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Wymagania edukacyjne dla klas 1 po szkole podstawowej 

(nowa podstawa programowa) 

Wymagania ogólne 

 

I. Kształcenie literackie ikulturowe. 

Uczeń: 

1. Rozumiehistorięliteraturyidziejówkulturyjakoprocesu,atakżedostrzegaroli 

czynnikówwewnętrznychizewnętrznychwpływającychnatenproces. 

2. Rozumie konieczność zachowania i rozwoju literatury i kultury w życiu jednostki orazspołeczeństwa. 

3. Znawybraneutwory zliteraturypolskiejiświatowejorazwykazuje się umiejętnością  

mówieniaonichzwykorzystaniempotrzebnejterminologii. 

4. Kształtuje różnorodnepostawy czytelnicze: od spontanicznego czytania do 

odbioruopartegonapodstawachnaukowych. 

5. Kształciumiejętnośćczytania,analizowaniaiinterpretowanialiteraturyoraz 

innychtekstówkultury,atakżeichwzajemnejkorespondencji. 

6. Kształci umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury 

naróżnychpoziomach:dosłownym,metaforycznym,symbolicznym,aksjologicznym. 

7. Kształciumiejętnościrozumieniarolimedióworazichwpływunazachowania 

ipostawyludzi,atakżekrytycznegoodbioruprzekazówmedialnychorazświadomego korzystania znich. 

8. Budujesystemwartościnafundamencieprawdy,dobraipięknaorazszacunku dlaczłowieka. 

9. Kształci  umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących 

szacunekdlaczłowieka(np.wierność,odpowiedzialność,umiar)orazsłużących budowaniu wspólnot: 

państwowej, narodowej, społecznej (np. patriotyzm, 

sprawiedliwość,obowiązkowość,szlachetność,walka,praca,odwaga,roztropność). 

II. Kształceniejęzykowe. 

1. Pogłębiafunkcjonalną wiedzęzzakresunaukiojęzyku. 

2. Wzbogaca umiejętności komunikacyjne, stosowne wykorzystanie języka w różnych 

sytuacjachkomunikacyjnych. 

3. Funkcjonalnewykorzystujewiedzęojęzykuwodczytaniusensówzawartych 

wstrukturzegłębokiejtekstówliterackichinieliterackich. 
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4. Świadomie wykorzystuje działaniajęzykowe w formowaniu odpowiedzialności za własne 

zachowaniajęzykowe. 

5. Dostrzega piękno mowy ojczystej, dba o kulturę języka , doskonali 

umiejętnośćposługiwaniasiępoprawnąpolszczyzną. 

 

III. Tworzeniewypowiedzi. 

                                                          Uczeń: 

1. Doskonali umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału wdyskusji. 

2. Wykorzystujekompetencjejęzykoweikomunikacyjne wwypowiedziachustnych ipisemnych. 

3. Kształci umiejętność formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł 

literackichorazinnychtekstówkultury. 

4. Doskonali umiejętności retoryczne, w szczególności zasady tworzenia 

wypowiedzispójnych,logicznychorazstosowaniakompozycjiodpowiedniejdladanej formygatunkowej. 

5. Rozwijaumiejętnościtworzeniatekstówowyższymstopniuzłożoności. 

 

IV. Samokształcenie. 

Uczeń: 

1. Rozwija zainteresowaniahumanistyczne. 

2. Doskonali umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tymzasobów 

cyfrowych,ocenyichrzetelności,wiarygodnościipoprawnościmerytorycznej. 

3. Kształcinawyksystematycznegouczeniasię,porządkowaniazdobytejwiedzy 

ijejpogłębianiaorazsyntezypoznanegomateriału. 

4. Wyrabianawyk samodzielnej,systematycznejlektury. 

5. Rozwijauzdolnienia izainteresowaniapoprzezudziałwróżnychformachaktywności intelektualnej itwórczej. 

6. Szanuje cudząwłasność intelektualną. 

7. Rozwija umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną  

wposzukiwaniu,porządkowaniuiwykorzystywaniupozyskanychinformacji.



 

 

Wymaganiaszczegółowe 

Uczeń: 

Dopuszczający 

2 

Dostateczny 

3 

Dobry 

4 

Bardzo dobry 

5 

Celujący 

6 

rozumie podstawy 

periodyzacji literatury 

(wylicza je); 

rozumie podstawy 

periodyzacji literatury, 

sytuuje utwory literackie 

w poszczególnych 

okresach (wskazane przez 

podstawę programową 

teksty z gimnazjum oraz 

podane lektury 

obowiązkowe i 

uzupełniające z klasy I; 

rozumie podstawy 

periodyzacji literatury, 

sytuuje utwory literackie 

w poszczególnych 

okresach (wskazane 

przez podstawę 

programową teksty z 

gimnazjum oraz podane 

lektury obowiązkowe i 

uzupełniające z klasy I; 

rozumie podstawy 

periodyzacji literatury, 

sytuuje utwory literackie 

w poszczególnych 

okresach (wskazane 

przez podstawę 

programową teksty z 

gimnazjum oraz podane 

lektury obowiązkowe i 

uzupełniające z klasy I; 

rozumie podstawy periodyzacji literatury, 

sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach 

(wskazane przez podstawę programową teksty z 

gimnazjum oraz podane lektury obowiązkowe i 

uzupełniające z klasy I; 

  rozpoznaje konwencje 

literackie i określa ich 

cechy w utworach: 

fantastyczną, 

symboliczną,  

realistyczną, 

naturalistyczną, 

groteskową; 

 

rozpoznaje konwencje 

literackie i określa ich 

cechy w utworach: 

fantastyczną, 

symboliczną, 

mimetyczną, 

realistyczną, 

naturalistyczną, 

groteskową; 

rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy w 

utworach: fantastyczną, symboliczną, mimetyczną, 

realistyczną, naturalistyczną, groteskową; 

 

 rozróżnia gatunki 

literackie epickie, liryczne, 

dramatyczne i 

synkretyczne, w tym: 

gatunki poznane w szkole 

podstawowej oraz 

antyczną, psalm, kronikę; 

 

rozróżnia gatunki 

literackie epickie, 

liryczne, dramatyczne i 

synkretyczne, w tym: 

gatunki poznane w 

szkole podstawowej oraz 

epos,odę, tragedię 

antyczną, psalm, kronikę, 

satyrę, sielankę, balladę; 

 

rozróżnia gatunki 

literackie epickie, 

liryczne, dramatyczne i 

synkretyczne, w tym: 

gatunki poznane w 

szkole podstawowej oraz 

epos,odę, tragedię 

antyczną, psalm, kronikę, 

satyrę, sielankę, balladę; 

rozróżnia gatunki literackie epickie, liryczne, 

dramatyczne i synkretyczne, w tym: gatunki poznane 

w szkole podstawowej oraz epos,odę, tragedię 

antyczną, psalm, kronikę, satyrę, sielankę, balladę; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

3 4 5 6 

 rozpoznaje w tekście literackim 

środki stylistyczne poznane w 

szkole podstawowej oraz środki 

znaczeniowe: oksymoron, 

peryfrazę, hiperbolę; 

leksykalne, w tym 

frazeologizmy; składniowe: 

antytezę, wyliczenie; 

 

rozpoznaje w tekście literackim 

środki stylistyczne poznane w 

szkole podstawowej oraz środki 

znaczeniowe: oksymoron, 

peryfrazę, eufonię, hiperbolę; 

leksykalne, w tym 

frazeologizmy; składniowe: 

antytezę, paralelizm, 

wyliczenie, epiforę, elipsę; 

wersyfikacyjne, w tym 

przerzutnię oraz określa ich 

funkcje; 

rozpoznaje w tekście literackim 

środki stylistyczne poznane w 

szkole podstawowej oraz środki 

znaczeniowe: oksymoron, 

peryfrazę, eufonię, hiperbolę; 

leksykalne, w tym 

frazeologizmy; składniowe: 

antytezę, paralelizm, 

wyliczenie, epiforę, elipsę  

wersyfikacyjne, w tym 

przerzutnię oraz określa ich 

funkcje; 

rozpoznaje w tekście literackim 

środki stylistyczne poznane w 

szkole podstawowej oraz środki 

znaczeniowe: oksymoron, 

peryfrazę, eufonię, hiperbolę; 

leksykalne, w tym 

frazeologizmy; składniowe: 

antytezę, paralelizm, 

wyliczenie, epiforę, elipsę  

wersyfikacyjne, w tym 

przerzutnię oraz określa ich 

funkcje; 

interpretuje treści alegoryczne 

i symboliczne utworu 

literackiego; 

 

interpretuje treści alegoryczne 

i symboliczne utworu 

literackiego; 

 

interpretuje treści alegoryczne 

i symboliczne utworu 

literackiego; 

 

interpretuje treści alegoryczne 

i symboliczne utworu 

literackiego; 

 

interpretuje treści alegoryczne 

i symboliczne utworu 

literackiego; 

 

 

 

rozpoznaje w tekstach 

literackich: ironię i autoironię, 

komizm, tragizm, humor; 

rozpoznaje w tekstach 

literackich: ironię i autoironię, 

komizm, tragizm, humor, 

patos; rozumie wartościujący 

charakter; 

 

rozpoznaje w tekstach 

literackich: ironię i autoironię, 

komizm, tragizm, humor, 

patos; określa ich funkcje w 

tekście 

i rozumie wartościujący 

charakter; 

 

rozpoznaje w tekstach 

literackich: ironię i autoironię, 

komizm, tragizm, humor, 

patos; określa ich funkcje w 

tekście 

i rozumie wartościujący 

charakter; 

 

rozpoznaje w tekstach 

literackich: ironię i autoironię, 

komizm, tragizm, humor, 

patos; określa ich funkcje w 

tekście 

i rozumie wartościujący 

charakter; 

 

 rozumie pojęcie groteski rozumie pojęcie groteski, 

rozpoznaje ją w tekstach oraz 

określa jej artystyczny i 

wartościujący charakter; 

rozumie pojęcie groteski, 

rozpoznaje ją w tekstach oraz 

określa jej artystyczny i 

wartościujący charakter; 

rozumie pojęcie groteski, 

rozpoznaje ją w tekstach oraz 

określa jej artystyczny i 

wartościujący charakter; 

zna   treść lektur 

obowiązkowych; 

 

zna  i rozumie treść lektur 

obowiązkowych; 

 

zna  i rozumie treść lektur 

obowiązkowych oraz wykazuje 

się tą umiejętnością; 

 

zna  i rozumie treść lektur 

obowiązkowych oraz wykazuje 

się tą umiejętnością; 

 

zna  i rozumie treść lektur 

obowiązkowych oraz wykazuje 

się tą umiejętnością; 
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rozpoznaje tematykę i 

problematykę poznanych 

tekstów; 

rozpoznaje tematykę i 

problematykę poznanych 

tekstów oraz jej związek z 

programami epoki literackiej, 

zjawiskami społecznymi, 

historycznymi; 

rozpoznaje tematykę i 

problematykę poznanych 

tekstów oraz jej związek z 

programami epoki literackiej, 

zjawiskami społecznymi, 

historycznymi, 

egzystencjalnymi i 

estetycznymi;  

 

rozpoznaje tematykę i 

problematykę poznanych 

tekstów oraz jej związek z 

programami epoki literackiej, 

zjawiskami społecznymi, 

historycznymi, 

egzystencjalnymi i 

estetycznymi; poddaje ją 

refleksji; 

 

rozpoznaje tematykę i 

problematykę poznanych 

tekstów oraz jej związek z 

programami epoki literackiej, 

zjawiskami społecznymi, 

historycznymi, 

egzystencjalnymi i 

estetycznymi; poddaje ją 

refleksji; 

 

rozpoznaje w utworze sposoby 

kreowania: świata 

przedstawionego (fabuły, 

bohaterów, akcji, wątków, 

motywów), narracji, sytuacji 

lirycznej; interpretuje je i 

wartościuje; 

 

rozpoznaje w utworze sposoby 

kreowania: świata 

przedstawionego (fabuły, 

bohaterów, akcji, wątków, 

motywów), narracji, sytuacji 

lirycznej;  

rozpoznaje w utworze sposoby 

kreowania: świata 

przedstawionego (fabuły, 

bohaterów, akcji, wątków, 

motywów), narracji, sytuacji 

lirycznej; interpretuje je i 

wartościuje; 

 

rozpoznaje w utworze sposoby 

kreowania: świata 

przedstawionego (fabuły, 

bohaterów, akcji, wątków, 

motywów), narracji, sytuacji 

lirycznej; interpretuje je i 

wartościuje; 

 

rozpoznaje w utworze sposoby 

kreowania: świata 

przedstawionego (fabuły, 

bohaterów, akcji, wątków, 

motywów), narracji, sytuacji 

lirycznej; interpretuje je i 

wartościuje; 

 

definiuje pojęcie motywu 

literackiego i toposu, 

 

rozumie pojęcie motywu 

literackiego i toposu, 

rozpoznaje podstawowe 

motywy i toposy; 

rozumie pojęcie motywu 

literackiego i toposu, 

rozpoznaje podstawowe 

motywy i toposy oraz dostrzega 

żywotność motywów biblijnych 

i antycznych w utworach 

literackich; 

rozumie pojęcie motywu 

literackiego i toposu, 

rozpoznaje podstawowe 

motywy i toposy oraz dostrzega 

żywotność motywów biblijnych 

i antycznych w utworach 

literackich; określa ich rolę w 

tworzeniu znaczeń 

uniwersalnych; 

 

rozumie pojęcie motywu 

literackiego i toposu, 

rozpoznaje podstawowe 

motywy i toposy oraz dostrzega 

żywotność motywów biblijnych 

i antycznych w utworach 

literackich; określa ich rolę w 

tworzeniu znaczeń 

uniwersalnych; 

 

 w interpretacji utworów 

literackich odwołuje się do 

tekstów poznanych w szkole 

podstawowej, w tym: trenów i 

pieśnibajek,Dziadów cz. II, 

Pana Tadeusza Zemsty 

Aleksandra Fredry, Balladyny; 

w interpretacji utworów 

literackich odwołuje się do 

tekstów poznanych w szkole 

podstawowej, w tym: trenów i 

pieśnibajek,Dziadów cz. II, 

Pana Tadeusza Zemsty 

Aleksandra Fredry, Balladyny; 

w interpretacji utworów 

literackich odwołuje się do 

tekstów poznanych w szkole 

podstawowej, w tym: trenów i 

pieśnibajek,Dziadów cz. II, 

Pana Tadeusza Zemsty 

Aleksandra Fredry, Balladyny; 

w interpretacji utworów 

literackich odwołuje się do 

tekstów poznanych w szkole 

podstawowej, w tym: trenów i 

pieśnibajek,Dziadów cz. II, 

Pana Tadeusza Zemsty 

Aleksandra Fredry, Balladyny; 

  porównuje utwory literackie 
lub ich gradację; określa ich 

funkcje; 

porównuje utwory literackie 
lub ich gradację; określa ich 

funkcje; 

porównuje utwory literackie 
lub ich gradację; określa ich 

funkcje; 

Podaje znaczenie pojęcia 

archetyp; 

Podaje znaczenie pojęcia 

archetyp, rozpoznaje archetypy 

w utworach literackich; 

Podaje znaczenie pojęcia 

archetyp, rozpoznaje archetypy 

w utworach literackich; 

Podaje znaczenie pojęcia 

archetyp, rozpoznaje archetypy 

w utworach literackich oraz 

określa ich rolę w tworzeniu 

znaczeń uniwersalnych; 

Podaje znaczenie pojęcia 

archetyp, rozpoznaje archetypy 

w utworach literackich oraz 

określa ich rolę w tworzeniu 

znaczeń uniwersalnych; 
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wyjaśnia pojęcie parafrazy; rozumie pojęcie parafrazy, 

wskazuje przykłady; 

rozumie pojęcie parafrazy, 

parodii wskazuje ich wzorce 

tekstowe; wykorzystuje te 

pojęcia 

w interpretacji utworu 

literackiego; 

 

rozumie pojęcie parafrazy, 

parodii i trawestacji, wskazuje 

ich wzorce tekstowe; 

wykorzystuje te pojęcia 

w interpretacji utworu 

literackiego; 

 

rozumie pojęcie parafrazy, 

parodii i trawestacji, wskazuje 

ich wzorce tekstowe; 

wykorzystuje te pojęcia 

w interpretacji utworu 

literackiego; 

 

 Wyjaśnia pojęcie aluzji 

literackiej; 

rozumie pojęcie aluzji 

literackiej, rozpoznaje aluzje w 

utworach i określa ich znaczenie 

w interpretacji utworów; 

rozumie pojęcie aluzji 

literackiej, rozpoznaje aluzje w 

utworach i określa ich znaczenie 

w interpretacji utworów; 

rozumie pojęcie aluzji 

literackiej, rozpoznaje aluzje w 

utworach i określa ich znaczenie 

w interpretacji utworów; 

  dostrzega kontynuacje i 

nawiązania w porównywanych 

utworach, określa cechy 

wspólne i różne; 

dostrzega kontynuacje i 

nawiązania w porównywanych 

utworach, określa cechy 

wspólne i różne; 

dostrzega kontynuacje i 

nawiązania w porównywanych 

utworach, określa cechy 

wspólne i różne; 

  

przedstawia propozycję 

interpretacji utworu; 

przedstawia propozycję 

interpretacji utworu, 

wskazuje w tekście miejsca, 

które mogą stanowić 

argumenty na poparcie jego 

propozycji interpretacyjnej; 

 

przedstawia propozycję 

interpretacji utworu, wskazuje 

w tekście miejsca, które mogą 

stanowić argumenty na poparcie 

jego propozycji interpretacyjnej; 

 

przedstawia propozycję 

interpretacji utworu, wskazuje 

w tekście miejsca, które mogą 

stanowić argumenty na poparcie 

jego propozycji interpretacyjnej; 

 

przedstawia propozycję 

interpretacji utworu, wskazuje 

w tekście miejsca, które mogą 

stanowić argumenty na poparcie 

jego propozycji interpretacyjnej; 

 

 wykorzystuje w interpretacji 

utworów literackich potrzebne 

konteksty, szczególnie 

kontekst historycznoliteracki, 

historyczny, biograficzny, 

mitologiczny, biblijny; 

wykorzystuje w interpretacji 

utworów literackich potrzebne 

konteksty, szczególnie kontekst 

historycznoliteracki, historyczny, 

kulturowy, filozoficzny, 

biograficzny, mitologiczny, 

biblijny; 

wykorzystuje w interpretacji 

utworów literackich potrzebne 

konteksty, szczególnie kontekst 

historycznoliteracki, historyczny, 

polityczny, kulturowy, 

filozoficzny, biograficzny, 

mitologiczny, biblijny, 

egzystencjalny; 

wykorzystuje w interpretacji 

utworów literackich potrzebne 

konteksty, szczególnie kontekst 

historycznoliteracki, historyczny, 

polityczny, kulturowy, 

filozoficzny, biograficzny, 

mitologiczny, biblijny, 

egzystencjalny; 

rozpoznaje obecne w 

utworach literackich 

wartości uniwersalne i 

narodowe oraz wyjaśnia ich 

znaczenie dla budowania 

własnego systemu 

wartości; 

 

rozpoznaje obecne w utworach 

literackich wartości 

uniwersalne i narodowe; 
określa ich rolę i związek z 

problematyką utworu oraz 

znaczenie dla budowania 

własnego systemu 

wartości; 

 

rozpoznaje obecne w utworach 

literackich wartości uniwersalne 

i narodowe; określa ich rolę i 

związek z problematyką utworu 

oraz znaczenie dla budowania 

własnego systemu 

wartości; 

 

rozpoznaje obecne w utworach 

literackich wartości uniwersalne 

i narodowe; określa ich rolę i 

związek z problematyką utworu 

oraz znaczenie dla budowania 

własnego systemu 

wartości; 

 

rozpoznaje obecne w utworach 

literackich wartości uniwersalne 

i narodowe; określa ich rolę i 

związek z problematyką utworu 

oraz znaczenie dla budowania 

własnego systemu 

wartości; 
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przetwarza informacje z 

tekstów, np. 

publicystycznych, 

popularnonaukowych; 

 

przetwarza i hierarchizuje 

informacje z tekstów, np. 

publicystycznych, 

popularnonaukowych; 

 

przetwarza i hierarchizuje 

informacje z tekstów, np. 

publicystycznych, 

popularnonaukowych, 

naukowych; 

 

przetwarza i hierarchizuje 

informacje z tekstów, np. 

publicystycznych, 

popularnonaukowych, 

naukowych; 

 

przetwarza i hierarchizuje 

informacje z tekstów, np. 

publicystycznych, 

popularnonaukowych, 

naukowych; 

 

odczytuje sens tekstu, 

główną myśl; 

odczytuje sens tekstu, główną 

myśl, argumentację; 

 

analizuje strukturę tekstu: 

odczytuje jego sens, główną 

myśl, sposób prowadzenia 

wywodu oraz argumentację; 

 

analizuje strukturę tekstu: 

odczytuje jego sens, główną 

myśl, sposób prowadzenia 

wywodu oraz argumentację; 

 

analizuje strukturę tekstu: 

odczytuje jego sens, główną 

myśl, sposób prowadzenia 

wywodu oraz argumentację; 

 

rozpoznaje specyfikę 

tekstów retorycznych 

(przemówienie, homilia) 

rozpoznaje specyfikę tekstów 

retorycznych (przemówienie, 

laudacja, homilia), 

popularnonaukowych; 

rozpoznaje specyfikę tekstów 

retorycznych (przemówienie, 

laudacja, homilia), 

popularnonaukowych  i 

naukowych (rozprawa); 

rozpoznaje specyfikę tekstów 

retorycznych (przemówienie, 

laudacja, homilia), 

popularnonaukowych  i 

naukowych (rozprawa); 

rozpoznaje specyfikę tekstów 

retorycznych (przemówienie, 

laudacja, homilia), 

popularnonaukowych  i 

naukowych (rozprawa); 

rozpoznaje środki 

językowe; 
rozpoznaje środki językowe; rozpoznaje środki językowe i 

ich funkcje zastosowane w 

tekstach; 

rozpoznaje środki językowe i 

ich funkcje zastosowane w 

tekstach; 

rozpoznaje środki językowe i 

ich funkcje zastosowane w 

tekstach; 

 odczytuje informacje i 

przekazy jawne 

i ukryte; 

odczytuje informacje i przekazy 

jawne 

i ukryte; 

odczytuje informacje i przekazy 

jawne 

i ukryte; 

odczytuje informacje i przekazy 

jawne 

i ukryte; 

  rozróżnia odpowiedzi właściwe 

i unikowe; 

 

stosuje odpowiedzi właściwe 

i unikowe; 

 

ocenia odpowiedzi właściwe 

i unikowe; 

 

   określa wpływ starożytnego 

teatru greckiego na rozwój 

sztuki teatralnej; 

określa wpływ starożytnego 

teatru greckiego na rozwój 

sztuki teatralnej; 

 wyjaśnia pojęcie katharsis; wyjaśnia pojęcie katharsis i 

charakteryzuje jego rolę 

w kształtowaniu odbioru dzieła; 

 

wyjaśnia pojęcie katharsis i 

charakteryzuje jego rolę 

w kształtowaniu odbioru dzieła; 

 

wyjaśnia pojęcie katharsis i 

charakteryzuje jego rolę 

w kształtowaniu odbioru dzieła; 

 

 

 wymienia główne prądy 

filozoficzne: starożytności, 

średniowiecza, renesansu, 

baroku i oświecenia oraz 

określa ich wpływ na kulturę 

epoki; 

charakteryzuje główne prądy 

filozoficzne: starożytności, 

średniowiecza, renesansu, 

baroku i oświecenia; 

charakteryzuje główne prądy 

filozoficzne: starożytności, 

średniowiecza, renesansu, 

baroku i oświecenia oraz określa 

ich wpływ na kulturę epoki; 

charakteryzuje główne prądy 

filozoficzne: starożytności, 

średniowiecza, renesansu, 

baroku i oświecenia oraz określa 

ich wpływ na kulturę epoki; 

odczytuje pozaliterackie 

teksty kultury, stosując kod 

właściwy w danej dziedzinie 

sztuki, np. film, malarstwo, 

wyjaśnia, stawia proste wnioski 

dotyczące pozaliterackich 

tekstów kultury, stosując kod 

właściwy w danej dziedzinie 

interpretuje pozaliterackie 

teksty kultury, stosując kod 

właściwy w danej dziedzinie 

sztuki;  

porównuje pozaliterackie teksty 

kultury, stosując kod właściwy w 

danej dziedzinie sztuki; 

 analizuje i ocenia pozaliterackie 

teksty kultury, stosując kod 

właściwy w danej dziedzinie 

sztuki;  



 

utwory muzyczne; sztuki; (np. film, malarstwo, 

utwory muzyczne); 

Kształcenie językowe 

2 3 4 5 6 

wykorzystuje wiedzę z 

dziedziny fleksji, 

słowotwórstwa, frazeologii i 

składni; 

 

wykorzystuje wiedzę z 

dziedziny fleksji, 

słowotwórstwa, frazeologii i 

składni; 

 

wykorzystuje wiedzę z 

dziedziny fleksji, 

słowotwórstwa, frazeologii i 

składni; 

 

wykorzystuje wiedzę z dziedziny 

fleksji, słowotwórstwa, 

frazeologii i składni; 

 

wykorzystuje wiedzę z dziedziny 

fleksji, słowotwórstwa, 

frazeologii i składni; 

 

 

 

2 3 4 5 6 

 rozumie zróżnicowanie 

składniowe zdań wielokrotnie 

złożonych; 

rozumie zróżnicowanie 

składniowe zdań wielokrotnie 

złożonych, rozpoznaje ich 

funkcje w tekście; 

 

 

rozumie zróżnicowanie 

składniowe zdań wielokrotnie 

złożonych, rozpoznaje ich 

funkcje w tekście  

 wykorzystuje je w budowie 

wypowiedzi o różnym 

charakterze; 

 

rozumie zróżnicowanie 

składniowe zdań wielokrotnie 

złożonych, rozpoznaje ich 

funkcje w tekście  

 wykorzystuje je w budowie 

wypowiedzi o różnym 

charakterze; 

 

 rozpoznaje argumentacyjny 

charakter różnych 

konstrukcji składniowych; 

rozpoznaje argumentacyjny 

charakter różnych 

konstrukcji składniowych i 

ich funkcje w tekście;  

 

rozpoznaje argumentacyjny 

charakter różnych konstrukcji 

składniowych i ich funkcje w 

tekście;  

wykorzystuje je w budowie 

własnych wypowiedzi; 

 

rozpoznaje argumentacyjny 

charakter różnych konstrukcji 

składniowych i ich funkcje w 

tekście;  

wykorzystuje je w budowie 

własnych wypowiedzi; 

 

 rozumie rolę szyku wyrazów 

w zdaniu; 

rozumie rolę szyku wyrazów w 

zdaniu oraz określa rolę jego 

przekształceń w budowaniu 

znaczenia wypowiedzi; 

rozumie rolę szyku wyrazów w 

zdaniu oraz określa rolę jego 

przekształceń w budowaniu 

znaczenia wypowiedzi; 

rozumie rolę szyku wyrazów w 

zdaniu oraz określa rolę jego 

przekształceń w budowaniu 

znaczenia wypowiedzi; 

 rozróżnia pojęcie stylu i 

stylizacji; 

rozróżnia pojęcie stylu i 

stylizacji,rozumie ich znaczenie 

w tekście; 

rozróżnia pojęcie stylu i 

stylizacji,rozumie ich znaczenie 

w tekście; 

rozróżnia pojęcie stylu i 

stylizacji,rozumie ich znaczenie 

w tekście; 

 rozpoznaje rodzaje stylizacji 

(archaizacja, dialektyzacja, 

kolokwializacja, stylizacja 

środowiskowa, biblijna, 

mitologiczna itp.); 

rozpoznaje rodzaje stylizacji 

(archaizacja, dialektyzacja, 

kolokwializacja, stylizacja 

środowiskowa, biblijna, 

mitologiczna itp.); 

rozpoznaje rodzaje stylizacji 

(archaizacja, dialektyzacja, 

kolokwializacja, stylizacja 

środowiskowa, biblijna, 

mitologiczna itp.); 

rozpoznaje rodzaje stylizacji 

(archaizacja, dialektyzacja, 

kolokwializacja, stylizacja 

środowiskowa, biblijna, 

mitologiczna itp.); 

Wymienia i podaje 

podstawowe znaczenie 

biblizmów, mitologizmów, 

sentencji, przysłów i 

aforyzmów obecne w polskim 

dziedzictwie kulturowym; 

 

Zna, rozumie biblizmy, 

mitologizmy, sentencje, 

przysłowia i aforyzmy obecne 

w polskim dziedzictwie 

kulturowym; 

 

Zna, rozumie i funkcjonalnie 

wykorzystuje biblizmy, 

mitologizmy, sentencje, 

przysłowia i aforyzmy obecne 

w polskim dziedzictwie 

kulturowym; 

 

zna, rozumie i funkcjonalnie 

wykorzystuje biblizmy, 

mitologizmy, sentencje, 

przysłowia i aforyzmy obecne w 

polskim dziedzictwie 

kulturowym; 

oraz określa ich funkcje w 

tekście; 

zna, rozumie i funkcjonalnie 

wykorzystuje biblizmy, 

mitologizmy, sentencje, 

przysłowia i aforyzmy obecne w 

polskim dziedzictwie 

kulturowym; 

oraz określa ich funkcje w 

tekście; 



 

  

odróżnia słownictwo 

neutralne od słownictwa o 

zabarwieniu emocjonalnym, 

oficjalne od potocznego; 

 

rozpoznaje słownictwo o 

charakterze wartościującym; 

odróżnia słownictwo 

neutralne od słownictwa o 

zabarwieniu emocjonalnym, 

oficjalne od potocznego; 

 

rozpoznaje,słownictwo o 

charakterze wartościującym; 

odróżnia słownictwo neutralne 

od słownictwa o zabarwieniu 

emocjonalnym, oficjalne od 

potocznego; 

 

rozpoznaje słownictwo o 

charakterze wartościującym; 

odróżnia słownictwo neutralne 

od słownictwa o zabarwieniu 

emocjonalnym, oficjalne od 

potocznego; 

 

rozpoznaje słownictwo o 

charakterze wartościującym; 

odróżnia słownictwo neutralne 

od słownictwa o zabarwieniu 

emocjonalnym, oficjalne od 

potocznego; 

 

 rozumie pojęcie znaku 

językowego; 

 

rozumie pojęcie znaku 

językowego oraz języka jako 

systemu znaków; 

 

rozumie pojęcie znaku 

językowego oraz języka jako 

systemu znaków; 

 

rozumie pojęcie znaku 

językowego oraz języka jako 

systemu znaków; 

 

 rozróżnia typy znaków; 

 

rozróżnia typy znaków i 

określa ich funkcje w tekście; 

 

rozróżnia typy znaków i określa 

ich funkcje w tekście; 

 

rozróżnia typy znaków i określa 

ich funkcje w tekście; 

 

podaje składowe aktu 

komunikacji językowej 

(komunikat, nadawca, 

odbiorca, kod, kontekst, 

kontakt); 

 

podaje składowe aktu 

komunikacji językowej  i 

wyjaśnia je  (komunikat, 

nadawca, odbiorca, kod, 

kontekst, kontakt); 

 

zna pojęcie aktu komunikacji 

językowej oraz jego składowe 

(komunikat, nadawca, 

odbiorca, kod, kontekst, 

kontakt); 

 

 

 

zna pojęcie aktu komunikacji 

językowej oraz jego składowe 

(komunikat, nadawca, 

odbiorca, kod, kontekst, 

kontakt); 

 

zna pojęcie aktu komunikacji 

językowej oraz jego składowe 

(komunikat, nadawca, 

odbiorca, kod, kontekst, 

kontakt); 

 

 

 

rozpoznaje funkcje językowe 

tekstu (informatywną, 

poetycką, ekspresywną, 

impresywną); 

 

rozpoznaje i określa funkcje 

językowe tekstu 
(informatywną, poetycką, 

metajęzykową, ekspresywną, 

impresywną – w tym 

perswazyjną); 

 

rozpoznaje i określa funkcje 

językowe tekstu (informatywną, 

poetycką, metajęzykową, 

ekspresywną, impresywną – w 

tym perswazyjną); 

 

rozpoznaje i określa funkcje 

językowe tekstu (informatywną, 

poetycką, metajęzykową, 

ekspresywną, impresywną – w 

tym perswazyjną); 

 

   rozpoznaje zjawiska powodujące 

niejednoznaczność wypowiedzi 

(homonimie, anakoluty np. idąc 

do pracy, padał śnieg;, elipsy, 

paradoksy); 

 

rozpoznaje zjawiska powodujące 

niejednoznaczność wypowiedzi 

(homonimie, anakoluty np. idąc 

do pracy, padał śnieg;, elipsy, 

paradoksy); 

 

dba o jasność i precyzję 

komunikatu; 

 

dba o jasność i precyzję 

komunikatu; 

 

dba o jasność i precyzję 

komunikatu; 

 

dba o jasność i precyzję 

komunikatu; 

 

dba o jasność i precyzję 

komunikatu; 

 

 odróżnia zamierzoną 

innowację językową od błędu 

językowego;  

 

odróżnia zamierzoną innowację 

językową od błędu 

językowego; określa funkcje 

innowacji językowej w tekście; 

 

odróżnia zamierzoną innowację 

językową od błędu językowego; 

określa funkcje innowacji 

językowej w tekście; 

 

odróżnia zamierzoną innowację 

językową od błędu językowego; 

określa funkcje innowacji 

językowej w tekście; 

 

stosuje zasady etyki stosuje zasady etyki stosuje zasady etyki stosuje zasady etyki stosuje zasady etyki 



 

wypowiedzi; wypowiedzi; wypowiedzi; wypowiedzi; wypowiedzi; 

identyfikuje kryteria prawda 

– fałsz, poprawność – 

niepoprawność; 

 

ocenia wypowiedzi językowe, 

stosując kryteria, np. prawda – 

fałsz, poprawność – 

niepoprawność; 

 

wartościuje wypowiedzi 

językowe, stosując kryteria, np. 

prawda – fałsz, poprawność – 

niepoprawność; 

 

wartościuje wypowiedzi 

językowe, stosując kryteria, np. 

prawda – fałsz, poprawność – 

niepoprawność; 

 

wartościuje wypowiedzi 

językowe, stosując kryteria, np. 

prawda – fałsz, poprawność – 

niepoprawność; 

 

rozumie zasady etykiety 

językowej w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych 

odpowiednie do sytuacji; 

stosuje zasady etykiety 

językowej 

w wypowiedziach ustnych i 

pisemnych odpowiednie do 

sytuacji; 

stosuje zasady etykiety 

językowej 

w wypowiedziach ustnych i 

pisemnych odpowiednie do 

sytuacji; 

stosuje zasady etykiety 

językowej 

w wypowiedziach ustnych i 

pisemnych odpowiednie do 

sytuacji; 

stosuje zasady etykiety 

językowej 

w wypowiedziach ustnych i 

pisemnych odpowiednie do 

sytuacji; 

  charakteryzuje zmiany w 

komunikacji 

językowej związane z 

rozwojem jej form (np. 

komunikacji internetowej); 

charakteryzuje zmiany w 

komunikacji 

językowej związane z rozwojem 

jej form (np. komunikacji 

internetowej); 

charakteryzuje zmiany w 

komunikacji 

językowej związane z rozwojem 

jej form (np. komunikacji 

internetowej); 

 stosuje zasady ortografii i 

interpunkcji, w tym 

szczególnie: pisowni wielką i 

małą literą, pisowni łącznej i 

rozłącznej partykuły nie oraz 

partykuły -bym, -byś, -by z 

różnymi częściami mowy; 

pisowni zakończeń -ji, -ii, -i; 

zapisu przedrostków roz-, bez-, 

wes-, wz-, ws-; pisowni 

przyimków złożonych; pisowni 

nosówek (a, ę) oraz połączeń 

om, on, em, en; pisowni 

skrótów i skrótowców; 

stosuje zasady ortografii i 

interpunkcji, w tym 

szczególnie: pisowni wielką i 

małą literą, pisowni łącznej i 

rozłącznej partykuły nie oraz 

partykuły -bym, -byś, -by z 

różnymi częściami mowy; 

pisowni zakończeń -ji, -ii, -i; 

zapisu przedrostków roz-, bez-, 

wes-, wz-, ws-; pisowni 

przyimków złożonych; pisowni 

nosówek (a, ę) oraz połączeń 

om, on, em, en; pisowni 

skrótów i skrótowców; 

stosuje zasady ortografii i 

interpunkcji, w tym szczególnie: 

pisowni wielką i małą literą, 

pisowni łącznej i rozłącznej 

partykuły nie oraz partykuły -

bym, -byś, -by z różnymi 

częściami mowy; pisowni 

zakończeń -ji, -ii, -i; zapisu 

przedrostków roz-, bez-, wes-, 

wz-, ws-; pisowni przyimków 

złożonych; pisowni nosówek (a, 

ę) oraz połączeń om, on, em, en; 

pisowni skrótów i skrótowców; 

stosuje zasady ortografii i 

interpunkcji, w tym szczególnie: 

pisowni wielką i małą literą, 

pisowni łącznej i rozłącznej 

partykuły nie oraz partykuły -

bym, -byś, -by z różnymi 

częściami mowy; pisowni 

zakończeń -ji, -ii, -i; zapisu 

przedrostków roz-, bez-, wes-, 

wz-, ws-; pisowni przyimków 

złożonych; pisowni nosówek (a, 

ę) oraz połączeń om, on, em, en; 

pisowni skrótów i skrótowców; 

   wykorzystuje składniowo-

znaczeniowy 

charakterinterpunkcji do 

uwypuklenia sensów 

redagowanego przez siebie 

tekstu; 

 

wykorzystuje składniowo-

znaczeniowy 

charakterinterpunkcji do 

uwypuklenia sensów 

redagowanego przez siebie 

tekstu; 

 

  rozumie stylistyczną funkcję 

zamierzonego błędu 

ortograficznego 

w tekście artystycznym; 

rozumie stylistyczną funkcję 

zamierzonego błędu 

ortograficznego 

w tekście artystycznym; 

rozumie stylistyczną funkcję 

zamierzonego błędu 

ortograficznego 

w tekście artystycznym; 

 

 

 

 

 



 

 

 III. Tworzenie wypowiedzi 

 

formułuje tezy i argumenty 

w wypowiedzi ustnej i 

pisemnej przy użyciu 

odpowiednich konstrukcji 

składniowych; 

 

formułuje tezy i argumenty 

w wypowiedzi ustnej i 

pisemnej przy użyciu 

odpowiednich konstrukcji 

składniowych; 

 

formułuje tezy i argumenty 

w wypowiedzi ustnej i 

pisemnej przy użyciu 

odpowiednich konstrukcji 

składniowych; 

 

formułuje tezy i argumenty 

w wypowiedzi ustnej i pisemnej 
przy użyciu odpowiednich 

konstrukcji składniowych; 

 

formułuje tezy i argumenty 

w wypowiedzi ustnej i pisemnej 
przy użyciu odpowiednich 

konstrukcji składniowych; 

 

 wskazuje i rozróżnia cele 

perswazyjne w wypowiedzi 

literackiej i nieliterackiej; 

wskazuje i rozróżnia cele 

perswazyjne w wypowiedzi 

literackiej i nieliterackiej; 

wskazuje i rozróżnia cele 

perswazyjne w wypowiedzi 

literackiej i nieliterackiej; 

wskazuje i rozróżnia cele 

perswazyjne w wypowiedzi 

literackiej i nieliterackiej; 

 rozumie zasadę 

kompozycyjną tektów (np. 

teza, argumenty, apel, 

pointa); 

rozumie i stosuje w tekstach 

retorycznych zasadę 

kompozycyjną (np. teza, 

argumenty, apel, pointa); 

rozumie i stosuje w tekstach 

retorycznych zasadę 

kompozycyjną (np. teza, 

argumenty, apel, pointa); 

rozumie i stosuje w tekstach 

retorycznych zasadę 

kompozycyjną (np. teza, 

argumenty, apel, pointa); 

Wymienia podstawowe środki 

retoryczne (np. 

apostrofy,pytania retoryczne, 

wyliczenia, wykrzyknienia, 

powtórzenia); 

wyjaśnia, w jaki sposób użyte 

środki retoryczne (np. 

apostrofy, pytania retoryczne, 

wyliczenia, wykrzyknienia, 

powtórzenia, przerzutnie); 

wyjaśnia, w jaki sposób użyte 

środki retoryczne (np. pytania 

retoryczne, wyliczenia, 

wykrzyknienia, paralelizmy, 

powtórzenia, apostrofy, 

przerzutnie, inwersje) i wie jak 

oddziałują na odbiorcę; 

wyjaśnia, w jaki sposób użyte 

środki retoryczne (np. pytania 

retoryczne, wyliczenia, 

wykrzyknienia, paralelizmy, 

powtórzenia, apostrofy, 

przerzutnie, inwersje) oddziałują 

na odbiorcę; 

wyjaśnia, w jaki sposób użyte 

środki retoryczne (np. pytania 

retoryczne, wyliczenia, 

wykrzyknienia, paralelizmy, 

powtórzenia, apostrofy, 

przerzutnie, inwersje) oddziałują 

na odbiorcę; 

   rozróżnia typy argumentów, w 

tym argumenty 

pozamerytoryczne (np. 

odwołujące się do litości, 

niewiedzy, groźby, autorytetu, 

argumenty ad personam); 

 

rozróżnia typy argumentów, w 

tym argumenty 

pozamerytoryczne (np. 

odwołujące się do litości, 

niewiedzy, groźby, autorytetu, 

argumenty ad personam); 

 

 rozumie, na czym polega 

logika 

i konsekwencja toku 

rozumowania w 

wypowiedziach 

argumentacyjnych; 

rozumie, na czym polega logika 

i konsekwencja toku 

rozumowania w 

wypowiedziach 

argumentacyjnych i stosuje je 

we własnych tekstach; 

rozumie, na czym polega logika 

i konsekwencja toku 

rozumowania w wypowiedziach 

argumentacyjnych i stosuje je we 

własnych tekstach; 

rozumie, na czym polega logika 

i konsekwencja toku 

rozumowania w wypowiedziach 

argumentacyjnych i stosuje je we 

własnych tekstach; 

odróżnia dyskusję od sporu i 

kłótni; 

odróżnia dyskusję od sporu i 

kłótni; 

odróżnia dyskusję od sporu i 

kłótni; 

odróżnia dyskusję od sporu i 

kłótni; 

odróżnia dyskusję od sporu i 

kłótni; 

 

2. Mówienie i pisanie 

 

zgadza się z cudzymi 

poglądami lub polemizuje z 

nimi, rzeczowo uzasadniając 

własne zdanie; 

 

zgadza się z cudzymi 

poglądami lub polemizuje z 

nimi, rzeczowo uzasadniając 

własne zdanie; 

 

zgadza się z cudzymi 

poglądami lub polemizuje z 

nimi, rzeczowo uzasadniając 

własne zdanie; 

 

zgadza się z cudzymi poglądami 

lub polemizuje z nimi, rzeczowo 

uzasadniając własne zdanie; 

 

zgadza się z cudzymi poglądami 

lub polemizuje z nimi, rzeczowo 

uzasadniając własne zdanie; 

 



 

 buduje wypowiedź w sposób 

świadomy 

z uwzględnieniem celu i 

adresata; 

buduje wypowiedź w sposób 

świadomy, ze znajomością jej 

funkcji językowej, 

z uwzględnieniem celu i 

adresata; 

buduje wypowiedź w sposób 

świadomy, ze znajomością jej 

funkcji językowej, 

z uwzględnieniem celu i adresata, 

z zachowaniem zasad retoryki; 

buduje wypowiedź w sposób 

świadomy, ze znajomością jej 

funkcji językowej, 

z uwzględnieniem celu i adresata, 

z zachowaniem zasad retoryki; 

Rozpoznaje agresję językową i 

rozumie jej mechanizmy; 

Rozpoznaje agresję językową i 

rozumie jej mechanizmy, 

reaguje na przejawy agresji 

językowej, np. zadając pytania, 

prosząc 

o rozwinięcie lub uzasadnienie 

stanowiska, wykazując 

sprzeczność wypowiedzi; 

 

Rozpoznaje agresję językową i 

rozumie jej mechanizmy, 

reaguje na przejawy agresji 

językowej, np. zadając pytania, 

prosząc 

o rozwinięcie lub uzasadnienie 

stanowiska, wykazując 

sprzeczność wypowiedzi; 

 

Rozpoznaje agresję językową i 

rozumie jej mechanizmy, reaguje 

na przejawy agresji językowej, 
np. zadając pytania, prosząc 

o rozwinięcie lub uzasadnienie 

stanowiska, wykazując 

sprzeczność wypowiedzi; 

 

Rozpoznaje agresję językową i 

rozumie jej mechanizmy, reaguje 

na przejawy agresji językowej, 
np. zadając pytania, prosząc 

o rozwinięcie lub uzasadnienie 

stanowiska, wykazując 

sprzeczność wypowiedzi; 

 

zgodnie z normami formułuje 

pytania, odpowiedzi, oceny; 

zgodnie z normami formułuje 

pytania, odpowiedzi, oceny; 

zgodnie z normami formułuje 

pytania, odpowiedzi, oceny; 

zgodnie z normami formułuje 

pytania, odpowiedzi, oceny; 

zgodnie z normami formułuje 

pytania, odpowiedzi, oceny; 

redaguje informacje, 

uzasadnienia; 

redaguje informacje, 

uzasadnienia, komentarze; 

 

 

redaguje informacje, 

uzasadnienia, komentarze, 

głos 

w dyskusji; 

 

redaguje informacje, 

uzasadnienia, komentarze, głos 

w dyskusji; 

 

redaguje informacje, 

uzasadnienia, komentarze, głos 

w dyskusji; 

 

tworzy formy użytkowe:  

opinię, zażalenie; stosuje 

zwroty adresatywne, etykietę 

językową; 

 

tworzy formy użytkowe: 

protokół, opinię, zażalenie; 

stosuje zwroty adresatywne, 

etykietę językową; 

 

tworzy formy użytkowe: 

protokół, opinię, zażalenie; 

stosuje zwroty adresatywne, 

etykietę językową; 

 

tworzy formy użytkowe: 

protokół, opinię, zażalenie; 

stosuje zwroty adresatywne, 

etykietę językową; 

 

tworzy formy użytkowe: 

protokół, opinię, zażalenie; 

stosuje zwroty adresatywne, 

etykietę językową; 

 

tworzy  wypowiedzi w 

następujących formach 

gatunkowych: definicja, hasło 

encyklopedyczne, notatka 

syntetyzująca; 

 

tworzy spójne wypowiedzi w 

następujących formach 

gatunkowych: wypowiedź o 

charakterze 

argumentacyjnym, definicja, 

hasło encyklopedyczne, 

notatka syntetyzująca; 

 

tworzy spójne wypowiedzi w 

następujących formach 

gatunkowych: wypowiedź o 

charakterze 

argumentacyjnym, referat, 

szkic interpretacyjny, 

definicja, hasło 

encyklopedyczne, notatka 

syntetyzująca; 

 

tworzy spójne wypowiedzi w 

następujących formach 

gatunkowych: wypowiedź o 

charakterze argumentacyjnym, 

referat, szkic interpretacyjny, 

szkic krytyczny, definicja, hasło 

encyklopedyczne, notatka 

syntetyzująca; 

 

tworzy spójne wypowiedzi w 

następujących formach 

gatunkowych: wypowiedź o 

charakterze argumentacyjnym, 

referat, szkic interpretacyjny, 

szkic krytyczny, definicja, hasło 

encyklopedyczne, notatka 

syntetyzująca; 

 

 odróżnia streszczenie od 

parafrazy;  

odróżnia streszczenie od 

parafrazy; funkcjonalnie 

stosuje je w zależności od celu 

wypowiedzi; 

odróżnia streszczenie od 

parafrazy; funkcjonalnie stosuje 

je w zależności od celu 

wypowiedzi; 

odróżnia streszczenie od 

parafrazy; funkcjonalnie stosuje 

je w zależności od celu 

wypowiedzi; 

tworzy plan kompozycyjny 

i dekompozycyjny tekstów o 

charakterze argumentacyjnym; 

tworzy plan kompozycyjny 

i dekompozycyjny tekstów o 

charakterze argumentacyjnym; 

tworzy plan kompozycyjny 

i dekompozycyjny tekstów o 

charakterze argumentacyjnym; 

tworzy plan kompozycyjny 

i dekompozycyjny tekstów o 

charakterze argumentacyjnym; 

tworzy plan kompozycyjny 

i dekompozycyjny tekstów o 

charakterze argumentacyjnym; 

 stosuje retoryczne zasady 

kompozycyjne w tworzeniu 

własnego tekstu; 

stosuje retoryczne zasady 

kompozycyjne w tworzeniu 

własnego tekstu; 

stosuje retoryczne zasady 

kompozycyjne w tworzeniu 

własnego tekstu; 

stosuje retoryczne zasady 

kompozycyjne w tworzeniu 

własnego tekstu; 



 

 wygłasza mowę; wygłasza mowę z 

uwzględnieniem środków 

pozajęzykowych; 

wygłasza mowę z 

uwzględnieniem środków 

pozajęzykowych; 

wygłasza mowę z 

uwzględnieniem środków 

pozajęzykowych; 

 w interpretacji przedstawia 

propozycję odczytania tekstu; 

w interpretacji przedstawia 

propozycję odczytania tekstu; 

w interpretacji przedstawia 

propozycję odczytania tekstu; 

w interpretacji przedstawia 

propozycję odczytania tekstu; 

formułuje argumenty na 

podstawie tekstu oraz znanych 

kontekstów, w tym własnego 

doświadczenia; 

formułuje argumenty na 

podstawie tekstu oraz znanych 

kontekstów, w tym własnego 

doświadczenia; 

formułuje argumenty na 

podstawie tekstu oraz znanych 

kontekstów, w tym własnego 

doświadczenia; 

formułuje argumenty na 

podstawie tekstu oraz znanych 

kontekstów, w tym własnego 

doświadczenia; 

formułuje argumenty na 

podstawie tekstu oraz znanych 

kontekstów, w tym własnego 

doświadczenia; 

  przeprowadza logiczny wywód 

służący uprawomocnieniu 

formułowanych sądów; 

przeprowadza logiczny wywód 

służący uprawomocnieniu 

formułowanych sądów; 

przeprowadza logiczny wywód 

służący uprawomocnieniu 

formułowanych sądów; 

stosuje zasady poprawności 

językowej i stylistycznej w 

tworzeniu własnego tekstu; 

stosuje zasady poprawności 

językowej i stylistycznej w 

tworzeniu własnego tekstu; 

stosuje zasady poprawności 

językowej i stylistycznej w 

tworzeniu własnego tekstu; 

stosuje zasady poprawności 

językowej i stylistycznej w 

tworzeniu własnego tekstu; 

stosuje zasady poprawności 

językowej i stylistycznej w 

tworzeniu własnego tekstu; 

 potrafi weryfikować własne 

decyzje poprawnościowe; 

 

potrafi weryfikować własne 

decyzje poprawnościowe; 

 

potrafi weryfikować własne 

decyzje poprawnościowe; 

 

potrafi weryfikować własne 

decyzje poprawnościowe; 

 

  wykorzystuje wiedzę o języku 

w pracy redakcyjnej nad 

tekstem własnym; 

wykorzystuje wiedzę o języku w 

pracy redakcyjnej nad tekstem 

własnym; 

wykorzystuje wiedzę o języku w 

pracy redakcyjnej nad tekstem 

własnym; 

dokonuje korekty tekstu 

własnego; 

dokonuje korekty tekstu 

własnego; 

dokonuje korekty tekstu 

własnego; 

dokonuje korekty tekstu 

własnego; 

dokonuje korekty tekstu 

własnego; 

stosuje kryteria poprawności 

językowej; 

stosuje kryteria poprawności 

językowej; 

stosuje kryteria poprawności 

językowej; 

stosuje kryteria poprawności 

językowej; 

stosuje kryteria poprawności 

językowej; 

I.  

II. Samokształcenie. 

 

Rozwija umiejętność pracy 

własnej; 

 

Rozwija umiejętność pracy 

własnej, np. przez 

przygotowanie  różnorodnych 

form prezentacji 

własnegostanowiska; 

 

Rozwija umiejętność pracy 

własnej, np. przez 

przygotowanie różnorodnych 

form prezentacji 

własnegostanowiska; 

 

Rozwija umiejętność pracy 

własnej, np. przez przygotowanie 

różnorodnych form prezentacji 

własnegostanowiska; 

 

Rozwija umiejętność pracy 

własnej, np. przez przygotowanie 

różnorodnych form prezentacji 

własnegostanowiska; 

 

 porządkuje informacje w 

problemowe całości poprzez 

ich wartościowanie; 

porządkuje informacje w 

problemowe całości poprzez ich 

wartościowanie; 

porządkuje informacje w 

problemowe całości poprzez ich 

wartościowanie; 

porządkuje informacje w 

problemowe całości poprzez ich 

wartościowanie; 

syntetyzuje poznawane treści 

wokół problemu, tematu, 

zagadnienia; 

syntetyzuje poznawane treści 

wokół problemu, tematu, 

zagadnienia oraz wykorzystuje 

je w swoich wypowiedziach; 

 

syntetyzuje poznawane treści 

wokół problemu, tematu, 

zagadnienia oraz wykorzystuje 

je w swoich wypowiedziach;

  

syntetyzuje poznawane treści 

wokół problemu, tematu, 

zagadnienia oraz wykorzystuje je 

w swoich wypowiedziach; 

syntetyzuje poznawane treści 

wokół problemu, tematu, 

zagadnienia oraz wykorzystuje je 

w swoich wypowiedziach; 

 

 

korzysta z literatury 

popularnonaukowej; 

korzysta z literatury naukowej 

lub popularnonaukowej; 

 

korzysta z literatury naukowej 

lub popularnonaukowej; 

 

korzysta z literatury naukowej i 

popularnonaukowej; 



 

sporządza bibliografię i 

przypis bibliograficzny, 

także źródeł elektronicznych; 

 

sporządza bibliografię i 

przypis bibliograficzny, także 

źródeł elektronicznych; 

 

sporządza bibliografię i 

przypis bibliograficzny, także 

źródeł elektronicznych; 

 

sporządza bibliografię i przypis 

bibliograficzny, także źródeł 

elektronicznych; 

 

sporządza bibliografię i przypis 

bibliograficzny, także źródeł 

elektronicznych; 

 

 dokonuje krytycznej selekcji 

źródeł; 

dokonuje krytycznej selekcji 

źródeł; 

dokonuje krytycznej selekcji 

źródeł; 

dokonuje krytycznej selekcji 

źródeł; 

 wybiera z tekstu odpowiednie 

cytaty i stosuje je w 

wypowiedzi; 

wybiera z tekstu odpowiednie 

cytaty i stosuje je w 

wypowiedzi; 

wybiera z tekstu odpowiednie 

cytaty i stosuje je w 

wypowiedzi; 

wybiera z tekstu odpowiednie 

cytaty i stosuje je w 

wypowiedzi; 

  wzbogaca swoją wypowiedź 

pozajęzykowymi środkami 

komunikacji; 

wzbogaca swoją wypowiedź 

pozajęzykowymi środkami 

komunikacji; 

wzbogaca swoją wypowiedź 

pozajęzykowymi środkami 

komunikacji; 

posługuje się słownikami 

ogólnymi języka , np. 

słownikiem ortograficznym, j. 

polskiego , także w wersji on-

line; 

 

posługuje się słownikami 

ogólnymi języka polskiego oraz 

słownikami specjalistycznymi 

(np. frazeologicznymi), także w 

wersji on-line; 

 

posługuje się słownikami 

ogólnymi języka polskiego oraz 

słownikami specjalistycznymi 

(np. etymologicznymi, 

frazeologicznymi, skrótów, 

gwarowymi), także w wersji on-

line; 

 

posługuje się słownikami 

ogólnymi języka polskiego oraz 

słownikami specjalistycznymi 

(np. etymologicznymi, 

frazeologicznymi, skrótów, 

gwarowymi), także w wersji on-

line; 

 

posługuje się słownikami 

ogólnymi języka polskiego oraz 

słownikami specjalistycznymi 

(np. etymologicznymi, 

frazeologicznymi, skrótów, 

gwarowymi), także w wersji on-

line; 

 

wykorzystuje multimedialne 

źródła informacji; 

wykorzystuje multimedialne 

źródła informacji; 

wykorzystuje multimedialne 

źródła informacji oraz 

dokonuje ich krytycznej oceny; 

wykorzystuje multimedialne 

źródła informacji oraz dokonuje 

ich krytycznej oceny; 

wykorzystuje multimedialne 

źródła informacji oraz dokonuje 

ich krytycznej oceny; 

gromadzi i przetwarza 

informacje; 

gromadzi i przetwarza 

informacje; 

gromadzi i przetwarza 

informacje; 

gromadzi i przetwarza 

informacje; 

gromadzi i przetwarza 

informacje; 

 sporządza bazę danych; sporządza bazę danych; sporządza bazę danych; sporządza bazę danych; 

korzysta z zasobów 

multimedialnych, np. z: 

bibliotek, słowników on-line, 

wydawnictw e-book, 

autorskich stron 

internetowych; 

korzysta z zasobów 

multimedialnych, np. z: 

bibliotek, słowników on-line, 

wydawnictw e-book, autorskich 

stron internetowych; 

korzysta z zasobów 

multimedialnych, np. z: 

bibliotek, słowników on-line, 

wydawnictw e-book, autorskich 

stron internetowych; 

korzysta z zasobów 

multimedialnych, np. z: 

bibliotek, słowników on-line, 

wydawnictw e-book, autorskich 

stron internetowych; 

korzysta z zasobów 

multimedialnych, np. z: 

bibliotek, słowników on-line, 

wydawnictw e-book, autorskich 

stron internetowych; 

dokonuje wyboru źródeł 

internetowych; 

dokonuje wyboru źródeł 

internetowych, uwzględniając 

kryterium poprawności 

rzeczowej; 

dokonuje wyboru źródeł 

internetowych, uwzględniając 

kryterium poprawności 

rzeczowej; 

dokonuje wyboru źródeł 

internetowych, uwzględniając 

kryterium poprawności 

rzeczowej oraz krytycznie ocenia 

ich zawartość; 

dokonuje wyboru źródeł 

internetowych, uwzględniając 

kryterium poprawności 

rzeczowej oraz krytycznie 

ocenia ich zawartość; 

   wykorzystuje formę projektu 

w przygotowaniu i prezentowaniu 

oraz popularyzowaniu swoich 

zainteresowań i osiągnięć; 

wykorzystuje formę projektu w 

przygotowaniu i prezentowaniu 

oraz popularyzowaniu swoich 

zainteresowań i osiągnięć; 

 

 

 

 

 



 

 


