
Przedmiotowy system 
oceniania na lekcjach 

języka polskiego 
w klasach I–III
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Wymagania programowe zostały podzielone na podstawowe (odpowiadające wymaganiom koniecznym 
i podstawowym) oraz ponadpodstawowe (odpowiadające wymaganiom rozszerzającym i dopełniającym).

Zgodnie z powyższymi kryteriami:
 wymagania podstawowe obejmują wiadomości i umiejętności łatwe lub bardzo łatwe, bezpośrednio przy-

datne w życiu (w mniejszym stopniu – naukowe), niezbędne do kontynuowania edukacji, naukowo pewne, 
doniosłe, sprawdzone i wdrożone, mające walor interdyscyplinarności;

 wymagania ponadpodstawowe to wiadomości i umiejętności trudne i bardzo trudne do opanowania, 
złożone, unikatowe; teoretyczne, związane z materią danej dyscypliny naukowej, ważne naukowo (często 
dalekie od bezpośredniej użyteczności w życiu), poszerzające wiedzę o przedmiocie, w pewnym stopniu 
hipotetyczne, wyspecjalizowane i naukowo twórcze; przydatne, ale nie niezbędne w dalszej nauce. 



W przełożeniu na stopnie szkolne wymagania podstawowe odpowiadają ocenom: dopuszczający i dosta-
teczny, przy czym uczeń otrzymuje: 
 dopuszczający za niepełne spełnienie wymagań podstawowych (np. w sprawdzianach – obniżone o 10% 

punktów w stosunku do progu zaliczenia na stopień dostateczny);
 dostateczny przy pełnym spełnieniu wymagań podstawowych. 

Wymagania ponadpodstawowe odpowiadają ocenom dobry i bardzo dobry, przy czym uczeń otrzymuje:
 dobry za niepełne spełnienie wymagań ponadpodstawowych (lub spełnienie ich na nieco obniżonym po-

ziomie);
 bardzo dobry przy pełnym spełnieniu wymagań ponadpodstawowych.

Stopień niedostateczny dostaje uczeń, który nie spełnia wymagań podstawowych w stopniu stanowiącym 
minimalny próg zaliczenia.

Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania podstawowe i ponadpodstawowe, a także mają-
cy wyższe, ponadprogramowe umiejętności lub wiadomości.

O progu zaliczenia na poszczególne poziomy wymagań i o zakresie ich obniżenia (pozwalającym stwier-
dzić, że uczeń dane wymagania spełnia, choć w stopniu niepełnym) każdorazowo decyduje nauczyciel, 
uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów, a także zakres pracy, stosowane narzędzie sprawdzania osiąg-
nięć, czas pracy uczniów, trudność zadania itp.

Wymagania mają, oczywiście, charakter hierarchiczny i kumulatywny. Spełnienie wymagań ponadpodsta-
wowych zakłada uprzednie spełnienie wymagań podstawowych. Uczeń kwalifikujący się do oceny dobry lub 
bardzo dobry musi spełniać całkowicie wymagania podstawowe, a także ponadpodstawowe w stopniu pełnym 
(bardzo dobry) lub niepełnym (dobry). Podobnie uczeń otrzymujący ocenę celujący – spełniać musi całkowicie 
wymagania podstawowe i ponadpodstawowe oraz poza nie wykraczać. 

O celach przedmiotowych języka polskiego

Przy formułowaniu wymagań edukacyjnych w PSO z języka polskiego istnieje konieczność uwzględnienia 
zarówno umiejętności ogólnych (ponadprzedmiotowych; zwanych także umiejętnościami kluczowymi, o któ-
rych mówi preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego), jak i specyficznych celów tego przed-
miotu w szkole ponadgimnazjalnej (liceum i technikum), kończącej się maturą. 

Podstawą hierarchizacji celów nauczania jest powszechnie znana i najczęściej stosowana w pomiarze dy-
daktycznym taksonomia celów prof. Bolesława Niemierki: 

A Zapamiętanie wiadomości
I. Poziom wiadomości

B Zrozumienie wiadomości

C Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
II. Poziom umiejętności

D Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych



11

 2 Według: W. H. Peterssen, Handbuch Unterrichtsplanung. Grundfragen, Modelle, Stufen, Dimensionen, Ehrenwirth, 
München 1994; a także: Nowa Szkoła. Moduł: Projektowanie, CODN, Warszawa 1999, s. 30.

Dla potrzeb związanych z treścią nauczania języka polskiego warto przywołać także taksonomię celów 
kognitywnych według Benjamina Blooma2:

Cele uczenia się (umie-
jętności) uporządkowa-
ne hierarchicznie (od 
prostych do złożonych, 
kompleksowych)

Przykładowe czasowniki operacyjne 
określające te umiejętności Charakter umiejętności

1. Zapamiętanie wiado-
mości

odtwarzać, wyliczać, wymieniać, na-
zywać

Umiejętność odtworzenia zapamiętanych 
wiadomości (bez przetwarzania).

2. Zrozumienie wiado-
mości

opisywać, objaśniać, wyjaśniać, oma-
wiać, parafrazować, przytoczyć przy-
kład, powiedzieć własnymi słowami 

Umiejętność nie tylko odtworzenia, ale 
i przetworzenia wiadomości.

3. Zastosowanie

stosować, zastosować, wykorzystać
(a także wiele innych, „neutralnych”, 
jak np. napisać, wygłosić, przedstawić, 
scharakteryzować itp.)

Przenoszenie umiejętności z jednej sytuacji 
na inną, nową; wykorzystanie umiejętności 
posiadanych w nowych sytuacjach.

4. Analiza

analizować, rozróżnić, wyodrębnić, 
wykryć (np. sprzeczności, błędy), 
porównać, dokonać klasyfikacji ele-
mentów, identyfikować, przyporząd-
kowywać 

Umiejętność podzielenia materiału na 
części składowe, odkrycie powiązań ist-
niejących między elementami, określenia 
rodzaju powiązań, klasyfikacja elementów 
składowych.

5. Synteza

formułować hipotezy, łączyć, konstru-
ować, planować, projektować, opra-
cowywać, rozwijać, uogólniać, wiązać 
w całość, wyciągać wnioski

Umiejętność wiązania ze sobą różnych 
elementów i łączenia je w całość, opraco-
wywanie koncepcji całościowych, tworze-
nie planów; istotny jest tu aspekt oryginal-
ności, nowatorstwa w tworzeniu materiału 
(tworzenie jakości własnych).

6. Ocena ocenić, określić, wartościować, zdecy-
dować (podjąć decyzję)

Umiejętność dokonywania oceny (np. 
etycznej, estetycznej), wartościowanie; 
podejmowanie decyzji i jej uzasadnianie, 
formułowanie sądów wartościujących i ich 
uzasadnianie.

Należy podkreślić, że dokonując oceny umiejętności ucznia, nauczyciel weźmie pod uwagę nie tylko osta-
teczny wynik, efekt pracy (np. przedstawioną wypowiedź ustną lub wypracowanie zawierające analizę i inter-
pretację utworu literackiego), ale i całokształt czynności wykonywanych przez ucznia przy rozwiązywaniu 
zadania otwartego:
 zrozumienie polecenia (problemu),
 sporządzenie planu pracy,
 wybór sposobu pracy (np. algorytmu, procedury) adekwatnego do rodzaju problemu,
 kolejność realizacji zaplanowanej procedury,
 powiązanie różnych elementów wiedzy (także z różnych przedmiotów),
 zastosowanie posiadanej wiedzy i umiejętności w nowej sytuacji (samodzielna praca z nowym tekstem 

przy zastosowaniu znanych procedur),
 przedstawienie wniosków w jasny, komunikatywny i stylistycznie poprawny sposób.

Metody sprawdzania osiągnięć uczniów

Jak to zostało wcześniej podkreślone, w ocenianiu wewnątrzszkolnym stosuje się różne metody, techniki 
i narzędzia. Mogą to być:
 różnego typu testy – pisemne i ustne (sprawdziany wiadomości i umiejętności, testy sprawdzające umie-

jętność czytania ze zrozumieniem tekstów literackich i nieliterackich;



12

 zbiorowa pogadanka sprawdzająca;
 obserwacja udziału ucznia w dyskusji i debacie klasowej;
 obserwacja uczenia się (np. w trakcie pracy w grupach zadaniowych);
 wypracowania i inne prace pisemne: krótko-, średnio- i długoterminowe;
 projekty edukacyjne;
 rozmowy z uczniem, w których wyjaśnia on zastosowane przez siebie procedury (np. sposób analizy i in-

terpretacji utworu literackiego).
Obserwacji podlegają zarówno czynności intencjonalnie wywołane przez nauczyciela, jak i te, które nie są 

wywołane celowo (np. sposoby uczenia się). 

Rodzaje aktywności ucznia podlegające obserwowaniu i ocenianiu:
 wypowiedzi ustne (odpowiedź na pytanie nauczyciela, referowanie zagadnień, udział w dyskusji, sponta-

niczne zabieranie głosu itp.);
 prace pisemne w różnej formie (wypracowania domowe i klasowe, notatki, krótkie odpowiedzi);
 referaty i prezentacje własne;
 praca zespołowa i prezentowanie jej wyników;
 wykonywanie zadań domowych – obowiązkowych i dodatkowych („dla chętnych”);
 aktywność i inicjatywa przejawiane na lekcjach;
 samodzielnie i zespołowo wykonywane zadania złożone (w tym projekty edukacyjne);
 recytacja utworów literackich, udział w szkolnych przedstawieniach teatralnych, różne formy wypowiedzi 

związanych z przekładem intersemiotycznym (np. poezja śpiewana, wykonanie plakatu, nakręcenie frag-
mentu filmu).

Szczegółowe kryteria oceniania dłuższej pracy pisemnej – propozycja

Wymagania mają charakter kumulatywny, uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę niższą (np. dostateczny: 
„prawidłowy dobór materiału literackiego”), nie może uzyskać oceny wyższej (np. dobry: „właściwy komen-
tarz”, jeśli np. komentarz jest właściwy, ale odnosi się do bezzasadnie wskazanych utworów literackich). 

Posługując się tabelą kryteriów, należy czytać ją „od dołu” i stopniowo przesuwać się ku górze, sprawdzając, 
czy praca spełnia kryteria na kolejne oceny w zakresie poszczególnych poziomów pracy. 

Wagę poszczególnych poziomów pracy w klasie pierwszej proponujemy ująć w proporcjach: merytorycz-
ny – 30%, strukturalny – 30%, językowy (język i styl) – 40%. 

Ocena
Poziom

merytoryczny strukturalny językowy (język i styl)

celujący

– oryginalne, ciekawe i samo-
dzielne ujęcie tematu
– materiał literacki wykracza 
poza treści programowe
– wnikliwa, pogłębiona inter-
pretacja utworów literackich
– całkowita poprawność mery-
toryczna
– samodzielność myślenia, 
poprawność i spójność argu-
mentacji
– znajomość różnorodnych 
kontekstów
– widoczna umiejętność świa-
domego wyboru, selekcjono-
wania, przetwarzania i syntety-
zowania wiedzy
– erudycyjność wywodu

– zachowanie konwencji 
gatunkowej wybranej 
formy pracy
– oryginalna kompozycja 
(funkcjonalna wobec 
tematu)
– umiejętne wplatanie 
cytatów
– praca napisana estetycz-
nie, czytelne akapity – 
funkcjonalne wobec kom-
pozycji

– styl jasny, swobodny, barwny, 
o cechach indywidualnych
– duża sprawność językowa
– bogate słownictwo
– język całkowicie poprawny 
– sprawne, funkcjonalne posługi-
wanie się interpunkcją 
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bardzo dobry

– trafne, oryginalne ujęcie 
tematu 
– materiał literacki dobrany 
trafnie, celowo, zinterpretowa-
ny w pogłębiony sposób
– całkowita poprawność mery-
toryczna
– wykazanie się znajomością 
kontekstów kulturowych i filo-
zoficznych, umiejętność wy-
korzystania ich w interpretacji 
utworów
– samodzielność i dojrzałość 
sądów 
– posługiwanie się termino-
logią 
– dokonywanie zestawień i 
porównań, syntetyzowanie 
wiadomości, wyciąganie wnio-
sków

– przemyślana, oryginal-
na kompozycja
– forma pracy funkcjonal-
na wobec tematu
– spójność logicznego 
wywodu
– przejrzystość dowo-
dzenia
– umiejętne wykorzysta-
nie cytatów
– praca napisana este-
tycznie, czytelne akapity – 
funkcjonalne wobec 
kompozycji

– styl jasny, swobodny, funkcjo-
nalny wobec wybranej formy 
pracy
– duża sprawność językowo- 
-stylistyczna
– bogate, zróżnicowane słownictwo
– poprawna, urozmaicona składnia
– praca poprawna pod względem 
językowym (dopuszczalne niewiel-
kie, sporadyczne usterki)

dobry

– temat w pełni zrealizowany
– właściwy dobór materiału 
literackiego i kulturowego 
opatrzonego właściwym ko-
mentarzem
– praca w pełni poprawna 
merytorycznie
– sądy formułowane z odwoły-
waniem się do tekstów
– widoczna umiejętność inter-
pretowania utworów literac-
kich i innych tekstów kultury
– ujęcie tematu poprawne, za-
chowanie spójności logicznego 
wywodu
– samodzielność wyciągania 
wniosków, obecne w pracy 
sądy oceniające i wartościujące 
– uzasadniane na podstawie 
materiału literackiego

– widoczny zamysł kom-
pozycyjny (przemyślana 
kompozycja)
– właściwe proporcje 
między poszczególnymi 
częściami pracy
– zachowanie ciągłości 
i przejrzystości logiczne-
go wywodu
– wplatanie cytatów

– styl poprawny, widoczna spraw-
ność stylistyczno-językowa
– styl adekwatny do zamierzonej 
formy pracy
– widoczna umiejętność posłu-
giwania się oficjalną odmianą 
polszczyzny
– dość zróżnicowane słownictwo
– umiejętność posługiwania się 
zróżnicowanymi strukturami 
składniowymi z na ogół właściwie 
stosowaną interpunkcją
– dopuszczalne nieliczne błędy 
frazeologiczne i składniowe, orto-
graficzne i interpunkcyjne

dostateczny

– praca zgodna z tematem, 
choć niepełna, uboga, bez 
pogłębienia 
– poprawne, choć schematycz-
ne ujęcie tematu
– prawidłowy dobór materiału 
literackiego opatrzonego wła-
ściwym komentarzem (dopusz-
czalne drobne błędy rzeczowe 
i uproszczenia)
– komentarz zawiera elementy 
interpretacji (a nie tylko stresz-
czenia), wartościowania i sądy 
własne – choćby w minimalnym 
stopniu
– odwoływanie się do omawia-
nych tekstów przy formułowa-
niu sądów 
– wyciąganie wniosków 

– praca formalnie trój-
dzielna
– kompozycja zaznaczona 
graficznie (akapity)
– dający się odczytać 
zamysł kompozycyjny
– dopuszczalne błędy 
kompozycji, np.: za-
chwianie proporcji kom-
pozycyjnych, zakłócenia 
spójności – przy ogólnym 
zachowaniu myśli prze-
wodniej

– styl na ogół poprawny
– niezbyt bogate słownictwo
– dopuszczalne błędy językowe: 
składniowe, frazeologiczne, orto-
graficzne i interpunkcyjne
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dopuszczający

– praca w większej części zgod-
na z tematem (realizuje temat, 
choć w niepełny sposób)
– dobór materiału literackiego 
(i kulturowego) w większości 
zgodny z tematem
– właściwy dobór materiału 
literackiego, choć ubogi, nie-
pełny komentarz
– komentarz w większości 
poprawny merytorycznie, 
dopuszczalne drobne błędy 
rzeczowe
– ujęcie tematu na ogół po-
prawne
– sądy odtwórcze, stereoty-
powe, ale odnoszące się do 
utworów literackich (i innych 
dzieł)

– praca zrozumiała pod 
względem logicznym i 
kompozycyjnym, zamysł 
autora jest w miarę czy-
telny, choć momentami 
niespójny
– dopuszczalne błędy 
kompozycyjne (np. brak 
wstępu lub zakończenia, 
zakłócone proporcje 
między elementami 
pracy, brak zachowania 
logicznej spójności wy-
wodu itp.)

– praca napisana w sposób komu-
nikatywny pod względem styli-
stycznym i językowym
– dopuszcza się błędy stylistyczne, 
ubogie słownictwo
– dopuszczalne błędy językowe 
(składniowe, frazeologiczne, 
gramatyczne i leksykalne), a także 
błędy zapisu (ortograficzne i inter-
punkcyjne) 
– w stopniu niezakłócającym 
komunikatywności tekstu

Szczegółowe kryteria oceniania dłuższej wypowiedzi ustnej 
(omówienie wskazanego tematu, zagadnienia itp.) – propozycja 

Wagę poszczególnych poziomów wypowiedzi ustnej w klasie pierwszej proponujemy ująć w proporcjach:  
merytoryczny – 40%,, strukturalny – 30%, językowy – 30%. 

Ocena
Poziom

merytoryczny strukturalny językowy

celujący – jak na ocenę bdb oraz:
– dążenie do erudycyjności 
wypowiedzi
– wyjście poza treści progra-
mowe
– cytowanie, przytaczanie, 
powoływanie się na sądy 
i opinie autorytetów

– jak na ocenę bdb 
oraz:
– oryginalna for-
ma, funkcjonalna 
wobec tematu (np. 
z elementami happe-
ningu)

– jak na ocenę bdb

bardzo dobry – zagadnienie omówione 
w sposób pełny, pogłębiony, 
– uczeń zna, dobrze rozumie 
i obszernie przedstawia ma-
teriał (fakty, pojęcia, utwory, 
zagadnienia...) w ścisłym 
związku z tematem
– wykorzystanie kontekstów
– samodzielne kojarzenie fak-
tów i informacji, wyciąganie 
wniosków
– ocenianie, wartościowanie
– poprawnie budowane 
argumenty odnoszone do 
omawianych tekstów kultury

– przemyślana kom-
pozycja wypowiedzi
– wyraźnie zazna-
czony punkt wyjścia 
i rozwijanie myśli 
w logiczny, konse-
kwentny sposób
 – przejrzystość i czy-
telność wywodu
– zamknięcie wypo-
wiedzi wnioskami
– próby nadania wy-
powiedzi oryginalnej 
formy, funkcjonalnej 
wobec tematu 

– uczeń przestrzega zasad poprawności 
języka mówionego w zakresie wymowy, 
fleksji, leksyki, frazeologii i składni
– przestrzega zasad etykiety językowej
– posługuje się bogatym słownictwem, 
stosuje terminologię właściwą dla oma-
wianego zagadnienia
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dobry – temat omówiony w sposób 
wyczerpujący, wykorzystane 
ważne wiadomości 
– przedstawianie tekstów 
w sposób problemowy
– materiał rzeczowy dobie-
rany trafnie, interpretowany 
i komentowany prawidłowo
– uzasadnianie sądów 
i stwierdzeń na podstawie 
utworów literackich i innych 
tekstów kultury 
– prezentowane zagadnienia 
(fakty, teksty, postacie itp.) 
mają ścisły związek z tema-
tem
– w wypowiedzi pojawiają 
się poprawnie zbudowane 
argumenty

– wypowiedź zor-
ganizowana, z wy-
raźnie zaznaczonym 
wstępem (punktem 
wyjścia, tezą itp.) 
i uporządkowanym 
rozwinięciem
– widoczne dążenie 
do porządkowania 
i scalania informacji

– wypowiedź w miarę płynna, komuni-
katywna 
– styl poprawny, zgodny z sytuacją komu-
nikacyjną
– język na ogół zgodny z normą pol-
szczyzny mówionej (przeważnie popraw-
ny w zakresie wymowy, fleksji, leksyki, 
frazeologii)
– zróżnicowane słownictwo, stosowanie 
terminologii związanej z zagadnieniem
– uczeń stara się przestrzegać etykiety ję-
zykowej i stosuje środki językowe typowe 
dla określonej formy wypowiedzi ustnej 
(np. przemawianie, przekonywanie, zwra-
canie się do rozmówcy)
– stosowanie środków językowych pod-
kreślających własne sądy i opinie
– sygnalizowanie przytaczania zdań (opi-
nii, sądów) cudzych

dostateczny – uczeń w większości zna, 
rozumie i przedstawia infor-
macje związane z tematem
– prawidłowo lokalizuje 
utwory i postacie
– wyjaśnia terminy i pojęcia 
w sposób odtwórczy, lecz 
własnymi słowami
– podejmuje próbę interpre-
towania omawianych teks-
tów kultury
– stara się uzasadniać własne 
sądy i opinie
– stwierdzenia odnosi do 
konkretnych utworów
– popełnia drobne błędy rze-
czowe, odchodzi od tematu

– wypowiedź krótka, 
ale zawierająca klu-
czowe dla zagadnie-
nia informacje
– wypowiedź na ogół 
uporządkowana
– uczeń stara się 
zachować logiczną 
kolejność przedsta-
wiania wiadomości

– styl na ogół poprawny, adekwatny do 
sytuacji komunikacyjnej; dopuszczalne 
błędy
– niezbyt bogate, ale wystarczające słow-
nictwo
– dopuszczalne błędy językowe: składnio-
we, frazeologiczne
– posługiwanie się terminologią niezbęd-
ną do omówienia tematu 

dopuszcza-
jący

– uczeń przedstawia pod-
stawowe informacje (za-
gadnienia, utwory, postacie, 
terminy)
– wyjaśnia pojęcia w sposób 
odtwórczy i niepełny 
– potrafi przedstawić temat 
przynajmniej w 50%
– dopuszczalne błędy rzeczo-
we i odchodzenie od tematu 

– wypowiedź krótka, 
fragmentaryczna
– uczeń przedstawia 
fakty, postacie, teks-
ty itp. w dowolnej, 
często przypadkowej 
kolejności, jednak 
w sposób niezakłó-
cający zrozumiałości 
wypowiedzi 

– uczeń stara się mówić polszczyzną 
oficjalną
– stara się zachować styl adekwatny do 
sytuacji komunikacyjnej
– dopuszczalne błędy językowe w stop-
niu niezakłócającym komunikatywności 
wypowiedzi
– słownictwo ubogie
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WYMAGANIA OGÓLNE

W zakresie czytania (analizy i interpretacji) tekstów literackich 
i innych dzieł sztuki

P (Poziom podstawowy)

[Wymagania oznaczone gwiazdką (*) przewidziane są dla zakresu rozszerzonego.]

Uczeń:
 czyta ze zrozumieniem (tzn. rozumie znaczenia słów, związków frazeologicznych, zdań, fragmentów – na 

poziomie dosłownym i przenośnym, symbolicznym lub parabolicznym);
 rozpoznaje treści dosłowne i ukryte dzieła;
 czyta głośno, wyraziście, z właściwą dykcją i intonacją;
 swoimi słowami opowiada (streszcza, parafrazuje) czytany utwór;
 określa tematykę, wątki i motywy; wskazuje główne wydarzenia i bohaterów;

 formułuje hipotezy interpretacyjne (*samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela) i uzasadnia je na podsta-
wie analizy;

 *wskazuje dominantę kompozycyjną wiersza;
 określa podmiot liryczny i adresata utworu lirycznego;
 wyjaśnia tytuł utworu;
 określa styl i nastrój wiersza;
 rozpoznaje gatunek literacki i kompozycję utworu;
 wskazuje występujące w omawianych utworach środki stylistyczne (porównania, powtórzenia, metafory, 

antytezy itp.) i próbuje określać ich funkcję;
 wskazuje w wierszach stylizację i określa jej funkcję;
 *wskazuje główne cechy poetyki i określa ich funkcję (kreację podmiotu lirycznego i adresata, formę po-

dawczą, sytuację liryczną, ukształtowanie języka artystycznego itp.);

 wykorzystuje konteksty do interpretacji utworu: 
 znajduje informacje o autorze i okolicznościach napisania wiersza;
 wskazuje przybliżony czas powstania dzieła;
 dostrzega powiązania utworów z historią Polski i Europy;
 wskazuje różnice między prawdą historyczną i fikcją literacką;
 w czytanych utworach odnajduje echa poglądów filozoficznych;
 dostrzega obecność toposów antycznych i biblijnych oraz inne nawiązania kulturowe; określa ich sensy i 

symbolikę; rozpoznaje aluzje, znaki i symbole kulturowe;
 *w utworach poetów współczesnych odnajduje nawiązania kulturowe do tradycji antycznej, średniowiecz-

nej, renesansowej, barokowej, oświeceniowej;
 dostrzega w utworze najważniejsze wartości charakterystyczne dla epoki, w której powstał;
 *rozpoznaje konwencję literacką dzieła i jego styl (np. renesansowy, barokowy);
 w czytanym utworze dostrzega pastisz, parodię, karykaturę;

 czyta utwory literackie i teksty publicystyczne ze zrozumieniem ich przesłania;
 nazywa wartości i postawy obecne w utworze;
 inspirowany czytanymi utworami stawia pytania dotyczące ludzkiej egzystencji, problemów filozoficznych itp.;
 dostrzega sensy najistotniejsze w utworze, skupia się na nich;
 rozpoznaje podstawową funkcję dzieła (np. dydaktyczno-moralizatorską);
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 podejmuje próbę odczytania obrazu, rzeźby, dzieła architektury – w kontekście epoki, z której pochodzą;
 porównuje utwory literackie i dzieła innych sztuk.

PP (Poziom ponadpodstawowy)

Jak na poziomie podstawowym, a ponadto uczeń:
 podejmuje samodzielną interpretację wiersza na podstawie jego analizy;
 *samodzielnie interpretuje czytane wiersze, odwołując się zarówno do ich treści, jak i poetyki;
 rozpoznaje znaki tradycji (judaistycznej, antycznej, chrześcijańskiej, staropolskiej itp.);
 *interpretuje wiersze współczesne w kontekście tradycji biblijnej, antycznej, średniowiecznej itp.;
 interpretuje wiersz, sytuując go w różnych kontekstach (np. historycznym, kulturowym, literackim);
 *wskazuje funkcję (ideową i kompozycyjną) aluzji literackiej i znaku kulturowego (np. biblijnego, antycznego);
 poszukuje samodzielnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego twórcy różnych epok sięgają do postaci i moty-

wów biblijnych;
 dostrzega wartości stylistyczne środków językowych (zwłaszcza słownikowych, słowotwórczych i fraze-

ologicznych) występujących w wierszu;
 *rozpoznaje charakterystyczne dla danej epoki cechy języka i stylu czytanych utworów;
 określa funkcję występujących w dziele tematów, toposów, motywów;
 przedstawia uniwersalny sens motywów biblijnych i mitologicznych wykorzystywanych przez poetów 

współczesnych;
 na podstawie czytanych utworów określa funkcję toposów antycznych i biblijnych w kulturze współczesnej;
 *wyjaśnia, dlaczego archetypy, mity i toposy greckie (śródziemnomorskie) są wspólnym językiem kultury 

europejskiej;
 * porównuje antyczne, biblijne i współczesne rozumienie tragizmu ludzkiego losu;
 *podejmuje rozważania na temat tradycji i dziedzictwa oraz ich roli w kształtowaniu się tożsamości narodu;
 *komentuje sposób odwoływania się poetów współczesnych do tradycji kulturowej;
 dostrzega dialogowość kultury;

 interpretuje dzieła sztuki reprezentujące różne style i konwencje (np. malarstwo romańskie, katedrę gotycką);
 *dostrzega strukturę artystyczną dzieła;
 rozpoznaje podstawowe wyróżniki kodu innych niż literackie dziedzin sztuki w zakresie niezbędnym do 

odbioru dzieł (np. plastycznych, teatralnych, filmowych).

W zakresie czytania tekstu nieliterackiego, tzn. popularnonaukowego, publicystycznego, 
naukowego (np. filozoficznego lub teoretycznoliterackiego)

P
Uczeń:
 czyta tekst ze zrozumieniem, tzn. rozumie znaczenia słów, zdań, akapitów, całości;
 wyodrębnia tezę (główną myśl) całego tekstu lub jego fragmentu (np. akapitu);
 wskazuje wykorzystane (przywołane) w tekście argumenty;
 rozpoznaje zasadę kompozycyjną tekstu;
 określa nadawcę i adresata tekstu;
 określa główną funkcję tekstu;
 rozpoznaje charakterystyczne cechy języka i stylu tekstu;
 nazywa najważniejsze środki językowe występujące w tekście i określa ich funkcję;
 określa cechy gatunkowe tekstu (np. eseju, recenzji, reportażu);
 znajduje w tekście potrzebne informacje, odtwarza je i przetwarza (porządkuje, wykorzystuje do rozwiąza-

nia problemu, wskazuje przyczyny i skutki);
 odróżnia występujące w tekście informacje od opinii.



18

PP

Jak na poziomie podstawowym, a ponadto uczeń:
 rozpoznaje zasadę kompozycyjną tekstu i określa jej funkcję;
 określa różne funkcje tekstu;
 określa, jaki jest związek języka i stylu tekstu z jego funkcją.

W zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnych

P
Uczeń:
 pisze dłuższy tekst, przestrzegając podstawowych zasad organizacji poznanych form wypowiedzi, a zwłasz-

cza: rozprawki, recenzji, referatu, interpretacji utworu literackiego lub jego fragmentu, sprawozdania;
 wprowadza w sposób celowy do swoich wypowiedzi podstawowe cechy tekstu popularnonaukowego lub 

publicystycznego;
 redaguje noty biograficzne wskazanych postaci (np. filozofów greckich, twórców renesansowych, współ-

czesnych pisarzy i poetów);
 *redaguje krótką recenzję krytyczną i recenzję zachęcającą innych do lektury;

 *przedstawia różne fazy powstawania reportażu (zbieranie materiałów, rozmowy z ludźmi, poszukiwanie
formuły tekstu itd.);

 *wyjaśnia, na czym polega specyfika pracy dziennikarza: prasowego, radiowego, telewizyjnego;
 *podejmuje próbę napisania reportażu na wskazany przez nauczyciela temat;
 *pisze sprawozdanie z debaty klasowej, oceniając argumentację własną i kolegów;
 samodzielnie sporządza przejrzyste notatki z lekcji i pracy własnej;

 dostosowuje formę do tematu wypowiedzi;
 opracowuje redakcyjnie tekst (wprowadza celową kolejność podawania informacji, dokonuje adiustacji 

tekstu, segmentuje go, wprowadza tytuły i śródtytuły, stosuje wyróżnienia graficzne);
 doskonali język, styl, kompozycję;
 poprawia błędy językowe i stylistyczne;
 zachowuje procedurę pisania pracy na temat literatury i kultury: gromadzi i selekcjonuje materiał, *hierar-

chizuje argumenty, formułuje hipotezy i wnioski;

 stosuje podstawowe terminy z historii literatury, poetyki, teorii literatury i nauki o języku (a także niektóre 
najważniejsze terminy z zakresu sztuk pięknych);

 świadomie (celowo) streszcza, parafrazuje, cytuje, komentuje teksty, odróżniając te czynności od siebie;
 przekształca tekst pisany: skraca lub rozwija;
 formułuje i uzasadnia opinie;
 przedstawia (komentuje) własne przeżycia wynikające z kontaktów z literaturą i sztuką;
 pisze z dbałością o estetykę wypowiedzi;

 pisze przejrzystą, komunikatywną pracę na temat zagadnień związanych z kulturą antyku i Biblią, literatu-
rą i kulturą średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia;

 * buduje dłuższą wypowiedź na temat wartości ideałów starożytnych dla współczesnego człowieka – uzasadnia      
swoje sądy, odwołując się do różnych tekstów kultury;

 wykazuje się podstawową wiedzą o omawianych utworach, tekstach, gatunkach literackich, zjawiskach 
kulturowych etc.

PP
Jak na poziomie podstawowym, a ponadto uczeń:
 redaguje własną wypowiedź zgodnie z cechami gatunku i zamierzoną funkcją tekstu;
 pisze pracę na wskazany temat, poprawnym językiem literackim, w formie dostosowanej do tematu, o wy-

razistym zamyśle kompozycyjnym;
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 pisze pracę na temat poznanych utworów literackich, uwzględniając konteksty kulturowe i filozoficzne
oraz powiązania literackie;

 *formułuje własne hipotezy interpretacyjne (w związku z interpretacją wiersza);
 podejmuje próbę napisania eseju, *interpretacji porównawczej;
 określa, jakie są podstawowe cechy językowe i formalne eseju i tekstu naukowego;
 pisze własną, poprawnie zredagowaną recenzję ostatnio przeczytanej książki, obejrzanego filmu;
 *pisze reportaż na samodzielnie wybrany temat – ważny dla środowiska, w którym żyje;
 *zbiera materiały do reportażu, wykorzystując różne źródła informacji.

W zakresie tworzenia wypowiedzi ustnych

P
Uczeń:
 buduje kilkuzdaniową wypowiedź na wskazany temat – utrzymaną we właściwym stylu;
 tworzy wypowiedź stosowną i skuteczną: posługuje się polszczyzną literacką, używa językowych form 

grzecznościowych, unika agresywności i brutalizacji wypowiedzi;
 zachowuje się właściwie pod względem językowym w różnych sytuacjach; wybiera środki językowe (przede 

wszystkim leksykalne i frazeologiczne) stosowne w danej sytuacji;
 uczestniczy w dialogu, dyskusji, debacie klasowej, broniąc swojego stanowiska;
 poprawnie buduje argumenty;
 dostrzega argumenty nieuczciwe i ich unika;
 *dostrzega elementy manipulacji językowej;
 publicznie zabiera głos, właściwie komponując wystąpienie i *stosując podstawowe zasady retoryczne;
 wypowiada swoje oceny i opinie np. na temat etycznej strony wyborów, przed jakimi stoją bohaterowie 

utworu, lub wartości i atrakcyjności czytanych dzieł;
 formułuje własne sądy i opinie, uzasadnia je;
 przedstawia własne refleksje i wnioski powstałe pod wpływem lektury poznanych utworów.

PP
Jak na poziomie podstawowym, a ponadto uczeń:
 ujmuje swoje sądy i przemyślenia w formę dłuższej, uporządkowanej wypowiedzi;
 uczestniczy w klasowym konkursie pięknego opowiadania;
 przedstawia zasady kultury dyskusji i je stosuje;

 wypowiada się na temat literatury i sztuki poznawanych epok w sposób komunikatywny, jasny, w miarę 
płynny, *używając niektórych terminów i pojęć specjalistycznych;

 *wskazuje podstawowe rodzaje argumentów;
 wygłasza krótkie referaty, wykorzystując wiadomości z gimnazjum oraz nowe – z podręcznika i innych 

źródeł.

W zakresie samokształcenia

P
Uczeń:
 korzysta z podstawowych źródeł informacji: słowników (np. ortograficznego, poprawnej polszczyzny, języ-

ka polskiego, terminów literackich), różnych encyklopedii;
 korzysta z internetu i innych elektronicznych źródeł informacji;
 znajduje w internecie strony z potrzebnymi informacjami;
 sporządza poprawny opis bibliograficzny;
 *sporządza bibliografię źródeł, z których korzystał;

 czyta ze zrozumieniem fragmenty literatury naukowej;
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 czyta teksty, by znaleźć potrzebne informacje;
 znajduje, porządkuje i przetwarza wiadomości znalezione w czytanych mitach;
 notuje, sporządza plan odtwórczy, konspekt wypowiedzi własnej;
 korzysta z encyklopedii i tekstów źródłowych, pogłębiając wiedzę dotyczącą wskazanego zagadnienia;

 integruje wiedzę z różnych obszarów polonistyki szkolnej (z zakresu historii literatury, teorii literatury, 
językoznawstwa i nauki o kulturze).

PP
Jak na poziomie podstawowym, a ponadto uczeń:
 tworzy zestawy bibliograficzne na określony temat;
 sporządza przypisy;
 tworzy bazy danych;

 *czyta tekst naukowy w celu pogłębienia interpretacji utworu literackiego lub dzieła sztuki;
 *posługując się samodzielnie znalezionymi materiałami, wygłasza samodzielnie przygotowany referat 

(np. na temat genezy i znaczenia teatru w starożytnej Grecji, sztuki średniowiecza, renesansu); ilustruje go 
różnymi materiałami.


