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub 
etnicznego. 
Uczeń:  
1) dostrzega różne wzorce postaw społecznych, narodowych, 
obywatelskich, obyczajowych, kulturowych, moralnych, 
religijnych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość;  
2) rozpoznaje tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla 
literatury narodowej.  
 

2. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich 
informacji. 
Uczeń: 
1) samodzielnie dociera do informacji – w książkach, prasie, 
mediach elektronicznych; 
2) potrafi w bibliotece wyszukać potrzebne informacje, zna 
zasady korzystania z zasobów bibliotecznych; 
3) zna pojęcia stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, 
artystyczny i naukowy oraz stylizację językową; 
4) rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym  
i perswazyjnym; 
5) rozpoznaje intencje wypowiedzi (np. aprobatę, dezaprobatę, 
negację, ironię, prowokację); 
6) dostrzega w wypowiedzi ewentualne przejawy agresji  

II. Kształcenie językowe. 
1. Gramatyka.  
Uczeń: 
1) poprawnie odmienia części mowy (liczebnik, zaimek); 
2) rozpoznaje przysłówek, przyimek i wskazuje różnice 
między nimi; 
3) rozpoznaje funkcje składniowe wyrazów użytych w zdaniu; 
4) rozpoznaje w tekście zdania złożone współrzędnie  
i podrzędnie, równoważniki zdań. 
 
2. Zróżnicowanie języka.  
Uczeń: 
1) rozumie znaczenie homonimów; 
2) zna typy skrótów i skrótowców; 
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i manipulacji; 
7) rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę, 
argumenty i wnioski; 
8) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz potrafi 
zacytować odpowiednie fragmenty tekstu; 
9) hierarchizuje informacje w zależności od ich funkcji w 
przekazie; 
10) czerpie dodatkowe informacje z przypisu; 
11) odróżnia informacje o faktach od opinii; 
12) rozpoznaje różnice między fikcją a kłamstwem; 
13) dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo 
ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (wyrazy 
gwarowe, terminy naukowe, archaizmy i neologizmy, eufemizmy  
i wulgaryzmy; dostrzega negatywne konsekwencje używania 
wulgaryzmów); rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone (obce) 
– rozumie ich funkcję w tekście; 
14) rozpoznaje cechy kultury i języka regionu (dialektyzmy); 
15) korzysta ze słowników zarówno w formie książkowej, jak  
i elektronicznej; 
16) rozpoznaje w zdaniach i w równoważnikach zdań różne 
części zdania; 
17) rozróżnia rodzaje wypowiedzeń złożonych podrzędnie i 
współrzędnie; 
18) odbiera komunikat przekazany za pomocą środków 
audiowizualnych – rozróżnia informacje przekazane werbalnie 
oraz zawarte w obrazie. 

3) rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, 
artystyczny, naukowy, publicystyczny; 
4) rozpoznaje funkcję języka w tekście; 
5) dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje 
słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym 
zasięgu (wyrazy gwarowe, terminy naukowe, archaizmy  
i neologizmy, eufemizmy i wulgaryzmy); 
6) rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone, rozumie ich 
funkcję w tekście. 
 
3. Komunikacja językowa i kultura języka.  
Uczeń: 
1) sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą 
języka narodowego lub etnicznego; 
2) czyta teksty ze zrozumieniem, rozpoznaje intencję 
nadawcy; 
3) świadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzysta (jako 
odbiorca i nadawca) 
z elektronicznych środków przekazywania informacji; 
4) czerpie dodatkowe informacje z przypisu; 
5) identyfikuje wypowiedź jako tekst reklamowy, informacyjny; 
6) zna konsekwencje stosowania form charakterystycznych 
dla środków elektronicznych (takich jak SMS, e-mail, czat); 
7) stosuje zasady etyki i etykiety językowej, wie, w jaki 
sposób zwracać się do rozmówcy w zależności od sytuacji i 
relacji z rozmówcą (dorosły, obcy, bliski, rówieśnik, lekarz, 
profesor, nauczyciel); 
8) charakteryzuje nadawcę wypowiedzi. 
 
4. Odbiór przekazu językowego.  
Uczeń: 
1) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia); 
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2) formułuje wnioski wynikające z przesłanek zawartych  
w tekście; 
3) rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę, 
argumenty i wnioski; 
4) rozpoznaje wypowiedź o charakterze informacyjnym, 
ekspresywnym i impresywnym; 
5) rozpoznaje manipulację językową; 
6) odróżnia opinię od faktu; 
7) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost  
i pośrednio; 
8) rozpoznaje gatunki publicystyczne prasowe, radiowe  
i telewizyjne, w tym reportaż, felieton. 
 
5. Ortografia i interpunkcja.  
Uczeń: 
1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym  
i interpunkcyjnym; 
2) wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł 
interpunkcyjnych. 
 

4. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 
Uczeń: 
1) rozpoznaje i charakteryzuje rodzaje literackie oraz przypisuje 
do nich konkretne utwory; 
2) wskazuje różnice między dramatem i teatrem; 
3) wskazuje elementy dramatu, takie jak: akt, scena, tekst 
główny, tekst poboczny, monolog, dialog; 
4) rozpoznaje gatunki literackie, np.: przypowieść, pamiętnik, 
dziennik, komedia, dramat jako gatunek, tragedia, ballada, 
nowela, hymn oraz inne gatunki charakterystyczne dla 
kultury danej mniejszości narodowej lub etnicznej; 
5) rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej: powieści 

III. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Analiza i interpretacja utworów literackich.  
Uczeń: 
1) rozpoznaje gatunki literackie, potrafi wymienić ich cechy, 
np. przypowieść, pamiętnik, dziennik, komedia, dramat jako 
gatunek, tragedia, ballada, nowela, hymn oraz inne gatunki 
charakterystyczne dla kultury danej mniejszości narodowej 
lub etnicznej; 
2) wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst główny, 
tekst poboczny (didaskalia), monolog, dialog; 
3) rozpoznaje w tekście literackim: symbol, alegorię, 
neologizm, ironię, puentę i określa ich funkcje; 
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lub opowiadania obyczajowe, przygodowe, utwory fantasy; 
6) rozpoznaje gatunki publicystyczne prasowe, radiowe  
i telewizyjne: artykuł, wywiad, reportaż, felieton; 
7) określa problematykę utworu; 
8) charakteryzuje w utworze podmiot liryczny lub narratora; 
9) rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową oraz potrafi 
zinterpretować jej funkcję w utworze; 
10) rozpoznaje różne sposoby pokazywania świata 
przedstawionego: realizm, fantastyka, groteska; 
11) rozpoznaje w utworze literackim: symbol, alegorię, apostrofę, 
ironię, puentę i wykorzystuje je w interpretacji; 
12) wskazuje funkcję środków stylistycznych z poziomu 
leksykalnego (np. neologizmu, archaizmu, zdrobnienia, 
zgrubienia, eufemizmu, metafory), składniowego (np. 
powtórzenia, pytania retorycznego, różnego typu zdań  
i równoważników), fonetycznego (np. rymu, rytmu, wyrażenia 
dźwiękonaśladowczego); 
13) opisuje własne odczucia, które budzi dzieło; 
14) przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu 
kultury i przekonująco ją uzasadnia; 
15) uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. 
biograficzny, historyczny; 
16) rozróżnia specyfikę takich rodzajów sztuki, jak: literatura, 
teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne; 
17) ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi 
wartości, np. patriotyzm-nacjonalizm-szowinizm, tolerancja-
nietolerancja, piękno-brzydota, a także rozpoznaje ich obecność 
w życiu oraz w literaturze i innych sztukach; 
18) omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych 
sztuk podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, 
np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, religijność, 
samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność. 

4) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów; 
5) korzysta z informacji zawartych w encyklopediach i 
słownikach; 
6) rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej: 
powieści lub opowiadania obyczajowe i przygodowe, utwory 
fantasy. 
 
 
2. Odbiór tekstów kultury.  
Uczeń: 
1) interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, 
fotografia); 
2) określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury; 
3) dostrzega specyfikę przekazów audiowizualnych 
(przedstawień teatralnych, filmów, programów 
informacyjnych, programów rozrywkowych), potrafi nazwać  
ich tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa). 
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3. Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub 
etnicznym. 
Uczeń: 
1) sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka 
narodowego lub etnicznego; 
2) poprawnie akcentuje wyrazy oraz poprawnie intonuje zdania; 
3) stosuje zasady etyki mowy: zna konsekwencje stosowania 
form charakterystycznych dla środków elektronicznych (takich jak 
SMS, e-mail, czat) – np. możliwych nieporozumień wynikających 
ze skrótowości i lakoniczności wypowiedzi, możliwego 
oszukiwania i manipulacji powodowanych anonimowością  
w sieci, łatwego obrażania obcych, ośmieszania i zawstydzania 
innych wskutek rozpowszechniania obrazów przedstawiających 
ich w sytuacjach kłopotliwych; 
4) stosuje zasady etykiety językowej: wie, w jaki sposób zwracać 
się do rozmówcy w zależności od sytuacji i relacji, jaka łączy go z 
osobą, do której mówi (dorosły, obcy, bliski, rówieśnik), zna 
formuły grzecznościowe, zna konwencje językowe zależne od 
środowiska (np. sposób zwracania się do nauczyciela, lekarza, 
profesora wyższej uczelni), ma świadomość konsekwencji 
używania formuł niestosownych i obraźliwych, zna skutki 
kłamstwa, manipulacji, ironii; 
5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach 
gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie 
opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany 
stylistycznie i funkcjonalnie opis przedmiotów lub dzieł sztuki, 
charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej, 
sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zdarzenia z życia, 
rozprawka, podanie, CV, list motywacyjny, dedykacja; 
dostosowuje odmianę i styl wypowiedzi do gatunku, w którym się 
wypowiada; 
6) tworzy plan własnej wypowiedzi; 

IV. Tworzenie wypowiedzi. 
1. Mówienie.  
Uczeń: 
1) przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu 
kultury i przekonująco ją uzasadnia; 
2) tworzy rozbudowany plan wypowiedzi własnej; 
3) hierarchizuje informacje w zależności od ich funkcji  
w przekazie; 
4) operuje słownictwem z kręgów tematycznych: 
społeczeństwo, kultura, rozwój psychiczny i moralny 
człowieka. 
 
2. Pisanie.  
Uczeń: 
1) stosuje poprawnie różne rodzaje wypowiedzeń we 
własnych tekstach, dostosowuje szyk wyrazów  
i wypowiedzeń składowych do wagi, jaką nadaje 
przekazywanym informacjom; 
2) stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami 
gatunków, tworzy spójną pod względem logicznym  
i składniowym wypowiedź na zadany temat; 
3) uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty,  
np. biograficzny, historyczny; 
4) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach 
gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie 
opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany 
stylistycznie i funkcjonalnie opis przedmiotów lub dzieł sztuki, 
charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej, 
sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zdarzenia  
z życia, rozprawkę, podanie, CV, list motywacyjny, 
dedykację; dostosowuje odmianę i styl wypowiedzi do 
gatunku, w którym się wypowiada; 
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7) stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami 
gatunków wymienionych w pkt. 5, tworzy spójną pod względem 
logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat; 
8) streszcza linearnie wypowiedź narracyjną (przedstawia 
najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim 
występują one w tekście); 
9) dokonuje starannej redakcji tekstu, wykazując się znajomością 
podstawowych zasad edytorskich, w tym poprawia ewentualne 
błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne – umie formatować 
tekst, dobierać rodzaj czcionki według rozmiaru i kształtu, 
stosować właściwe odstępy, wyznaczać marginesy i justować 
tekst, dokonywać korekty napisanego przez siebie tekstu 
(kontrolować autokorektę); 
10) operuje słownictwem z kręgów tematycznych: życie 
codzienne, rozwój psychiczny, moralny i fizyczny człowieka; 
społeczeństwo i kultura; 
11) dostrzega różnice pod względem zakresu i treści w znaczeniu 
wyrazów, rozróżnia znaczenia wyrazu wieloznacznego – 
wykorzystuje tę wiedzę w precyzowaniu znaczenia swojej 
wypowiedzi; rozpoznaje i dobiera synonimy i antonimy dla 
wyrażenia zamierzonych treści; 
12) stosuje związki frazeologiczne ze zrozumieniem ich znaczeń; 
13) tworząc tekst własny, wykorzystuje elementarną wiedzę  
z zakresu słowotwórstwa (rozpoznaje temat słowotwórczy  
i formant w wyrazach pochodnych i dostrzega funkcje formantów 
w kształtowaniu znaczenia wyrazów pochodnych); 
14) stosuje poprawnie różne rodzaje wypowiedzeń we własnych 
tekstach; dostosowuje szyk wyrazów i wypowiedzeń składowych 
do wagi, jaką nadaje przekazywanym informacjom; 
15) wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł 
interpunkcyjnych; 
16) przekształca części zdania pojedynczego w zdania 

5) rozumie rolę akapitów w tworzeniu wypowiedzi pisemnych. 
 
3. Retoryka i stylistyka.  
Uczeń: 
1) przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu 
argumentacyjnego; 
2) wykorzystuje retoryczne środki językowe oraz rozumie ich 
oddziaływanie na odbiorcę; 
3) w wypowiedzi (pisemnej lub ustnej) określa tezę/ hipotezę, 
formułuje argumenty; 
4) rozróżnia i wskazuje środki perswazji w tekstach 
reklamowych, określa ich funkcje. 
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podrzędne i odwrotnie, przekształca konstrukcje strony czynnej  
w konstrukcje strony biernej i odwrotnie, zamienia formy 
osobowe czasownika na imiesłowy i odwrotnie – ze 
świadomością ich funkcji w zdaniu; zamienia mowę niezależną 
na zależną; 
17) wprowadza partykuły do wypowiedzi, aby modyfikować 
znaczenia jej składników; 
18) świadomie wykorzystuje wykrzyknik jako część mowy w celu 
wyrażenia emocji; 
19) stosuje poprawne formy odmiany rzeczowników, 
czasowników, przymiotników, liczebników i zaimków; stosuje 
poprawne formy wyrazów w związkach składniowych 
(zgody i rządu); 
20) świadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzysta (jako 
odbiorca i nadawca) z elektronicznych środków przekazywania 
informacji; 
21) interpretuje głosowo wybrane utwory literackie (w całości lub 
w części). 


