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JĘZYK POLSKI 
KLASA I 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I 
ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
 
I Wymagania ogólne 
 
UczeM powinien  na ocenCŚ 

DOPUSZCZAJ=C= DOSTATźCZN= 
to, co na ocenC dopuszczaj>c> , 
a takceŚ 

DOBR= 
to, co na ocenC dostateczn> , 
a takceŚ 

BARDZO DOBR= 
to, co na ocenC dobr> , 
a takce 

CźLUJ=C= 
to, co na ocenC dobr> , 
a takce 

 
–podejmuje próbC rozmowy 
–posługuje siC 
nieskomplikowanym 
słownictwem 
–tworzy wypowieda 
komunikatywn> 
–stosuje siC do zasad ortografii 
polskiej 
–  tworzy notatkC z lekcji 
–  tworzy pisma ucytkowe 
–wykonuje zadania zgodnie z 
instrukcj>  
–korzysta z ksiCgozbioru 
szkolnego  
–korzysta ze słowników, 
leksykonów, encyklopedii 
 

–rozpoznaje specyfikC 
omawianych tekstów  
–odczytuje sens analizowanych 
utworów 
–rozpoznaje nadawcC i adresata 
utworu 
– czyta ze zrozumieniem 
–analizuje i interpretuje 
omawiane fragmenty utworów 
–szuka literatury przydatnej do 
omówienia rócnych zagadnieM 
–rozpoznaje funkcje tekstu 
–rozpoznaje stylizacjC jCzykow> 
–rozpoznaje bł>d jCzykowy  
–okreWla problematykC utworu 
–pisze zgodnie z zasadami 
ortografii polskiej 
–rozpoznaje w utworze sposoby 
kreowania Wwiata 
przedstawionego 
–dostrzega w utworach wartoWci 
narodowe i uniwersalne 
–argumentuje własn> 
wypowieda, podaj>c przykłady 
–operuje słownictwem z 
okreWlonych krCgów 
tematycznych 

–wypowiada siC w sposób 
logiczny i zrozumiały 
– czyta ze zrozumieniem teksty 
kultury 
–sprawnie wykonuje powierzone 
zadania 
–wartoWciuje i ocenia postawy 
bohaterów  
–wartoWciuje i ocenia teksty 
kultury 
–  aktywnie uczestniczy w 
dyskusji 
– argumentuje i wnioskuje w 
zwi>zku z omawianym 
problemem 
–ocenia własne kompetencje 
jCzykowe 
–  konfrontuje omawiany tekst 
literacki i innymi tekstami 
kultury 
–  wygłasza własny s>d na forum 
klasy 

–  dostrzega i komentuje 
artystyczne Wrodki wyrazu 
–przeprowadza interpretacjC 
porównawcz> kilku utworów 
literackich 
–rozpoznaje aluzje literackie 
–rozpoznaje motywy literackie 
–  formułuje wypowieda 
poprawn> pod wzglCdem 
jCzykowym, logicznym i 
kompozycyjnym 
–wykazuje postawC krytyczn> 
wobec otaczaj>cego Wwiata, 
wygłasza własny s>d 
– recytuje lub wygłasza z 
pamiCci fragmenty tekstów 
literackich 
 

 
–stosuje w wypowiedzi ustnej 
odpowiednie Wrodki jCzykowe 
– potrafi stawiać tezy i bronić 
swojego stanowiska 
–aktywnie uczestniczy w  
dyskusji 
–argumentuje w swojej 
wypowiedzi 
– ucywa bogatego słownictwa 
–wykorzystuje konteksty 
kulturowe i historyczne 
–formułuje wypowieda 
poprawn> pod wzglCdem 
jCzykowym, logicznym i 
kompozycyjnym 
–potrafi konstruować 
wypowieda według własnego 
pomysłu kompozycyjnego 
– odczytuje idee dzieła, rozumie 
manipulacjC jCzykow> 

 

II. Wymagania szczegółowe 
 
ń. JBZYK W INTźRAKCJI 

TRźVCI NAUCZANIA 
Rodzaje literackie i gatunki literackie. 

NastCpstwo epok literackich i czas ich trwania. 

źlementy aktu komunikacji jCzykowej. 
Najwacniejsze funkcje komunikatów jCzykowych. 
Warunki skutecznoWci komunikacji jCzykowej. 
 
PojCcia kluczowe 
epoka literacka, rodzaj literacki, gatunek literacki, liryka, epika, dramt, komunikacja, nadawca, odbiorca, komunikat, kontekst, kod, 
kontakt, funkcja informatywna, impresywna, perswazyjna, ekspresywna, poetycka,  metajCzykowa, fatyczna,  
UczeM powinien  na ocenCŚ 

DOPUSZCZAJ=C= DOSTATźCZN= 
to, co na ocenC dopuszczaj>c> , 
a takceŚ 

DOBR= 
to, co na ocenC dostateczn> , 
a takceŚ 

BARDZO DOBR= 
to, co na ocenC dobr> , 
a takceŚ 

 
− OkreWlić, na czym polega 

komunikacja jCzykowa 
− Podać definicje wycej 

wymienionych pojCć, 
− Podać definicjC kodu, jCzyka 
− Wymienić nadawcC, odbiorcC i 

komunikat jako trzy najwacniejsze 
elementy aktu komunikacji 
jCzykowe 

− Scharakteryzować najwacniejsze 
elementy aktu komunikacji 

− Rozpoznać w tekWcie szeWć 
elementów aktu komunikacji 
jCzykowej 

− ObjaWnić rócnicC miCdzy 
komunikacj> werbaln> a 
pozawerbaln> 

− Odrócnić od siebie teksty pełni>ce 
funkcjC informatywn>, impresywn> 
i ekspresywn> 

− ObjaWnić, na czym polega specyfika 
budowy jCzyka jako systemu 
znaków 

 
− Przyporz>dkować 

charakterystyczne Wrodki jCzykowe 
poszczególnym funkcjom 
jCzykowym 

− Samodzielnie napisać tekst pełni>cy 
okreWlon> funkcjC 

− Wskazać cechy rodzajowe w 
wybranym tekWcie literackim 

− OkreWlić dominuj>c> w tekWcie 
funkcjC wypowiedzi 

− Podać dokładne ramy czasowe 

− Odrócnić prawdC od fałszu i 
szczeroWć od kłamstwa w 
wypowiedzi jCzykowej 

− Odrócnić od siebie wypowieda 
perswazyjn> i manipulacyjn> 

− Posługiwać siC biegle terminologi> 
teoretycznoliterack> dotycz>c> 
klasyfikacji rodzajowej i 
gatunkowej 

− OkreWlić zalecnoWci miCdzy 
poszczególnymi epokami 
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jCzykowej 
− Wymienić i pokrótce 

scharakteryzować przynajmniej 
cztery funkcje jCzykowe 

− Wymienić i pokrótce 
scharakteryzować rodzaje literackie 

− Wymienić gatunki literackie 
nalec>ce do konkretnego rodzaju 

− Wymienić kolejno epoki literackie 
 

odrócnić rodzaj od gatunku literackiego 
− Scharakteryzować kacdy z trzech 

rodzajów literackich 
− Nazwać podmiot mówi>cy 

charakterystyczny dla kacdego z 
trzech rodzajów literackich 

− Podać ramy czasowe 
poszczególnych epok 
(dopuszczalne posługiwanie siC 
wiekami) 

poszczególnych epok  

 

2.ANTYK GRECKO-RZYMSKI I BIBLIA 

TreWci nauczania 
Bohaterowie greckiej mitologii jako archetypy ludzkich postaw i zachowaM oraz ich reinterpretacja w rócnych tekstach kultury.  
Literatura starocytnych żreków i Rzymian. 
Frazeologizmy o rodowodzie mitologicznym. 
Nawi>zania do mitologicznych oraz antycznych toposów i motywów w literaturze i sztuce współczesnej. 
Teksty kultury: 
mit o Niobe, mit o Demeter i Korze, mit o powstaniu Wwiata, Quo vadis H.Sienkiewicz, dzieje Noego, Antoni Słonimski Potop, Stary 
Testament- ogłoszenie przykazaM Bocych, Dekalog, Aleksander Rymkiewicz Dekalog, Jezry Libert UczC siC ciebie, człowieku, Stanisław 
Soyka Tolerancja, Nowy Testament- przypowieWci (np. o miłosiernym Samarytaninie), Tadeusz Rócewicz PrzepaWć, List do 
ludocerców,Vincent van Gogh Dobry Samarytanin 
*znajomoWć ww. tekstów obejmuje: streszczenie, charakterystykC bohaterów i Wwiata przedstawionego (epika, dramat), analizC i 
interpretacjC 
 
PojCcia kluczowe  
− Vwiat ideiŚ antyk, filozofia, politeizm, mit, typy mitów,mitologia,  frazeologizmy mitologiczne,monoteizm 
− Organizacja dzieła literackiegoŚ rodzaj literacki, gatunek literacki, epika, liryka, dramat, Biblia, Testament, Wulgata, werset, 
przypowieWć, archetyp 
UczeM powinien  na ocenCŚ 

DOPUSZCZAJ=C= DOSTATźCZN= 
to, co na ocenC dopuszczaj>c> , 
a takceŚ 

DOBR= 
to, co na ocenC dostateczn> , 
a takceŚ 

BARDZO DOBR= 
to, co na ocenC dobr> , 
a takceŚ 

-okreWlić czas trwania epoki starocytnej 
-podać definicje wycej wymienionych 
pojCć 
-podać charakterystyczne wyrócniki 
podstawowych rodzajów i gatunków 
literackich 
-wymienić najwacniejsze tematy 
literatury antycznej 
-okreWlić tematykC utworów literackich 
wskazanych wycej 
-wymienić podstawowych bogów 
greckich, okreWlić dziedzinC, której 
patronowali, 
-opowiedzieć  mity przywołane powycej, 
-opowiedzieć historiC wybranych postaci 
mitologicznych  i biblijnych 
-wyjaWnić znaczenie podstawowych 
frazeologizmów pochodz>cych ze 
starocytnoWci i Biblii 
-samodzielnie redagować notatki z lekcji, 
dłucsze wypowiedzi ustne  i pisemne 
-zdefiniować wymienione wycej pojCcia 
kluczowe 
-okreWlić czas powstanie Biblii 
-dokonać systematyki ksi>g biblijnych 
(Stary i Nowy Testament) 
-wymienić najstarsze przekłady Biblii 
-przytoczyć treWć wybranej przypowieWci 
-odczytać dosłowny sens tekstów 
biblijnych 
-wypowiadać siC w mowie i w piWmie na 
zadany temat, w sposób Wwiadcz>cy o co 
najmniej czCWciowym zrozumieniu 
tematu 
 
 

 
-rozpoznać podstawowe rodzaje i gatunki 
literackie na podstawie fragmentu, 
-wymienić kilkunastu bogów greckich,  
-scharakteryzować wybrane postacie 
mitologiczne (np. Demeter, Niobe) 
-okreWlić tematykC wszystkich 
omawianych utworów literackich 
-scharakteryzować głównych bohaterów 
literackich utworów epickich  
-podać najwacniejsze cechy rodzajowe 
tekstów lirycznych, epickich i 
dramatycznych 
-wskazać podstawowe cechy wszystkich 
omawianych gatunków literackich 
--zastosować frazeologizmy mitologiczne 
i biblijne w zadaniach, 
-znaleać frazeologizmy w tekWcie, 
-okreWlić alegoryczny i symboliczny sens 
przypowieWci 
-objaWnić, na czym polega specyfika 
wybranych ksi>g biblijnych, 
-wskazać cechy gatunków biblijnych w 
omawianych utworach, 
-przyporz>dkować znaczenie 
symboliczne elementom Wwiata 
przedstawionego przypowieWci 
- okreWlić nawi>zania biblijne na 
obrazach, 
- wymienić i pokrótce omówić motywy 
biblijne 
 

 
-wskazać rócnice miCdzy 
poszczególnymi gatunkami literackimi, 
--rozpoznać i nazwać podstawowe Wrodki 
stylistyczne zastosowane w tekstach 
starocytnych , biblijnych i 
współczesnych 
-powi>zać z danym bogiem atrybuty, 
-porównać wybrane postacie 
mitologiczne i biblijne 
-porównać wzorce osobowe, kreacje 
bohaterów oraz wizjC Wwiata i człowieka 
w antyku i w Biblii odwołuj>c siC do 
utworów literackich 
-ocenić postawy bohaterów literackich 
-wykorzystać kontekst mitologiczny lub 
biblijny do interpretacji tekstów 
współczesnych, 
-zastosować wybrane frazeologizmy w 
zdaniu, 
− wymienić typy ksi>g biblijnych 
(ksiCgi m>droWciowe, prorocze, 
historyczne) 
− scharakteryzować bohaterów 
biblijnych ze zwróceniem uwagi na 
motywy ich postCpowania (np, 
miłosiernego Samarytanina,syna 
marnotrawnego) 
− samodzielnie zinterpretować 
wybran> przypowieWć, 
− wykorzystać kontekst biblijny do 
interpretacji tekstów współczesnych, 
 

 
-znać odpowiedniki rzymskie greckich 
bogów 
-rozpoznać bogów na obrazach, 
-ocenić postCpowanie wybranych postaci 
mitologicznych I biblijnych 
-porównać sposoby realizacji tego 
samego motywu (toposu) w dwóch 
tekstach literackich 
-zinterpretować dzieło literackie w 
samodzielnie dobranym kontekWcie (np. 
filozoficznym, historycznym, 
historycznoliterackim, kulturowym) 
-interpretować teksty kultury 
wykorzystuj>ce motywy mitologiczne i 
biblijne porównywać teksty kultury 
opieraj>ce siC na tym samym motywie 
mitologicznym lub biblijnym 
-funkcjonalnie wykorzystywać konteksty 
mitologiczne i biblijne do interpretacji 
tekstów współczesnych, 
-dokonać podziału ksi>g biblijnych na 
m>droWciowe, prorocze, historyczne z 
odpowiednim uzasadnieniem, 
-ocenić postCpowanie bohaterów 
biblijnych (np.,Syna marnotrawnego,) 
- posługiwać siC biegle biblizmami, 
ucywać ich w zdaniach,  
- porównać sposób ukazywania 
biblijnych motywów w tekstach kultury, 
-okreWlić funkcjC ewangelicznego 
mówienia nie wprost o rzeczywistoWci 
religijnej 
-interpretować teksty kultury 
wykorzystuj>ce motywy biblijne, 
porównywać teksty kultury opieraj>ce siC 
na tym samym motywie biblijnym,  
 

 

3. VRźDNIOWIźCZź 
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TreWci nauczania 
Charakterystyka Wredniowiecza 
Kultura Wredniowiecza- style w sztuce. Filozofia epoki. 
Najstarsze zabytki jCzyka polskiego 
Liryka Maryjna 
Teksty kultury: 
Lament WwiCtokrzyski, Bogurodzica, Do matki Polki A.Mickiewicz, Stabat Mater, A.KamieMska, Ukrzycowanie Masaccio, Złocenie do grobu 
Carravagio 
*znajomoWć ww. tekstów obejmuje: streszczenie, charakterystykC bohaterów i Wwiata przedstawionego (epika, dramat), analizC i 
interpretacjC 
 
PojCcia kluczowe  
teocentryzm, uniwersalizm, , hagiografia, historiografia, teocenryzm, scholastyka, Wredniowiecze, styl romaMski, styl gotycki, pieWM, lament, 
archaizm, zabytek jCzyka polskiego, Stabat Mater, uniwersalizm 
 

UczeM powinien  na ocenCŚ 

DOPUSZCZAJ=C= DOSTATźCZN= 
to, co na ocenC dopuszczaj>c> , 
a takceŚ 

DOBR= 
to, co na ocenC dostateczn> , 
a takceŚ 

BARDZO DOBR= 
to, co na ocenC dobr> , 
a takceŚ 

-okreWlić ramy czasowe Wredniowiecza w 
Polsce i w Europie 
-wyjaWnić znaczenie wycej 
wymienionych  pojCć 
-scharakteryzować główne style 
architektoniczne Wredniowiecza 
(romaMski, gotycki)  
-wymienić najstarsze zabytki jCzyka 
polskiego 
-przeczytać i zrozumieć treWć tekstu 
Wredniowiecznego 
- podj>ć próbC interpretacji tekstów 
Wredniowiecznych 
-podj>ć próbC opisania obrazu 
-wymienia i próbuje zdefiniować gatunki 
Wredniowieczne (np.lament, pieWM, 
kazanie) 
-okreWlić nastrój utworów 
przedstawiaj>cych motyw Stabat Mater 
-zredagować notatkC 
 

-wskazać odpowiednie przykłady stylu 
romaMskiego i gotyckiego 
-wymienić twórców filozofii 
WredniowieczaŚ Ww. Augustyna, Ww. 
Tomasza, Ww. Franciszka i 
scharakteryzować ich pogl>dy 
-wymienić najwacniejsze Wredniowieczne 
wydarzenia  
-wymienić najwacniejsze wynalazki 
epoki 
-omówić najstarsze zabytki jCzyka 
polskiego 
-scharakteryzować MatkC Boc> na 
podstawie Bogurodzicy i Lamentu 
WwiCtokrzyskiego 
-ukazać sposoby ujCcia motywu matki 
cierpi>cej 
-wskazać archaizmy w tekWcie 
Wredniowiecznym 
-zredagować opis obrazu 

-wskazać charakterystyczne cechy stylów 
romaMskiego i gotyckiego na 
odpowiednim przykładzie 
-wskazać, jaki wpływ na Wredniowiecze 
miały odkrycia geograficzne i wynalazki 
epoki 
- wyjaWnić sens filozofii Ww. Augustyna, 
Ww. Tomasza i Ww. Franciszka  
-dokonać analizy i interpretacji 
„Bogurodzicy” i „Lamentu 
WwiCtokrzyskiego” 
-wymienić cechy malarstwa 
Wredniowiecznego 
-wyjaWnić, na czym polega 
wykorzystywanie motywu matki 
cierpi>cej 
-rozpoznawać rodzaje archaizmów 
-omówić sytuacje liryczne omawianych 
tekstów 
-okreWlić podmiot liryczny i adresatów 
wyznaM Wredniowiecznych 

- ukazać podobieMstwa i rócnice miCdzy 
filozofiami Wredniowiecza 
-dokonać analizy i interpretacji 
porównawczej „Bogurodzicy” i 
„Lamentu 
WwiCtokrzyskiego” 
-porównać sposoby ujCcia motywu matki 
cierpi>cej 
-opisuje wybrane dzieło plastyczne 
wykorzystuj>ce motyw matki cierpi>cej 
 

 

3. RENESANS 

TreWci nauczania 
Charakterystyka renesansu 
Kultura renesansu- style w sztuce. Filozofia epoki. 
Ból ojca po stracie dziecka w Trenach J.Kochanowskiego 
Teksty kultury inspirowane tragedi> J.Kochanowskiego 
 
Teksty kultury: 
Wizyta w Czarnolesie K.Hoffmanowa, Tren X J.Kochanowski, Kochanowski nad zwłokami Urszulki J.Matejko, Jan Kochanowski z Urszulk> 
Z.Trembecki, Tren XX J.Wittlin 
*znajomoWć ww. tekstów obejmuje: streszczenie, charakterystykC bohaterów i Wwiata przedstawionego (epika, dramat), analizC i 
interpretacjC 
 
PojCcia kluczowe: 
np.renesans, antropocentryzm, humanizm, reformacja, pieWM, tren,  
 

UczeM powinien  na ocenCŚ 

DOPUSZCZAJ=C= DOSTATźCZN= 
to, co na ocenC dopuszczaj>c> , 
a takceŚ 

DOBR= 
to, co na ocenC dostateczn> , 
a takceŚ 

BARDZO DOBR= 
to, co na ocenC dobr> , 
a takceŚ 

-okreWlić ramy czasowe renesansu w 
Polsce i w Europie 
-wyjaWnić znaczenie wycej 
wymienionych  pojCć 
-przeczytać i zrozumieć treWć tekstu 
J.Kochanowskiego 
- podj>ć próbC interpretacji tekstów 
renesansowych 
-wymienia i próbuje zdefiniować gatunki 
renesansowe (np.pieWM, tren) 
-wymienić kilku twórców 

-wyjaWnić, jakimi cechami odznaczał siC 
człowiek renesansu 
-znać najwacniejsze wydarzenia 
historyczne w Polsce tego okresu 
-znać dorobek kulturalny tych czasów w 
Polsce 
-wymienić twórców włoskiego i 
polskiego renesansu 
-znać najwacniejsze fakty z cycia 
J.Kochanowskiego 
-zinterpretować utwory 

-scharakteryzować filozofiC epoki 
-wyjaWnia sens słów „człowiekiem jestem 
i nic, co ludzkie nie jest mi obce” 
-scharakteryzować dorobek twórców 
włoskiego i polskiego renesansu 
-wymienić najwacniejsze utwory 
J,Kochanowskiego 
-znać genezC omawianych utworów 
J.Kochanowskiego (np.trenów) 
-wskazać podstawowe cechy pieWni i 
trenu na podstawie otrzymanego tekstu 

-scharakteryzować postawC człowieka 
renesansu 
-okreWlić zwi>zki epoki ze starocytnoWci> 
-omówić dorobek poetycki 
J.Kochanowskiego 
-znaleać Wrodki stylistyczne w utworach 
J.Kochanowskiego i okreWlić ich funkcje 
-stosować słownictwo okreWlaj>ce stan 
psychiczny podmiotów lirycznych 
-okreWla rodzaj liryki 
opisuje wybrane dzieło plastyczne 
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renesansowych 
-wymienić najwacniejsze wydarzenia 
renesansowe 
-okreWlić główna myWl omawianych 
utworów J.Kochanowskiego 
-próbuje opisywać rzeabC i obraz 

J.Kochanowskiego 
-zredagować opis rzeaby i obrazu 

-wskazać i nazwać Wrodki stylistyczne 
pojawiaj>ce siC w utworach 
J.Kohanowskiego 
-nazywa uczucia J.Kochanowskiego 
ukazane w trenach 
-zanalizować obraz i rzeabC 

wykorzystuj>ce motyw ojca cierpi>cego 

 

3. BAROK. POPRAWNOVĆ JBZYKOWA 

TreWci nauczania 
Charakterystyka baroku 
Kultura baroku. Filozofia epoki.  
BłCdy jCzykowe 
Kultura jCzyka w zawodzie 
Teksty kultury: 
Trzy Gracje Rubens, Niestatek J.A.Morsztyn 
PojCcia kluczowe:  
kontrreformacja, Jezuici, barok, kształty rubensowskie, sarmatyzm, kosmopolityzm, sonet, błCdy jCzykowe (typy błCdów), norma jCzykowa, 
UczeM powinien  na ocenCŚ 

DOPUSZCZAJ=C= DOSTATźCZN= 
to, co na ocenC dopuszczaj>c> , 
a takceŚ 

DOBR= 
to, co na ocenC dostateczn> , 
a takceŚ 

BARDZO DOBR= 
to, co na ocenC dobr> , 
a takceŚ 

-okreWlić ramy czasowe baroku w Polsce 
i w Europie 
-wyjaWnić znaczenie wycej 
wymienionych  pojCć 
-przeczytać i zrozumieć treWć tekstu 
J.A.Morsztyna 
- podj>ć próbC interpretacji tekstów 
barokowych 
-wymienia i próbuje zdefiniować gatunki 
barokowe 
-wymienić kilku twórców barokowych 
-okreWlić główna myWl omawianego 
utworu J.A.Morsztyna 
-próbuje opisywać  obraz 
-wymienia typy błCdów jCzykowych, 
próbuje je scharakteryzować 

 
-znać najwacniejsze wydarzenia 
historyczne w Polsce tego okresu 
-znać dorobek kulturalny tych czasów w 
Polsce 
-wymienić twórców włoskiego i 
polskiego baroku 
-zinterpretować utwór J.A.Morsztyna 
-zredagować opis  obrazu 
-objasnia, czym jest norma jCzykowa 
-charakteryzuje poszczególne typy 
błCdów jCzykowych 
-posługiwać siC w miarC poprawna 
polszczyzn> 
-potrafić korzystać ze słowników 
poprawnoWciowych 

-scharakteryzować filozofiC epoki 
-scharakteryzować dorobek twórców 
włoskiego i polskiego renesansu 
-wskazać podstawowe cechy sonetu na 
podstawie otrzymanego tekstu 
-wskazać i nazwać Wrodki stylistyczne 
pojawiaj>ce siC w sonecie J.A.Morsztyna 
-zanalizować obraz  
-wskazać  błCdy jCzykowe w tekWcie 
-poprawić błCdnie napisany tekst 
-posługiwać siC poprawn> polszczyzn> 
 

-scharakteryzować postawC człowieka 
baroku 
-okreWlić zwi>zki epoki z poprzedni> 
epok> 
-znaleać Wrodki stylistyczne w utworach 
J.A.Morsztyna i okreWlić ich funkcje 
-stosować słownictwo okreWlaj>ce stan 
psychiczny podmiotów lirycznych 
-dokonać analizy obrazu Rubensa  z 
wykorzystaniem rócnych kontekstów 
-wskazać i nazwać błCdy jCzykowe w 
tekWcie 
-mieć WwiadomoWć jCzykow> 

 

4.OVWIźCENIE 

TreWci nauczania 
Pr>dy oWwiecenia-klasycyzm, sentymentalizm, rokoko 
OWwiecenie w Polsce. Działania Stanisława Augusta Poniatowskiego 
Nowy model patriotyzmu w obliczu utraty niepodległoWci przez Rzeczpospolit>. 
OWwieceniowe idee i wartoWci w literaturze epoki. 
Kryzys oWwieceniowego racjonalizmu – „człowiek serca” w literaturze sentymentalnej i preromantycznej. 
Nawi>zania do oWwieceniowych toposów i motywów  w kulturze 
 
Teksty kultury 
Ignacy Krasicki Satyry (PijaMstwo), Hymn do miłoWci ojczyzny, PieWM Legionów Polskich we Włoszech J.Wybicki, Rota M.Konopnicka 
*znajomoWć ww. tekstów obejmuje: streszczenie, charakterystykC bohaterów i Wwiata przedstawionego (epika, dramat), analizC i 
interpretacjC 
 
PojCcia kluczowe  
− Vwiat ideiŚ oWwiecenie, klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, nowoczesnoWć, rozum, racjonalizm, dydaktyzm, publicystyka, , 
empiryzm, liberalizm,  dydaktyzm,satyra, bajka, empiryzm, utylitaryzm, Monitor, Szkoła Rycerska, Sejm Czteroletni, obiady 
czwartkowe,Zabawy przyjemne i pocyteczne, 

 
UCZźL POWINIźN  NA OCźNBŚ 

DOPUSZCZAJ=C= DOSTATźCZN= 
to, co na ocenC dopuszczaj>c> , 
a takceŚ 

DOBR= 
to, co na ocenC dostateczn> , 
a takceŚ 

BARDZO DOBR= 
to, co na ocenC dobr> , 
a takce 

-podać niepełne definicje wycej 
wymienionych pojCć 
-okreWlić ramy czasowe oWwiecenia w 
Polsce i w Europie 
-czytać ze zrozumieniem tekst literacki i 
interpretować go z pomoc> nauczyciela  
-odszukać najwacniejsze informacje w 
aródle pisanym  
-okreWlić czas trwania oWwiecenia w 

-podać pełne definicje pojCć wskazanych 
powycej 
-czytać ze zrozumieniem tekst literacki i 
samodzielnie przeprowadzać chociac 
fragmentaryczn> jego interpretacjC  
-omówić najwacniejsze idee oWwiecenia 
- wskazać najwacniejsze osi>gniCcia 
polskiego oWwiecenia 
-objaWnić, jaki wkład w rozwój kultury 

 
-czytać ze zrozumieniem tekst literacki i 
interpretować go   
-objaWnić, na czym polegała specyfika 
polskiego oWwiecenia -wskazać cechy 
sztuki klasycystycznej, sentymentalnej, 
rokokowej, odwołuj>c siC do materiału 
ikonograficznego  -                                       
-wskazać cechy gatunkowe bajki i satyry 

 
-czytać ze zrozumieniem tekst literacki i 
samodzielnie go interpretować  
-porównać sztukC oWwieceniow> ze 
sztuka barokow> 
-zinterpretować dzieła malarskie jako 
apoteozC potCgi rozumu, wiedzy i nauki, 
zwracaj>c uwagC na alegoryczne 
elementy przedstawienia 
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Polsce i Europie 
-objaWnić nazwC epoki 
-wymienić trzy nurty w sztuce 
oWwiecenia 
-wymienić zasługi Stanisława Augusta 
Poniatowskiego 
-wymienić filozofów oWwieceniowych 
-dopasować do filozofa odpowiednie 
pogl>dy 
-wymienić najwacniejszych twórców 
oWwieceniowych i ich dzieła 
-omówić najwacniejsze elementy obrazu 
-wymienić gatunki literackie oWwiecenia i 
wskazać najwacniejsze ich cechy  
-podać najwacniejsze cechy Sarmaty 
przedstawionego w satyrze Krasickiego 
-wskazać nawi>zania do historii Polski w 
PieWni Legionów Polskich we Włoszech  
-rozumie ogólny sens Roty 
M.Konopnickiej 

miał Stanisław August Poniatowski 
-wymienić najwacniejsze wydarzenia 
historyczne, które wpłynCły na kulturC 
epoki 
-scharakteryzować klasycyzm, 
sentymentalizm i rokoko, przywołuj>c 
odpowiednie przykłady 
-scharakteryzować oWwieceniowe teorie 
filozoficzne i pogl>dy religijne 
-opisać nastrój panuj>cy na obrazie 
-podać dokładne definicje literackich 
gatunków oWwieceniowych 
-scharakteryzować SarmatC i 
oWwieconego obywatela przedstawionych 
w satyrze Krasickiego 
-nazwać postawy oWmieszane w utworach 
I.Krasickiego 
-odczytać bajki w sposób dosłowny 
-wymienić wszystkie nawi>zania do 
historii Polski w PieWni Legionów 
Polskich we Włoszech oraz okreWlić ich 
funkcjC 
-zaprezentować model patriotyzmu 
ukazany w  PieWni Legionów Polskich we 
Włoszech i Hymnie I.Krasickiego 
-powierzchownie interpretuje RotC  

w omawianych tekstach     - rozpoznać 
konkretny gatunek oWwieceniowy na 
postawie fragmentu tekstu             -
wykazać zwi>zek satyry z ideami 
oWwiecenia                                - 
rozpoznać Wrodki stylistyczne 
wystCpuj>ce w utworach        -odszukać i 
nazwać idee wyracone w 
oWwieceniowych dziełach literackich i 
ikonograficznych 

-odczytać bajki w sposób dosłowny i 
metaforyczny            - okreWlić  funkcjC 
nawi>zaM do historii Polski w PieWni 
Legionów Polskich we Włoszech okreWlić 
ich funkcjC                                     

-zastosować w opisie dzieł terminologiC 
charakterystyczn> dla sztuk plastycznych 
-przedstawić oWwieceniowy program 
naprawy polskiej rzeczywistoWci doby 
oWwiecenia przedstawiony w satyrach 
-opisać mechanizm powstawania i 
funkcje wypowiedzi ironicznej 
-rozpoznać Wrodki stylistyczne 
wystCpuj>ce w utworach oraz wskazać 
ich funkcje 
-odrócnia alegoriC od symbolu 
-interpretuje bajki, bior>c pod uwagC np. 
kontekst historyczny 
-dostrzega ironiC w utworach 
I.Krasickiego 
- objaWnić zwi>zek miCdzy czasem 
powstania PieWni Legionów Polskich we 
Włoszech i Hymnu I.Krasickiego a 
przedstawionym w nich modelem 
patriotyzmu 
-opisuje sytuacjC, w jakiej została 
wykonana Rota 
-odszukuje w rócnych aródłach 
informacje na temat wydarzeM we 
WrzeWni 

 

5.ROMANTYZM 

TreWci nauczania 
Charakterystyka  romantyzmu. Hasła epoki. Kultura. 
Tematy polskiej literatury romantycznej 
Realizacja załoceM epoki w utworach A.Mickiewicza, J.Słowackiego, C.K.Norwida 
Teksty kultury 
A.Mickiewicz: RomantycznoWć, Przyjaciele, Pan Tadeusz, Juliusz Słowacki Testament mój, C.K.Norwid Fortepian Szopina,W. Broniewski 
Balllady i romanse  
*znajomoWć ww. tekstów obejmuje: streszczenie, charakterystykC bohaterów i Wwiata przedstawionego (epika, dramat), analizC i 
interpretacjC 
 
PojCcia kluczowe  
irracjonalizm, romantyzm, ballada, bajka, romantyk, romantyczny, epopeja,  

 
UCZźL POWINIźN  NA OCźNBŚ 

DOPUSZCZAJ=C= DOSTATECZN= 
to, co na ocenC dopuszczaj>c> , 
a takceŚ 

DOBR= 
to, co na ocenC dostateczn> , 
a takceŚ 

BARDZO DOBR= 
to, co na ocenC dobr> , 
a takce 

-okreWlić ramy czasowe romantyzmu w 
Polsce i w Europie 
-wyjaWnić znaczenie wycej 
wymienionych  pojCć 
-przeczytać i zrozumieć treWć 
wskazanych wycej utworów 
- podj>ć próbC interpretacji tekstów 
romantycznych 
-wymienia i próbuje zdefiniować gatunki 
romantyczne (sonet, ballada, epopeja) 
-wymienić kilku twórców romantycznych 
-okreWlić główna myWl omawianych 
utworów 
-scharakteryzować pobiecnie Jacka 
SoplicC 
-opowiedzieć w skrócie losy J.Soplicy 
 
 

 
-znać najwacniejsze wydarzenia 
historyczne w Polsce tego okresu 
-znać dorobek kulturalny tych czasów w 
Polsce 
-wymienić twórców  polskiego i 
europejskiego romantyzmu 
-zinterpretować utwory romantyczne  
-dokonać charakterystyki Jacka Soplicy 
-opowiedzieć dzieje Jacka Soplicy 

 
-scharakteryzować dorobek twórców 
europejskiego i polskiego romantyzmu 
-wskazać podstawowe cechy gatunków 
romantycznych na podstawie 
otrzymanego tekstu 
-wskazać i nazwać Wrodki stylistyczne 
pojawiaj>ce siC w utworach 
romantycznych 
-orientować siC w biografiach 
A.Mickiewicza, J.Słowackiego 
-przywołać genezC Pana Tadeusza 
-wskazać nawi>zania do ballad 
A.Mickiewicza w utworze 
W.Broniewskiego 
-wskazać elementy romantyczne i 
oWwieceniowe w balladzie 
A.Mickiewicza 
-wykorzystać w interpretacji utworu 
podstawowe konteksty (biograficzny i 
historyczny) 
-scharakteryzować Jacka SoplicC jako 
bohatera romantycznego 
-opowiedzieć szczegółowo dzieje Jacka 
Soplicy 

-scharakteryzować postawC człowieka 
romantyzmu 
-okreWlić zwi>zki epoki ze 
Wredniowieczem 
-wskazać rócnice miCdzy oWwieceniem a 
romantyzmem 
-znaleać Wrodki stylistyczne w utworach 
romantycznych i okreWlić ich funkcje 
-stosować słownictwo okreWlaj>ce stan 
psychiczny podmiotów lirycznych 
-znać biografiC twórców romantyzmu 
(A.Mickiewicza i J.Słowackiego) 
-wskazać i omówić elementy 
oWwieceniowe i romantyczne w balladzie 
A.Mickiewicza 
-przywołać genezC omawianych utworów 
(np. Ballad, Pana Tadeusza) 
-okreWlić, na czym polegaj> nawi>zania 
do ballad w utworze  W.Broniewskiego 
-odczytać treWci alegoryczne utworu  
-wykorzystać w interpretacji utworu inne 
konteksty, np. literacki, filozoficzny, 
religijny 
-wskazać rócnice podobieMstwa miCdzy 
omawianymi tekstami 
-porównać Jacka SoplicC z 
romantycznym modelem bohatera 
-sformułować własne stanowisko 
dotycz>ce oceny Jacka Soplicy 
-dokonać recenzji ekranizacji Pana 
Tadeusza 
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5.POZYTYWIZM 

TreWci nauczania 
Charakterystyka pozytywizmu 
Hasła pozytywistyczne 
Koronne gatunki pozytywistyczne- nowela, powieWć 
Teksty kultury 
PieWM o domu M.Konopnicka, Na wakacjach B.Prus, Potop H.Sienkiewicz, O równoWci L Kołakowski, Miejmy nadziejC A.Asnyk 
*znajomoWć ww. tekstów obejmuje: streszczenie, charakterystykC bohaterów i Wwiata przedstawionego (epika, dramat), analizC i 
interpretacjC 
 
PojCcia kluczowe  
pozytywizm, realizm, powieWć, nowela, praca u podstaw, praca organiczna, emancypacja 

 
UCZźL POWINIźN  NA OCźNBŚ 

DOPUSZCZAJ=C= DOSTATźCZN= 
to, co na ocenC dopuszczaj>c> , 
a takceŚ 

DOBR= 
to, co na ocenC dostateczn> , 
a takceŚ 

BARDZO DOBR= 
to, co na ocenC dobr> , 
a takce 

-okreWlić ramy czasowe pozytywizmu w 
Polsce i w Europie 
-wyjaWnić znaczenie wycej 
wymienionych  pojCć 
-przeczytać i zrozumieć treWć tekstu 
pozytywistycznego 
- podj>ć próbC interpretacji tekstów 
pozytywistycznych 
-wymienia i próbuje zdefiniować gatunki 
pozytywistyczne (np.nowela, powieWć) 
-wymienić kilku twórców 
pozytywistycznych 
-wymienić najwacniejsze wydarzenia 
pozytywistyczne 
-okreWlić główna myWl omawianych 
utworów 
-wskazać główne elementy  Wwiata 
przedstawionego w omawianych 
utworach 
-scharakteryzować głównych bohaterów 
 
 

-wyjaWnić, na czym Wwiatopogl>d 
pozytywistyczny 
-znać najwacniejsze wydarzenia 
historyczne w Polsce tego okresu 
-znać dorobek kulturalny tych czasów w 
Polsce 
-wymienić twórców europejskiego i 
polskiego pozytywizmu 
-wskazać elementy  Wwiata 
przedstawionego w omawianych 
utworach 
-dokładnie scharakteryzować głównych 
bohaterów 
-okreWlić czas i miejsce akcji utworu 

-omówić, na czym polegało 
pozytywistyczne widzenie Wwiata z 
wykorzystaniem kluczowych pojCć epoki 
-scharakteryzować dorobek polskich 
twórców pozytywistycznych 
-wymienić najwacniejsze utwory 
H.Sienkieicza, B.Prusa i M.Konopnickiej 
-znać genezC Potopu 
-wskazać podstawowe cechy noweli i 
powieWci na podstawie otrzymanego 
tekstu 
-wykorzystać w interpretacji utworu 
podstawowe konteksty (biograficzny i 
historyczny) 
-zebrać informacje na temat narratora 
-nazwać uczucia, przecycia i okreWlić stan 
psychiczny bohaterów 
-zinterpretować i zanalizować  wiersze 
M.Konopnickiej i A.Asnyka 

-scharakteryzować postawC człowieka 
pozytywizmu 
-okreWlić zwi>zki tło historyczne epoki 
(zwłaszcza ówczesn> sytuacjC Polski) 
-omówić dorobek pisarski polskich 
twórców pozytywistycznych (np. 
H.Sienkiewicza, B.Prusa) 
-wskazać bohaterów pierwszoplanowych 
i drugoplanowych 
-okreWlić precyzyjnie tematykC 
omawianych utworów 
-ocenić postawC bohaterów 
-scharakteryzować narratora utworu 
-wykorzystać w interpretacji utworu  
konteksty 
-zinterpretować i zanalizować  wiersze 
M.Konopnickiej i A.Asnyka pod k>tem 
załoceM epoki 

 

6. HISTORIE WARTE POZNANIA 

TreWci nauczania 
Problemy moralne we współczesnej powieWci dla młodziecy 
Rola pasji w cyciu człowieka 
Droga do sukcesu 
Niecodzienni cyj> obok nas- historie kapitana Tadeusza Wrony i Roberta Kubicy 
 
Teksty kultury 
Zapach rumianku Krystyna Siesicka, Milcz>cy stary kumpel Magda Łuków, Tancerze źlcbieta Jackiewiczowa, wywiady zŚ Jag> Hupało, 

Tadeuszem Wron> i Robertem Kubic> 
*znajomoWć ww. tekstów obejmuje: streszczenie, charakterystykC bohaterów i Wwiata przedstawionego (epika, dramat), analizC i interpretacjC 
 
PojCcia kluczowe  
powieWć dla młodziecy, bohater, wywiad, publicystyka, artykuł 

 
UCZźL POWINIźN  NA OCźNBŚ 

DOPUSZCZAJ=C= DOSTATźCZN= 
to, co na ocenC dopuszczaj>c> , 
a takceŚ 

DOBR= 
to, co na ocenC dostateczn> , 
a takceŚ 

BARDZO DOBR= 
to, co na ocenC dobr> , 
a takce 

-przeczytać  i opowiedzieć fragmenty 
powieWci zamieszczone w podrCczniku 
-czytać ze zrozumieniem 
-okreWlić główna myWl omawianych 
utworów 
-wskazać główne elementy  Wwiata 
przedstawionego w omawianych 
utworach 
-scharakteryzować głównych bohaterów 
-przedstawić sylwetkC współczesnego 

-znać treWć omawianych utworów 
-streszczać wskazane fragmenty tekstu 
-scharakteryzować szczegółowa 
bohaterów omawianych utworów 
--wskazać elementy  Wwiata 
przedstawionego w omawianych 
utworach 
-wykorzystuje w interpretacji elementy 
znacz>ce dla odczytania sensu utworu 
(tytuł, podtytuł, puenta, kompozycja, 

-wskazać podstawowe cechy  powieWci, 
wywiadu na podstawie otrzymanego 
tekstu 
-zebrać informacje na temat narratora 
-nazwać uczucia, przecycia i okreWlić stan 
psychiczny bohaterów 
-dokonać samooceny zachowaM w 
trudnych sytuacjach 
-gromadzić argumenty uzasadniaj>ce tezC 
-wypowiadać siC na temat pasji w cyciu 

-okreWlić precyzyjnie tematykC 
omawianych utworów 
-ocenić postawC bohaterów 
-scharakteryzować narratora utworu 
-formułować s>dy na temat  
konsekwencji postCpowania bohaterów                    
-rozpoznaje w utworze, definiuj>c, 
sposoby kreowania Wwiata 
przedstawionego i bohatera (np. narracja, 
fabuła, sytuacja liryczna, akcja) 
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bohatera (kapitan Wrona, Robert 
Kubica) 
 
 

słowa-klucze, motto) 
-nadać tytuły i Wródtytuły tekstowi 
-zapisać w punktach informacje z tekstu 
-sporz>dzić kalendarium z cycia 
współczesnego bohatera (kapitan Wrona, 
Robert Kubica) 

człowieka 
-scharakteryzować i ocenić 
współczesnego bohatera 

-zredagować samodzielnie artykuł, 
wywiad na zadany temat 
-wymienić uwarunkowania decyduj>ce o 
sukcesie 
-znaleać i wybrać informacje na temat 
wybranego przez siebie bohatera 
współczesnego (np.  na podstawie 
Internetu) 

 

7. PISMA UbYTKOWź 

TreWci nauczania 
Pisma ucytkowe 
PojCcia kluczowe  
CV, ogłoszenie, zawiadomienie, list, list motywacyjny 

 
UCZźL POWINIźN  NA OCźNBŚ 

DOPUSZCZAJ=C= 
 
 

DOSTATźCZN= 
to, co na ocenC dopuszczaj>c> , 
a takceŚ 

DOBR= 
to, co na ocenC dostateczn> , 
a takceŚ 

BARDZO DOBR= 
to, co na ocenC dobr> , 
a takce 

-stworzyć tekst pisany  poprawny pod 
wzglCdem jCzykowym, logicznym i 
kompozycyjnym w formach 
wymienionych powycej w oparciu o 
wskazany przez nauczyciela schemat 
-odrócniać pisma ucytkowe 
-wskazać podstawowe rócnice miCdzy 
cv a listem motywacyjnym 
 
 
 

-samodzielnie napisać tekst   poprawny 
pod wzglCdem jCzykowym, logicznym i 
kompozycyjnym w formach 
wymienionych powycej  
-wskazać podstawowe cechy danego 
pisma ucytkowego na podstawie 
otrzymanego tekstu 
-omówić rócnice miCdzy cv a listem 
motywacyjnym 

-napisać tekst  zgodny z podstawowymi 
regułami jego organizacji oraz z  
zasadami spójnoWci znaczeniowej i 
logicznej w formach wskazanych 
powycej 
-scharakteryzować podstawowe pisma 
ucytkowe 

-samodzielnie napisać tekst  zgodny z 
regułami jego organizacji oraz z  
zasadami spójnoWci znaczeniowej i 
logicznej w formach wskazanych 
powycej 

 


