
  

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) 

 

z dnia  23 grudnia 2008 r. 

 

 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszko lnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

 

 

 

 Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1.  Określa się podstawę programową: 

1) wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

 w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, 

stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2)   kształcenia ogólnego dla: 

a) szkół podstawowych, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia, 

b) uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach, stanowiącą załącznik nr 

3 do rozporządzenia, 

                                                 
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na 

podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).  

 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i 

Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 
167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 
2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, 
poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz.1370. 
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c) gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umoŜliwia 

uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia, 

d) zasadniczych szkół zawodowych, stanowiącą załącznik nr 5 do 

rozporządzenia, 

e) szkół policealnych, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia, 

f) szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów  

z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi, stanowiącą załącznik nr 7 do 

rozporządzenia. 

 

§ 2. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą kształcenia dzieci i młodzieŜy  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. 

 

§ 3. Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form 

wychowania przedszkolnego, określoną w załączniku nr 1 do niniejszego 

rozporządzenia, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2009/2010. 

 

               § 4. 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół 

podstawowych, określoną w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia, 

stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2009/2010, w klasach I szkoły 

podstawowej.  

                  2. W pozostałych klasach szkoły podstawowej, do zakończenia cyklu 

kształcenia w tej szkole, stosuje się dotychczasową podstawę programową 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określoną w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458,  z późn. zm.), 

z zastrzeŜeniem ust. 3.  

                3. W zaleŜności od potrzeb i moŜliwości szkoły podstawowej, w  roku 

szkolnym 2009/2010 – 2013/2014 w klasach IV-VI szkoły podstawowej,  

w których stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla szkół podstawowych, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej 
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opinii rady pedagogicznej, moŜe postanowić o stosowaniu dla przedmiotów: 

język obcy nowoŜytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określonej w załączniku nr  2 do 

niniejszego rozporządzenia.  

 

§ 5. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

w szkołach podstawowych i gimnazjach, określoną w załączniku nr 3 do 

niniejszego rozporządzenia, stosuje się,  począwszy od roku szkolnego 

2009/2010. 

 

§ 6. 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów, 

określoną w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się, 

począwszy od roku szkolnego 2009/2010, w klasach I gimnazjum.  

2. W pozostałych klasach gimnazjum, do zakończenia cyklu kształcenia  

w tej szkole, stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla gimnazjów, określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia,  

o którym mowa w § 4 ust. 2, z zastrzeŜeniem ust. 3.  

3. W zaleŜności od potrzeb i moŜliwości gimnazjum, w roku szkolnym 

2009/2010 i 2010/2011 w klasach II i III gimnazjum, w których stosuje się 

dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów, 

dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, moŜe 

postanowić o stosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowoŜytny, wychowanie 

fizyczne i etyka podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów, 

określonej w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.  

 

§ 7. 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół 

ponadgimnazjalnych, których ukończenie umoŜliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, określoną w załączniku nr 4 do 

niniejszego rozporządzenia, stosuje się: 

1) począwszy od roku szkolnego 2012/2013, w klasach I liceum 

ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum; 

2) począwszy od roku szkolnego 2015/2016, w klasach I uzupełniającego liceum 

ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego. 



 4 

2. W pozostałych klasach szkół wymienionych w ust. 1, do zakończenia cyklu 

kształcenia w tych szkołach, stosuje się dotychczasową podstawę programową 

kształcenia ogólnego dla tych szkół, określoną w załączniku nr 4 do 

rozporządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, z zastrzeŜeniem ust. 3.  

3. W zaleŜności od potrzeb i moŜliwości szkoły ponadgimnazjalnej, począwszy 

od roku szkolnego 2009/2010, we wszystkich klasach liceum ogólnokształcącego, 

liceum profilowanego i technikum, w których stosuje się dotychczasową podstawę 

programową kształcenia ogólnego dla tych szkół, dyrektor szkoły, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej, moŜe postanowić o stosowaniu dla 

przedmiotów: język obcy nowoŜytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla tych szkół, określonej w załączniku nr 4 do 

niniejszego rozporządzenia. 

 

§ 8. 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych 

szkół zawodowych, określoną w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia, 

stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2012/2013, w klasach I zasadniczej 

szkoły zawodowej.  

2. W pozostałych klasach zasadniczej szkoły zawodowej, do zakończenia 

cyklu kształcenia w tej szkole, stosuje się dotychczasową podstawę programową 

kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych, określoną  

w załączniku nr 5 do rozporządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2,  

z zastrzeŜeniem ust. 3.  

                3. W zaleŜności od potrzeb i moŜliwości zasadniczej szkoły zawodowej, 

począwszy od roku szkolnego 2009/2010, we wszystkich klasach zasadniczej 

szkoły zawodowej, w których stosuje się dotychczasową podstawę programową 

kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych, dyrektor szkoły, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, moŜe postanowić o stosowaniu 

dla przedmiotów: język obcy nowoŜytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych, 

określonej w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.  

 

§ 9.  Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół policealnych, 

określoną w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się, 

począwszy od roku szkolnego 2009/2010. 
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§ 10.  Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych 

przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzęŜonymi, określoną w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia, stosuje 

się, począwszy od roku szkolnego 2009/2010. 

 

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 

458, z późn. zm.3)).  

 

  § 12. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

                                                                         
             Minister  

                                                                             Edukacji Narodowej 
 

 
 
 
 
 

                                                 
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 

2005 r. Nr 19, poz. 165, z 2006 r. Nr 228, poz. 1669, z 2007 r. Nr 157, poz. 1100 i Nr 171, poz. 1211 
oraz z 2008 r. Nr 159, poz. 992. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upowaŜnienia zawartego w art. 22 ust. 2 

pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Na podstawie tego przepisu, minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania zobowiązany jest do wydania rozporządzenia 

określającego podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół.  

Zmianie – w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.) – ulegają: 

1) podstawa programowa wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do 

obowiązującego rozporządzenia); 

2) podstawa programowa kształcenia ogólnego dla: 

a) szkół podstawowych i gimnazjów (załącznik nr 2 do obowiązującego 

rozporządzenia), 

b) liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, 

uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających 

(załącznik nr 4 do obowiązującego rozporządzenia);  

c) zasadniczych szkół zawodowych (załącznik nr 5 do obowiązującego 

rozporządzenia).  

Nie ulega natomiast zmianie podstawa programowa kształcenia ogólnego dla:  

1) uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

w szkołach podstawowych i gimnazjach (załącznik nr 3 do obowiązującego 

rozporządzenia); 

2) szkół policealnych (załącznik nr 7 do obowiązującego rozporządzenia); 

3) szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów  

z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi (załącznik nr 8 do obowiązującego 

rozporządzenia). 

W rozporządzeniu nie określa się juŜ podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkół ponadpodstawowych (załącznik nr 6 do obowiązującego rozporządzenia), 

bowiem od roku szkolnego 2009/2010 szkoły te nie będą juŜ funkcjonowały.  
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 Podstawa programowa określa cele i treści nauczania, umiejętności uczniów 

oraz zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w 

programach wychowania przedszkolnego oraz w programach nauczania. Regulacja 

treści kształcenia w języku efektów kształcenia, poprzez określenie wymagań na 

koniec kaŜdego etapu edukacyjnego, ma na celu precyzyjne określenie tego, czego 

szkoła zobowiązana jest nauczyć przeciętnego ucznia. Przywiązanie szczególnej 

wagi do efektów kształcenia, dokonujące się aktualnie w systemach edukacji krajów 

Europy, będzie szło w parze ze zwiększeniem autonomii szkoły w zakresie 

kształtowania procesu kształcenia. Pozwoli to szkole na taki dobór metod nauczania, 

który – w kontekście uwarunkowań jej pracy – w sposób optymalny zapewni 

osiągnięcie opisanych w podstawie efektów kształcenia. Precyzyjny opis wymagań 

na koniec kaŜdego etapu kształcenia zapewni takŜe spójność procesu nauczania w 

obrębie całego systemu szkolnictwa. 

Sformułowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w języku 

wymagań (główne kierunki oraz cele kształcenia w danej dziedzinie sformułowane są 

w języku wymagań ogólnych, zaś treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności 

sformułowane są w języku wymagań szczegółowych) stanowi takŜe pierwszy krok do 

wypełnienia zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w 

sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe Ŝycie 

(Dz. Urz. UE C z 6.05.2008 r., str. 1).  

 Oprócz korzyści płynących z precyzyjnego określenia wiadomości i 

umiejętności, które uczeń zdobywa na kaŜdym etapie kształcenia, celem 

rozporządzenia jest takŜe poprawa jakości edukacji, osiągnięcie spójnego 

programowo procesu kształcenia, dostosowanego do moŜliwości i indywidualnych 

potrzeb uczniów oraz uwzględniającego zwiększone aspiracje edukacyjne uczniów i 

młodzieŜy.  

 We współczesnych badaniach edukacyjnych identyfikowane są trzy 

podstawowe obszary kształcenia: umiejętność czytania ze zrozumieniem, 

umiejętności matematyczne oraz umiejętność rozumowania właściwego dla nauk 

przyrodniczych, które łącznie stanowią o przygotowaniu ucznia do dalszej drogi 

zawodowej i edukacyjnej, niezaleŜnie od jej szczegółowego profilu. Tylko w obszarze 

czytania ze zrozumieniem wyniki polskich uczniów w tych badaniach są 
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zadowalające; w pozostałych dwóch - wyniki polskich uczniów wypadają poniŜej 

przeciętnego wyniku dla krajów wysokorozwiniętych, zrzeszonych w OECD. Z tych 

badań wynika, Ŝe największą słabością kształcenia ogólnego w polskim systemie 

oświaty jest niedostateczne rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia 

uczniów. Tymczasem szeroko rozumiana umiejętność rozumowania jest dziś 

potrzebna kaŜdemu dla sprawnego poruszania się w świecie natłoku informacji oraz 

rozumienia otaczającego świata. Szkoła powinna rozwijać u uczniów umiejętność 

rozumowania, zaś podstawa programowa kształcenia ogólnego powinna 

koncentrować uwagę nauczycieli na realizacji tego zadania. 

 Wprowadzenie w 1999 r. gimnazjów przedłuŜyło powszechne kształcenie 

ogólne o rok. Zamiast dawnej ośmioklasowej szkoły podstawowej, kaŜdy uczeń w 

nowej szkole podstawowej i gimnazjum łącznie otrzymał dziewięć lat powszechnego 

kształcenia ogólnego, zakończonego egzaminem zewnętrznym. Zmiana ta przyniosła 

pozytywne rezultaty, znacznie ograniczając odsetek uczniów wypadających 

najsłabiej w porównawczych badaniach międzynarodowych i przyczyniła się do 

wyrównywania szans edukacyjnych jednocześnie poprawiając średni wynik całej 

populacji polskich uczniów. JednakŜe, załoŜenia przyjętego w aktualnie 

obowiązującej podstawie programowej, Ŝe w trakcie nauki w gimnazjum pomieści się 

cały cykl kształcenia ogólnego nie udaje się efektywnie zrealizować.  

Ponadto, wprowadzenie obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego w 2004 r. wydłuŜyło wprawdzie edukację o rok, ale program 

kształcenia przedszkolnego nie został w sposób zadawalający powiązany z 

programem kształcenia wczesnoszkolnego: z jednej strony w „zerówce” dziecko 

spędza zbyt wiele czasu na zajęciach typowo szkolnych; z drugiej – nauczanie 

początkowe dzieci zaledwie o kilka miesięcy starszych stanowi dla wielu z nich zbyt 

wysoko ustawioną przeszkodę.  

 Przedmiotowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego uwzględnia aspiracje przewaŜającej (znacznie większej niŜ 

podczas tworzenia obecnej podstawy) części uczniów do zdobycia przynajmniej 

wykształcenia średniego oraz konieczność pogłębionego kształcenia kaŜdego 

absolwenta szkoły kończącej się egzaminem maturalnym w zakresie wybranych 

przedmiotów w celu zdobycia przez kaŜdego ucznia głębokiej wiedzy w zakresie jego 

zainteresowań i uzdolnień, co w efekcie zapewni mu takŜe lepsze przygotowanie do 

podjęcia studiów wyŜszych.  
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Wprowadzane zmiany zapewnią konsekwentną ciągłość programową od 

chwili pierwszego kontaktu dziecka ze szkołą aŜ do uzyskania końcowego 

świadectwa. Powiązanie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej 

umoŜliwi przede wszystkim spokojną, pełną realizację podstawowego zakresu 

wykształcenia ogólnego.  

Celem zmian jest równieŜ zwiększenie moŜliwości indywidualizacji nauki 

poprzez pewne zróŜnicowanie programu w zaleŜności od zainteresowań uczniów 

oraz lepsze przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyŜszych i 

aktywności na rynku pracy.  

Przy opracowywaniu przedmiotowej podstawy programowej uwzględniono 

polityki horyzontalne Unii Europejskiej (politykę równości płci, społeczeństwa 

informacyjnego oraz zrównowaŜonego rozwoju). Podstawa programowa kształcenia 

ogólnego uwzględniania takŜe Zalecania Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe 

Ŝycie (2006/962/WE). Wpisuje się równieŜ w realizację załoŜeń Strategii Lizbońskiej 

w obszarze edukacji, takich jak: poprawa efektywności i jakości kształcenia, poprawa 

dostępności edukacji dla wszystkich, zbliŜenie kształcenia do Ŝycia, podniesienie 

poziomu umiejętności kluczowych, połoŜenie nacisku na kształcenia w kierunkach 

technicznych, ścisłych i przyrodniczych.  

Przewiduje się, Ŝe zmiany programowe przyczynią się do osiągnięcia celów 

określonych przez Komisję Europejską w Programie „Edukacja i Szkolenia 2010”, 

takich jak: rozwijanie kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku 

ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i 

podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, 

kompetencje społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, rozwiązywania 

problemów w twórczy sposób, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i 

ekspresja kulturalna), co przyczyni się od osiągania lepszych wyników polskich 

uczniów w międzynarodowych badaniach OECD/PISA, zwiększenia odsetka osób z 

wykształceniem minimum średnim, lepszego przygotowania do studiów (zwłaszcza 

na kierunkach matematycznych, innych nauk ścisłych i technicznych) oraz 

aktywności na rynku pracy.  

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego został opracowany przez zespół ponad 100 ekspertów, złoŜony z wybitnych 

przedstawicieli polskiego świata nauki oraz doświadczonych nauczycieli, metodyków  
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i pracowników systemu egzaminacyjnego. Przygotowana przez ten zespół wstępna 

wersja projektu została poddana szerokiej konsultacji społecznej. Eksperci 

przeanalizowali ponad 2,5 tysiąca opinii i uwag oraz ponad 200 recenzji 

sporządzonych na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez ekspertów w 

poszczególnych dziedzinach kształcenia.  

 Rozporządzenie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, priorytet III, tytuł projektu „Doskonalenie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod 

kątem jej zgodności z wymogami gospodarki opartej na wiedzy”. 

 

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego (załącznik nr 1  do rozporządzenia) opisuje podstawowe załoŜenia 

wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 

Wymienia on obszary działalności edukacyjnej przedszkola, dla których określone są 

kompetencje, którymi powinny charakteryzować się dzieci pod koniec wychowania 

przedszkolnego. Opis tych kompetencji jest na tyle precyzyjny, by dzieci 

rozpoczynające naukę w szkole, były do niej przygotowane – niezaleŜnie od tego, do 

jakiej formy edukacji przedszkolnej uczęszczały.  

W podstawie programowej wychowania przedszkolnego określono równieŜ 

zalecane warunki i sposób realizacji tej podstawy. Wśród tych zaleceń naleŜy 

wskazać przede wszystkim przeprowadzanie przez nauczyciela przedszkola 

diagnozy przedszkolnej w roku szkolnym poprzedzającym termin rozpoczęcia przez 

dziecko nauki w szkole. Celem diagnozy ma być zgromadzenie informacji, które 

pomogą nauczycielom przedszkola opracować i zrealizować indywidualny program 

wspomagania i korygowania rozwoju kaŜdego dziecka, tak aby było ono jak najlepiej 

przygotowane do nauki w szkole.  

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego będzie realizowana 

od roku szkolnego 2009/2010 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.  
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 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych 

(załącznik nr 2  do rozporządzenia) obejmuje dwa etapy edukacyjne: etap I (klasy I-

III szkoły podstawowej) oraz etap II (klasy IV-VI szkoły podstawowej). 

Dotychczasowe kształcenie zintegrowane (I etap – klasy I-III) określa się mianem 

edukacji wczesnoszkolnej, której celem jest stopniowe i moŜliwie łagodne 

przeprowadzenie dzieci z kształcenia całościowego do nauczania przedmiotowego w 

wyŜszych klasach szkoły podstawowej. Z uwagi na moŜliwości rozwojowe ucznia 

klasy I, zakres wiadomości i umiejętności ustalony został odrębnie dla ucznia 

kończącego klasę I oraz – w formie wymagań – dla ucznia kończącego klasę III. 

Wymagania te zostały sformułowane w sposób zakładający przeprowadzenie ucznia 

przez ten etap w sposób jak najbardziej przyjazny i zachęcający do podejmowania 

indywidualnej aktywności oraz współpracy z innymi uczniami.  

Zakres wiadomości i umiejętności, jakimi ma dysponować uczeń kończący 

klasę pierwszą, a później klasę trzecią ustalono tak, by nauczyciel mógł je 

zrealizować z uczniami o przeciętnych moŜliwościach. Przedmiotowa podstawa 

programowa edukacji wczesnoszkolnej umoŜliwia w szczególności indywidualizację 

nauczania, ze względu na róŜnice dojrzałości, które obserwuje się pomiędzy dziećmi.  

Dla podkreślenia ciągłości procesu edukacji, w podstawie programowej 

edukacji wczesnoszkolnej wyodrębnione zostały poszczególne obszary edukacyjne: 

edukacja polonistyczna, język obcy, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, 

edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, zajęcia 

komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne oraz etyka. Określono 

równieŜ wiadomości i umiejętności wymagane po zakończeniu tego etapu 

edukacyjnego dla przedmiotu język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język 

regionalny – język kaszubski. Edukacja w tych obszarach jest w sposób spójny 

skorelowana zarówno z wychowaniem przedszkolnym, jak teŜ z nauką na kolejnych 

etapach edukacyjnych. 

Edukacja wczesnoszkolna - tak jak dotychczas - będzie realizowana w formie 

kształcenia zintegrowanego.  

 Dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) określa się podstawę programową dla 

następujących przedmiotów: język polski, język obcy, muzyka, plastyka, historia  

i społeczeństwo, przyroda, matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, 

wychowanie fizyczne, etyka, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język 



 7 

regionalny – język kaszubski. W stosunku do obowiązującej podstawy programowej 

wyodrębniony został dodatkowy przedmiot – wychowanie do Ŝycia w rodzinie, 

którego treści nauczania są w dotychczas obowiązującej podstawie programowej 

uwzględnione jedynie w ramach ścieŜki edukacyjnej wychowanie do Ŝycia w 

społeczeństwie (moduł – wychowanie do Ŝycia w rodzinie).  

Podstawa programowa kształcenia ogólnego nie zawiera na Ŝadnym z etapów 

edukacyjnych dotychczasowych ścieŜek edukacyjnych – treści tych ścieŜek zostały w 

pełni uwzględnione w podstawie programowej poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

Przykładowo, na II etapie edukacyjnym elementy edukacji medialnej będą realizować 

wszyscy nauczyciele w ramach prowadzonych zajęć. Edukacja ekologiczna i 

prozdrowotna będzie realizowana w szczególności w ramach przedmiotu przyroda 

oraz wychowanie fizyczne, wychowanie do Ŝycia w społeczeństwie (moduł edukacja 

regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie oraz moduł wychowanie patriotyczne i 

obywatelskie) – w ramach przedmiotów historia i społeczeństwo, język polski, 

plastyka i muzyka.  

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych będzie 

realizowana począwszy od roku szkolnego 2009/2010 w I klasach szkół 

podstawowych. W pozostałych klasach szkoły podstawowej, do czasu zakończenia 

cyklu kształcenia w tej szkole, stosuje się dotychczasową podstawę programową. W 

klasach realizujących dotychczasową podstawę programową dopuszcza się 

stosowanie nowej podstawy programowej dla przedmiotów język obcy nowoŜytny, 

wychowanie fizyczne i etyka w celu ułatwienia organizowania przez szkołę zajęć z 

tych przedmiotów. Szczególnie w przypadku małych szkół, optymalne wprowadzenie 

nowych rozwiązań organizacyjnych proponowanych dla tych przedmiotów, moŜe 

wymagać wprowadzenia ich od razu dla dwóch lub trzech roczników uczniów. 

Decyzję w tej sprawie będzie podejmował dyrektor szkoły (po uzyskaniu pozytywnej 

opinii rady pedagogicznej). 

W załączniku nr 4  do rozporządzenia określona została podstawa 

programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów (III etap edukacyjny) i szkół 

ponadgimnazjalnych (IV etap edukacyjny), których ukończenie umoŜliwia uzyskanie 

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. W rozporządzeniu 

złączono programowo gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną, w celu 

unowocześnienia programu szkoły i uniknięcie mało skutecznej, dwukrotnej 
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pospiesznej realizacji tych samych treści programowych. Z dotychczasowych 

doświadczeń wynika, Ŝe okres 3 lat jest zbyt krótki, by pomieścić w nim pełny cykl 

kształcenia ogólnego i uzyskać satysfakcjonujące efekty kształcenia. Złączenie 

programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej polegające na wydłuŜeniu 

powszechnego kształcenia w gimnazjum o kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej 

spowoduje, iŜ uczniowie uzyskają solidne podstawy wiedzy i umiejętności w kaŜdej 

dziedzinie kształcenia.  

Dla gimnazjum określona została podstawa programowa dla następujących 

przedmiotów: język polski, języki obce nowoŜytne, muzyka, plastyka, historia, wiedza  

o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, 

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do Ŝycia w 

rodzinie, etyka, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny - 

kaszubski. W stosunku do dotychczasowej podstawy programowej dla III etapu 

edukacyjnego wyodrębniony został jeden dodatkowy przedmiot, tj. edukacja dla 

bezpieczeństwa, dla którego ustalona została podstawa programowa (dotychczas dla 

gimnazjum była przewidziana ścieŜka edukacyjna edukacja obronna).  

Ponadto, dla gimnazjum określa się podstawę programową dla dwóch przedmiotów, 

które będą miały charakter uzupełniający, tj. zajęcia artystyczne oraz zajęcia 

techniczne. Wprowadzenie tych zajęć w szkole ma na celu umoŜliwienie odkrywania  

i rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów oraz wzbogacenie 

oferty szkoły. 

Na IV etapie edukacyjnym przedmioty będą mogły być nauczane w zakresie 

podstawowym lub w zakresie rozszerzonym:  

1) tylko w zakresie podstawowym - przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy 

przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, 

wychowanie do Ŝycia w rodzinie i etyka;  

2) w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym:  

a) język polski, język obcy nowoŜytny na poziomie IV.1, matematyka, 

język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny – język 

kaszubski; uczeń realizuje zakres podstawowy albo zakres rozszerzony 

(wymagania szczegółowe dla zakresu rozszerzonego obejmują takŜe 

wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu podstawowego), 
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b)  historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i 

informatyka; uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres 

rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w 

zakresie podstawowym);  

3) tylko w zakresie rozszerzonym: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński 

i kultura antyczna, filozofia.  

 

Dla uczniów, którzy wybiorą kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów 

matematyczno-przyrodnicznych przewidziany jest dodatkowo przedmiot 

uzupełniający historia i społeczeństwo, który poszerzy ich wiedzę w zakresie nauk 

humanistycznych oraz kształtuje postawy obywatelskie. Natomiast, dla uczniów, 

którzy wybierają kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów humanistycz-

nych przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający przyroda, który poszerzy 

ich wiedzę w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.  

Na III i IV etapie edukacyjnym wprowadza się ponadto przedmioty uzupełniające, 

które mają na celu dostosowania oferty szkoły do zainteresowań uczniów: 

1) na III etapie edukacyjnym - zajęcia artystyczne oraz zajęcia techniczne; 

2) na IV etapie edukacyjnym - zajęcia artystyczne oraz ekonomia w praktyce.  

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych nie zawiera dotychczasowych ścieŜek edukacyjnych, których 

treści zostały uwzględnione w podstawach programowych poszczególnych 

przedmiotów.  

 

Podstawa programowa dla gimnazjów i szkół ponadgimanzjalnych będzie 

wdraŜana stopniowo, tj.: 

a) od roku szkolnego 2009/2010 w klasach I gimnazjum;  

b) od roku szkolnego 2012/2013 w klasach I liceów ogólnokształcących, liceów 

profilowanych i techników; 

c) od roku szkolnego 2015/2016 w klasach I uzupełniających liceów 

ogólnokształcących i techników uzupełniających.  

W pozostałych klasach tych szkół – do czasu zakończenia cyklu kształcenia w tych 

szkołach – będzie stosowana dotychczasowa podstawa programowa. Dyrektor 

szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, będzie mógł postanowić 
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o stosowaniu nowej podstawy programowej dla przedmiotów: język obcy nowoŜytny, 

wychowanie fizyczne i etyka w pozostałych klasach gimnazjum. Proponuje się, aby 

równieŜ w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nowa podstawa programowa 

będzie realizowana począwszy od roku szkolnego 2012/2013 w klasach I tych szkół, 

juŜ w roku szkolnym 2009/2010 moŜliwe było stosowanie nowej podstawy 

programowej dla przedmiotów język obcy nowoŜytny, wychowanie fizyczne i etyka, w 

celu stopniowego wdraŜania szkoły do nowych rozwiązań organizacyjnych 

proponowanych w nauczaniu tych przedmiotów. W tym przypadku równieŜ decyzja 

będzie naleŜała do dyrektora szkoły (po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej). 

  Załącznik nr 5  do rozporządzenia zawiera podstawę programową 

kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych. PoniewaŜ dobre 

wykształcenie ogólne nie tylko wspomaga wykonywanie wyuczonego zawodu, ale 

takŜe stanowi bazę do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ewentualnej ich 

zmiany, dla zasadniczych szkół zawodowych określa się ten sam katalog 

przedmiotów ogólnokształcących jak dla szkół ponadgimnazjalnych, których 

ukończenie umoŜliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego, czyli: język polski, język obcy nowoŜytny, historia, wiedza o 

społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, 

matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, 

wychowanie do Ŝycia w rodzinie i etyka, język mniejszości narodowej lub etnicznej 

oraz język regionalny - kaszubski (dotychczas obowiązująca podstawa programowa 

nie przewiduje w zasadniczej szkole zawodowej przedmiotów biologia i chemia). 

Tylko dla języka polskiego i matematyki określono dla zasadniczych szkół 

zawodowych odrębne wymagania. W przypadku pozostałych przedmiotów 

obowiązywać będzie podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół 

ponadgimnazjalnych, których ukończenie umoŜliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, z tym Ŝe wyłącznie w zakresie 

podstawowym. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół 

zawodowych nie zawiera dotychczasowych ścieŜek edukacyjnych, których treści 

zostały w całości uwzględnione w podstawach programowych poszczególnych 

przedmiotów. Edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym równieŜ zasadniczej 

szkoły zawodowej będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia 
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ogólnego, który zapewni wszystkim uczniom solidne podstawy wykształcenia 

ogólnego.  

 

 

 

 

 



 1 

 
Załącznik nr 2 

 
 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

 

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia – szkoła łagodnie 
wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, 
emocjonalny, społeczny i fizyczny. Kształcenie to dzieli się na dwa etapy edukacyjne:  

1) I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja 
wczesnoszkolna;  

2) II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej. 
 
Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest: 

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów,  
zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich  
doświadczeniom uczniów; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 
funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 
Do najwaŜniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego 
w szkole podstawowej naleŜą: 

1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność,  jako umiejętność rozumienia, 
wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umoŜliwiającym zdobywanie 
wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w Ŝyciu 
społeczeństwa; 

2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi 
matematyki w Ŝyciu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań 
matematycznych; 

3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach 
empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno  
w mowie, jak i w piśmie; 

5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi, w tym takŜe dla wyszukiwania i korzystania z informacji; 

6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, 
odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 

7) umiejętność pracy zespołowej. 
 
Jednym z najwaŜniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności 
posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa 
uczniów. Wypełnianie tego zadania naleŜy do obowiązków kaŜdego nauczyciela. 

WaŜnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do Ŝycia w 
społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do 
nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 
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róŜnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z 
róŜnych przedmiotów.  

Realizację powyŜszych celów powinna wspomagać dobrze wyposaŜona biblioteka szkolna, 
dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów 
multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów 
biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego 
przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania 
i wykorzystywania informacji.  
 
PoniewaŜ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę zarówno w Ŝyciu 
społecznym, jak i indywidualnym, kaŜdy nauczyciel powinien poświęcić duŜo uwagi edukacji 
medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów. 
 
WaŜnym zadaniem szkoły podstawowej jest takŜe edukacja zdrowotna, której celem jest 
kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.  

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy 
sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, 
wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla 
innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, 
gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.  
W rozwoju społecznym bardzo waŜne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy 
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a takŜe postawy poszanowania dla innych 
kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji. 
 
Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa w szkole podstawowej opisane są, zgodnie 
z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia1). Cele kształcenia 
sformułowane są w języku wymagań ogólnych, a treści nauczania oraz oczekiwane 
umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych.  
 
Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 
obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym; 

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 
danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 
profilaktycznym. 

 
Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program 
profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w 
podstawie programowej.  Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, 
jak i kaŜdego nauczyciela.  
 
Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują równieŜ działania 
opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb. 
 

                                                 
1) Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich 

ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe Ŝycie (2008/C111/01). 
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Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu 
zindywidualizowane wspomaganie rozwoju kaŜdego ucznia, stosownie do jego potrzeb 
i moŜliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym  uczniom z upośledzeniem  
umysłowym w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się ponadto do ich  moŜliwości 
psychofizycznych oraz tempa uczenia się. 
 
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dzieli się na dwa etapy 
edukacyjne: I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja 
wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego oraz II etap edukacyjny, 
obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej, podczas którego realizowane są następujące 
przedmioty:  
 

1) język polski;  
2) język obcy nowoŜytny; 
3) muzyka; 
4) plastyka; 
5) historia i społeczeństwo; 
6) przyroda; 
7) matematyka;  
8) zajęcia komputerowe; 
9) zajęcia techniczne; 

10) wychowanie fizyczne; 
11) wychowanie do Ŝycia w rodzinie2);  
12) etyka; 
13) język mniejszości narodowej lub etnicznej3);  
14) język regionalny – język kaszubski3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2) Sposób nauczania przedmiotu wychowanie do Ŝycia w rodzinie określa rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści  dotyczących 
wiedzy o Ŝyciu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości 
rodziny, Ŝycia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756, z 2001 r. Nr 79, poz. 845 oraz z 2002 r. Nr 121, 
poz. 1037). 

3) Przedmiot język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz przedmiot  język regionalny – język kaszubski jest 
realizowany w szkołach (oddziałach) z nauczaniem języka mniejszości narodowych lub etnicznych oraz 
języka regionalnego – języka kaszubskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki 
publiczne zadań umoŜliwiających podtrzymywanie poczucia toŜsamości narodowej, etnicznej i językowej 
uczniów naleŜących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579). 

 
 



 21 

2) zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających 
trudności w nauce.   

 
 
 

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV-VI 
 

JĘZYK POLSKI 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń rozwija sprawność uwaŜnego słuchania, czytania głośnego i cichego oraz umiejętność 
rozumienia znaczeń dosłownych i prostych znaczeń przenośnych; zdobywa świadomość 
języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji, rozwija umiejętność 
poszukiwania interesujących go wiadomości, a takŜe ich porządkowania oraz poznawania 
dzieł sztuki; uczy się rozpoznawać róŜne teksty kultury, w tym uŜytkowe, oraz stosować 
odpowiednie sposoby ich odbioru. 
 
II.  Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

Uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i 
intelektualnego; rozpoznaje ich konwencje gatunkowe; uczy się je odbierać świadomie i 
refleksyjnie; kształtuje świadomość istnienia w tekście znaczeń ukrytych; rozwija 
zainteresowania róŜnymi dziedzinami kultury; poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich 
sposobów wypowiedzi artystycznej; w kontakcie z dziełami kultury kształtuje hierarchię 
wartości, swoją wraŜliwość, gust estetyczny, poczucie własnej toŜsamości i postawę 
patriotyczną. 
 
III.  Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie i w piśmie na tematy poruszane  
na zajęciach, związane z poznawanymi tekstami kultury i własnymi zainteresowaniami; dba 
o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę kształtuje odpowiednio do celu 
wypowiedzi; wykorzystując posiadane umiejętności, rozwija swoją wiedzę o języku. 

Treści nauczania  – wymagania szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.  

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

1) sprawnie czyta teksty głośno i cicho; 

2) określa temat i główną myśl tekstu; 

3) identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (autora, narratora, czytelnika, 
słuchacza); 

4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy; 

5) rozpoznaje formy gatunkowe (zaproszenie, Ŝyczenia i gratulacje, zawiadomienie 
i ogłoszenie, instrukcję, w tym przepis); 
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6) odróŜnia zawarte w tekście informacje waŜne od informacji drugorzędnych; 

7) wyszukuje w tekście informacje wyraŜone wprost i pośrednio (ukryte); 

8) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi; 

9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje 
w nim prawdę lub fałsz); 

10) dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, 
rozwinięcie, zakończenie, akapity). 

2. Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń korzysta z informacji zawartych  
w encyklopedii, słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego (małym lub 
podręcznym), słowniku wyrazów bliskoznacznych. 

3. Świadomość językowa. Uczeń: 

1) rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów uŜytych w wypowiedziach 
(podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik); 

2) rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze 
i złoŜone (współrzędnie i podrzędnie), równowaŜniki zdań – i rozumie ich funkcje; 

3) rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, 
przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) i wskazuje róŜnice 
między nimi; 

4) rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów 
gramatycznych – rozumie ich funkcje w wypowiedzi; 

5) rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz 
twarzy, mimika, postawa ciała). 

II.  Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury 
wskazane przez nauczyciela. 

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń: 

1) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wraŜenia, emocje); 

2) konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami; 

3) wyraŜa swój stosunek do postaci. 

2. Analiza. Uczeń: 

1) dostrzega swoistość artystyczną dzieła; 

2) odróŜnia fikcję artystyczną od rzeczywistości; 

3) odróŜnia realizm od fantastyki; 

4) rozpoznaje w tekście literackim: porównanie, przenośnię, epitet, wyraz 
dźwiękonaśladowczy i objaśnia ich role; 

5) rozpoznaje: wers, zwrotkę (strofę), rym, rytm, refren; odróŜnia wiersz rymowany 
i nierymowany (biały); 

6) wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne (gra aktorska, 
reŜyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty); 

7) wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reŜyseria, 
ujęcie, gra aktorska); 
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8) wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (filmu, programu 
informacyjnego, programu rozrywkowego), potrafi nazwać ich tworzywo 
(ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa); 

9) omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia; 

10) charakteryzuje i ocenia bohaterów; 

11) identyfikuje: opowiadanie, powieść, baśń, legendę, mit, bajkę, fraszkę, wiersz, 
przysłowie, komiks. 

3. Interpretacja. Uczeń: 

1) odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym; 

2) objaśnia morał bajki oraz samodzielnie formułuje przesłanie baśni. 

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń odczytuje wartości pozytywne i ich 

przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń – wrogość, miłość – 

nienawiść, prawda – kłamstwo, wierność – zdrada).  

 
III.  Tworzenie wypowiedzi.  

1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą 
rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury; 

2) dostosowuje sposób wyraŜania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji 
komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu; 

3) formułuje pytania do tekstu; 

4) świadomie posługuje się róŜnymi formami językowymi oraz (w wypowiedzi 
ustnej) mimiką, gestykulacją, postawą ciała; 

5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie 
z dialogiem (twórcze i odtwórcze), pamiętnik i dziennik (pisane z perspektywy 
bohatera literackiego lub własnej), list oficjalny, proste sprawozdanie (np. z 
wycieczki, z wydarzeń sportowych), opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, 
ogłoszenie, zaproszenie, prosta notatka; 

6) stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny 
zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity); 

7) sporządza plan odtwórczy wypowiedzi (ramowy i szczegółowy); 

8) uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; 
prezentuje własne zdanie i uzasadnia je; 

9) czytając głośno, wyraziście, przekazuje intencję tekstu, właściwie akcentuje 
wyrazy, wprowadza pauzę, stosuje odpowiednią intonację; 

10) recytuje teksty poetyckie oraz fragmenty prozy, podejmując próbę ich głosowej 
interpretacji. 

2. Świadomość językowa. Uczeń: 

1) rozróŜnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące; 

2) przekształca zdania złoŜone w pojedyncze i odwrotnie, a takŜe zdania 
w równowaŜniki zdań i odwrotnie – odpowiednio do przyjętego celu; 

3) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych; 
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4) poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki i uŜywa ich we właściwych 
kontekstach; 

5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby 
wykorzystuje wiedzę o:  

a) wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych 
wyrazów odmiennych,  

b) róŜnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek 
twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych,  

c) zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami,  

d) sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitych; 

6) poprawnie uŜywa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, 
cudzysłowu, dwukropka, nawiasu, znaku wykrzyknika; 

7) operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie 
skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, 
środowisko przyrodnicze i społeczne).  

 
Teksty kultury poznawane w całości – nie mniej niŜ 4 pozycje ksiąŜkowe w roku szkolnym 
oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości: 
 
Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród; Jan Brzechwa Akademia Pana Kleksa; Carlo 
Collodi Pinokio; Roald Dahl Charlie i fabryka czekolady; Antonina Domańska Historia Ŝółtej 
ciŜemki; Irena Jurgielewiczowa Ten obcy; Stanisław Lem Bajki robotów; Clive Staples Lewis 
Lew, Czarownica i stara szafa; Astrid Lindgren Bracia Lwie Serce; Kornel Makuszyński 
Szatan z siódmej klasy; Aleksander Minkowski Dolina Światła; Ferenc Molnár Chłopcy 
z Placu Broni; Lucy Maud Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza; Edmund Niziurski – 
wybrana powieść (np. Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, Sposób na Alcybiadesa); 
Joanna Olech Dynastia Miziołków; Joanna Onichimowska – wybrana powieść (np. Duch 
starej kamienicy, Daleki rejs); René Goscinny, Jean-Jacques Sempé Mikołajek (wybór 
opowiadań z dowolnego tomu); Henryk Sienkiewicz W pustyni i w puszczy; Alfred Szklarski 
– wybrana powieść (np. Tomek w krainie kangurów); Dorota Terakowska Władca Lewawu; 
Mark Twain Przygody Tomka Sawyera; John Ronald Reuel Tolkien Hobbit, czyli tam  
i z powrotem; Juliusz Verne W 80 dni dookoła świata; Moony Witcher Dziewczynka  
z szóstego księŜyca; wybór mitów greckich, baśni i legend; wybór kolęd; wybór pieśni 
patriotycznych; wybór poezji, w tym utwory dla dzieci i młodzieŜy; film i widowisko 
teatralne z repertuaru dziecięcego; wybrane programy telewizyjne.  
 

 

JĘZYK OBCY NOWO śYTNY 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umoŜliwiającym realizację pozostałych 
wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

II.  Rozumienie wypowiedzi.  
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Załącznik nr 3  
 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓ W  
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB 

ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH 
 

 
Wskazania ogólne 

 
1.  Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad 
nauczania, opisanych przez współczesne nauki społeczno-pedagogiczne. 

 
2.  Specyfika kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, 
opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata – w całym procesie 
edukacji. W stosunku do uczniów, zwłaszcza uczniów z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu znacznym, przez cały okres kształcenia w szkole podstawowej, a następnie w 
gimnazjum, działania edukacyjne są ukierunkowane na zaspokajanie specyficznych 
potrzeb edukacyjnych tych uczniów, odpowiednio do ich moŜliwości psychofizycznych. 
Przy ustalaniu kierunków pracy z uczniem naleŜy uwzględniać indywidualne tempo 
rozwoju ucznia. Z tego względu podstawa programowa nie wyróŜnia odrębnych celów, 
zadań ani treści nauczania dla kolejnych etapów edukacyjnych w szkole podstawowej i 
gimnazjum.  

 Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  
lub znacznym opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych 
przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami na podstawie odrębnych 
przepisów. 

 
3.  Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z indywidualnym programem 

edukacyjnym, zachowując korelację treści nauczania i wychowania. Czas zajęć i przerw 
naleŜy dostosować do moŜliwości i potrzeb uczniów. O doborze uczniów do oddziałów 
decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i moŜliwości psychofizyczne, w mniejszym 
stopniu wiek i lata nauki. 
 

4.  Na kaŜdym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej i gimnazjum wyodrębnia się: 

  1)   zajęcia edukacyjne: 

a) funkcjonowanie w środowisku, 
b) muzyka z rytmiką, 
c) plastyka, 
d) technika, 
e) wychowanie fizyczne, 
f) etyka1); 

  2)   zajęcia rewalidacyjne. 

                                                 
1) Nauczanie religii jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach  
i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753). 



 2 

5.  Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak 
postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu. 

6.  Wskazane jest nawiązanie współpracy z rodziną ucznia, włączanie jej w działalność 
rewalidacyjną prowadzoną na terenie szkoły, a takŜe, w miarę moŜliwości, kontynuacja 
przez rodziców niektórych elementów tej działalności w domu ucznia. Konieczna jest 
teŜ taka organizacja działalności rewalidacyjnej szkoły, która przygotuje środowisko 
lokalne do przyjęcia i zaakceptowania ucznia i udzielania mu pomocy. 

7.  PoŜądany jest udział rodziców (prawnych opiekunów) w konsultacjach dotyczących 
postępów i trudności ucznia, wspieranie przez szkołę ich wysiłków w pracy z uczniem 
(zgodnie ze specyfiką rodziny, wyznawanymi przez nią wartościami i kultywowaną 
tradycją). 

 
Cele edukacyjne 

 
Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdraŜanie go do 
funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności 
wyposaŜenie go – stosownie do jego moŜliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które 
pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezaleŜnej osoby oraz, aby: 

  1)   mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub 
pozawerbalnie; 

  2)   zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych 
potrzeb Ŝyciowych; 

  3)   był zaradny w Ŝyciu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu 
sprawności i umiejętności oraz miał poczucie decydowania o sobie; 

  4)   mógł uczestniczyć w róŜnych formach Ŝycia społecznego na równi z innymi 
członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm 
współŜycia, zachowując prawo do swojej inności. 

 
 

Zadania szkoły 
 
1. Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, 

poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązania pozytywnego kontaktu emocjonalnego 
nauczyciela z uczniem. 

2. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej 
podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego. 

3. Rozwijanie u ucznia motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, 
dorosłym), komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych. 

4. Tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji Ŝyciowych do rozwijania 
umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym takŜe umiejętności czytania i pisania, 
jak równieŜ elementarnych umiejętności matematycznych. 

5. WdraŜanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą, 
budzenie chęci pomocy innym. 

6. Tworzenie sytuacji wychowawczych umoŜliwiających doświadczanie relacji 
społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych 
przeŜyć związanych z pełnionymi rolami. 
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7. Uczenie zasad współŜycia społecznego (w szczególności pomoc sąsiedzka i inne 
zachowania prospołeczne, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, 
uprzejmość i Ŝyczliwość). 

8. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w róŜnych sytuacjach społecznych, uczenie 
umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 

9. Uczenie umiejętności kierowania swoim postępowaniem, rozwijanie umiejętności 
dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, uczenie 
obowiązkowości i kształtowanie niezaleŜności uczuciowej. 

10. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, 
instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał. 

11. UmoŜliwianie uczniowi udziału w róŜnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych 
w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyraŜania swoich przeŜyć i emocji. 

12. PrzybliŜanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia 
przynaleŜności do społeczności lokalnej, regionu, kraju. 

13. UmoŜliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i 
szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do Ŝycia w harmonii z przyrodą. 

14. Wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć 
niezbędnych do rozwoju psychoruchowego. 

15. Tworzenie warunków do uprawiania przez uczniów róŜnych dyscyplin sportu, udziału 
w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie. 

16. Tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich 
w róŜnych sytuacjach Ŝyciowych. UmoŜliwianie korzystania z urządzeń technicznych, 
ułatwiających funkcjonowanie w Ŝyciu. 

17. Zapewnienie uczniowi udziału w róŜnych zajęciach rewalidacyjnych wspierających 
rozwój i mających wpływ na moŜliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści 
podstawy programowej. Zajęcia rewalidacyjne są prowadzone w celu: 

  1)   wspomagania rozwoju ucznia; 
  2)   rozwijania psychofizycznej sprawności ucznia oraz zdolności do odniesienia 

sukcesu; 
  3)   rozwijania zainteresowań (w szczególności muzycznych, teatralnych, 

tanecznych, śpiewu i sportowych), sprawności manualnej oraz zdolności 
plastycznych; 

  4)   usprawniania funkcjonowania ucznia oraz jego kondycji fizycznej; 
  5)   wspomagania samodzielności społecznej; 
  6)   wdraŜania do aktywności ruchowej i kształtowania umiejętności samodzielnego 

organizowania wypoczynku i rekreacji. 
Zajęcia rewalidacyjne są ustalane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

 
 

 
Treści nauczania 

 
Zakres treści nauczania i wychowania w kształceniu uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym odpowiada indywidualnym potrzebom edukacyjnym 
i moŜliwościom psychofizycznym ucznia. Przy realizacji treści nauczania i wychowania 
naleŜy wykorzystać moŜliwości, jakie stwarza środowisko społeczno-kulturowe ucznia oraz 
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baza materialno-dydaktyczna szkoły. Zakres treści nauczania i wychowania ulega 
poszerzaniu w miarę nabywania przez uczniów wiadomości, umiejętności i sprawności. 

 
 
 

1.  Umiejętność samoobsługi: 

  1)   kształtowanie sprawności niezbędnych w codziennym Ŝyciu, dotyczących 
ubierania się, jedzenia, higieny osobistej, czynności fizjologicznych, ochrony 
organizmu przed szkodliwymi czynnikami; 

  2)   kształtowanie nawyków i postaw ogólnie akceptowanych w tym zakresie. 

2.  Dbałość o zdrowie: 

  1)   przyjmowanie prawidłowej pozycji ciała, w szczególności podczas nauki; 
  2)   utrwalanie podstawowych nawyków higienicznych i Ŝywieniowych; 
  3)   unikanie czynników szkodliwych dla zdrowia; 
  4)   korzystanie z pomocy medycznej. 

3.  Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem, w tym: 

  1)   wykorzystywanie komunikatów pozawerbalnych; 
  2)   poznawanie wspierających lub alternatywnych metod komunikacji (w stosunku 

do uczniów napotykających trudności w słownym porozumiewaniu się); 
  3)   doskonalenie słownictwa ucznia i umiejętności formułowania wypowiedzi; 
  4)   doskonalenie wymowy. 

4.  Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania: 

  1)   podczas obserwacji rzeczywistości i na obrazkach; 
  2)   przez manipulowanie przedmiotami i porządkowanie przedmiotów; 
  3)   przez wyszukiwanie róŜnic i podobieństw oraz zauwaŜanie zmian w otoczeniu. 

5.  Rozwijanie percepcji słuchowej przez: 

  1)   ćwiczenia wraŜliwości słuchowej; 
  2)   ćwiczenia rytmiczne; 
  3)   ćwiczenia słuchu fonematycznego; 
  4)   analizę i syntezę słuchową. 

6.  Ćwiczenia pamięci, w szczególności dotykowej, ruchowej i słownej. 

7.  Nauka czytania i pisania z wykorzystaniem ćwiczeń: 

  1)   usprawniania spostrzegania wzrokowego i słuchowego; 
  2)   rozwijania orientacji przestrzennej; 
  3)   rozwijania sprawności manualnej i umiejętności pisania ręcznego; 
  4)   usprawniania koordynacji wzrokowo-ruchowej; 
  5)   usprawniania innych obszarów zgodnie z potrzebami ucznia. 

Biorąc pod uwagę indywidualne uwarunkowania uczniów, którzy nie nabędą umiejętności 
pisania ręcznego, naleŜy, w miarę moŜliwości, przygotować ich do posługiwania się maszyną 
do pisania lub komputerem. 

8.  Elementarne umiejętności matematyczne: 

  1)   porównywanie; 
  2)   odwzorowywanie; 
  3)   porządkowanie zbiorów przedmiotów; 
  4)   liczenie i posługiwanie się pieniędzmi; 
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  5)   mierzenie długości, objętości, cięŜaru, czasu – z zastosowaniem prostych 
przyrządów pomiarowych. 

9.  Poznawanie najbliŜszego otoczenia: 

  1)   szkoły; 
  2)   urzędów i innych instytucji; 
  3)   placówek kulturalnych; 
  4)   sklepów, punktów usługowych. 

10.  Poznawanie najbliŜszego środowiska społeczno-kulturowego: 

  1)   aktywne uczestniczenie w róŜnych formach Ŝycia społecznego i kulturalnego; 
  2)   przygotowanie ucznia do pełnienia róŜnych ról społecznych (w tym roli dorosłej 

kobiety i dorosłego męŜczyzny); 
  3)   wdraŜanie do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu bycia. 

11.  Twórczość artystyczna: 

  1)   kontakt z dziełami muzycznymi, plastycznymi, filmowymi i teatralnymi; 
  2)   aktywność muzyczna, plastyczna i taneczna; 
  3)   umiejętne stosowanie róŜnych środków artystycznego wyrazu; 
  4)   rozwijanie specjalnych uzdolnień i zainteresowań kulturalnych. 

12. Poznawanie przyrody: 

  1)   zapoznawanie z róŜnymi środowiskami naturalnymi; 
  2)   prowadzenie hodowli i upraw; 
  3)   kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą. 

13.  Zajęcia ruchowe: 

  1)   zabawy i gry ruchowe słuŜące rozwijaniu sprawności psychofizycznej; 
  2)   ćwiczenia gimnastyczne i korekcyjne niezbędne do rozwoju psychoruchowego; 
  3)   udział w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie; 
  4)   wykorzystywanie nabytych umiejętności ruchowych w Ŝyciu codziennym; 
  5)   przygotowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

14.  Kształcenie techniczne: 

  1)   poznawanie materiałów i produktów codziennego uŜytku, ich właściwości i 
zastosowań; 

  2)   korzystanie z prostych narzędzi; 
  3)   korzystanie z urządzeń socjalnych i technicznych powszechnego uŜytku, zgodnie 

z ich przeznaczeniem; 
  4)   kształtowanie zachowań proekologicznych w trakcie posługiwania się 

narzędziami, korzystania z urządzeń socjalnych i technicznych. 
 
 

Osiągnięcia 
 
Ze względu na specyficzny charakter edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a takŜe indywidualne tempo i zakres nauki kaŜdego 
ucznia, osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań pedagogicznych i 
rewalidacyjnych są planowane indywidualnie. Dokonywana okresowo przez nauczycieli i 
specjalistów wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia umoŜliwia 
modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego i dostosowanie poziomu 
oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego moŜliwości. 
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Załącznik nr 4 
 
 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 
DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, 

KTÓRYCH UKO ŃCZENIE UMO śLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA 
DOJRZAŁO ŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO 

 
 
 

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń kontynuuje kształcenie ogólne na III i IV etapie  
edukacyjnym. III etap edukacyjny realizowany jest w gimnazjum, zaś IV etap edukacyjny 
realizowany jest w szkole ponadgimnazjalnej.  

Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć realizowane w dwóch róŜnych szkołach, 
tworzy programowo spójną całość i stanowi fundament wykształcenia, umoŜliwiający zdobycie 
zróŜnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub 
modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się przez całe Ŝycie.  

Celem kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym jest:  

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, 
teorii i praktyk; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 
funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Do najwaŜniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego  
na III i IV etapie edukacyjnym naleŜą: 

1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania 
tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju 
osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu społeczeństwa; 

2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w Ŝyciu 
codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 

3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym  
do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a takŜe formułowania wniosków 
opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno  
w mowie, jak i w piśmie; 

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno 
-komunikacyjnymi; 

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 

7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 

8) umiejętność pracy zespołowej. 
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Jednym z najwaŜniejszych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest kontynuowanie 
kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie 
zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania naleŜy do obowiązków kaŜdego 
nauczyciela. 

WaŜnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest przygotowanie uczniów do Ŝycia 
w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do 
nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z róŜnych 
źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z róŜnych 
przedmiotów.  

Realizację powyŜszych celów powinna wspomagać dobrze wyposaŜona biblioteka szkolna, 
dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów 
multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów 
biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego 
przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania 
i wykorzystywania informacji.  

PoniewaŜ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę, zarówno w Ŝyciu 
społecznym, jak i indywidualnym, kaŜdy nauczyciel powinien poświęcić duŜo uwagi edukacji 
medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów. 

WaŜnym celem działalności szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest skuteczne nauczanie 
języków obcych. Bardzo waŜne jest dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które 
uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych.  

Zajęcia z języków obcych nowoŜytnych prowadzone są na następujących poziomach: 

1) na III etapie edukacyjnym: 

a) na poziomie III.0 – dla początkujących,  

b) na poziomie III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego; 

2) na IV etapie edukacyjnym:  

a) na poziomie IV.0 – dla początkujących,  

b) na poziomie IV.1 – dla kontynuujących naukę: 

– w zakresie podstawowym – na podbudowie wymagań poziomu III.0  
dla III etapu edukacyjnego,  

– w zakresie rozszerzonym – na podbudowie wymagań poziomu III.1  
dla III etapu edukacyjnego, 

c) na poziomie IV.2 – dla oddziałów dwujęzycznych.  

Szkoła powinna teŜ poświęcić duŜo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk 
przyrodniczych i ścisłych – zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej. Kształcenie w tym 
zakresie jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego Polski oraz Europy.  

WaŜnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest takŜe edukacja zdrowotna, której 
celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz 
umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.  
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W procesie kształcenia ogólnego szkoła na III i IV etapie edukacyjnym kształtuje u uczniów 
postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: 
uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek  
dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, 
gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. 
W rozwoju społecznym bardzo waŜne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy 
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a takŜe postawy poszanowania dla innych 
kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji. 

Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa na III i IV etapie edukacyjnym opisane są, 
zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia1). Cele kształcenia 
sformułowane są w języku wymagań ogólnych, a treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności 
uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych.  
 
Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 
obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym; 

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 
środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. 

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki 
tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 
programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i kaŜdego 
nauczyciela.  

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane 
wspomaganie rozwoju kaŜdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i moŜliwości. Nauczanie 
uczniów z niepełnosprawnościami, w tym uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim, dostosowuje się do ich moŜliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. 

Na III i IV etapie edukacyjnym wymaga się od uczniów takŜe wiadomości i umiejętności 
zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych. 

Strategia uczenia się przez całe Ŝycie wymaga umiejętności podejmowania waŜnych decyzji – 
poczynając od wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów lub konkretnej specjalizacji 
zawodowej, poprzez decyzje o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia oraz poszerzania 
swoich kwalifikacji, aŜ do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu.  

Łącznie III i IV etap edukacyjny zapewniają wspólny i jednakowy dla wszystkich zasób wiedzy 
w zakresie podstawowym. Na IV etapie edukacyjnym moŜliwe jest ponadto kształcenie w 
zakresie rozszerzonym o istotnie szerszych wymaganiach w stosunku do zakresu podstawowego.  

 

 

                                                 
1)   Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram 

kwalifikacji dla uczenia się przez całe Ŝycie (2008/C111/01). 
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Na IV etapie edukacyjnym przedmioty mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w 
zakresie rozszerzonym:  

1) tylko w zakresie podstawowym – przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy 
przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do 
Ŝycia w rodzinie, etyka;  

2) w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym:  

a) język polski, język obcy nowoŜytny na poziomie IV.1, matematyka, język mniejszości 
narodowej lub etnicznej oraz język regionalny – język kaszubski; uczeń realizuje 
zakres podstawowy albo zakres rozszerzony (wymagania szczegółowe dla zakresu 
rozszerzonego obejmują takŜe wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu 
podstawowego); 

b) historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka; uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres 
rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w zakresie 
podstawowym);  

3) tylko w zakresie rozszerzonym – przedmioty: historia muzyki, historia sztuki, język 
łaciński i kultura antyczna, filozofia.  

Szkoła ma obowiązek zadbać o wszechstronny rozwój kaŜdego ucznia i dlatego dla uczniów, 
którzy wybierają kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, 
który poszerza ich wiedzę w zakresie nauk humanistycznych oraz kształtuje postawy 
obywatelskie. Natomiast dla uczniów, którzy wybierają kształcenie w zakresie rozszerzonym z 
przedmiotów humanistycznych przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający przyroda, 
który poszerza ich wiedzę w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.  

Szkoła ma obowiązek przygotować uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, takŜe 
poprzez umoŜliwianie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych. Dlatego na III i IV 
etapie edukacyjnym uczniowie mogą wybrać przedmioty uzupełniające:  

1) na III etapie edukacyjnym – zajęcia artystyczne oraz zajęcia techniczne; 

2) na IV etapie edukacyjnym – zajęcia artystyczne oraz ekonomia w praktyce.  
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Przedmioty nauczane na III i IV etapie edukacyjnym 

 
IV etap edukacyjny 

Nazwa przedmiotu III etap edukacyjny zakres 
podstawowy 

zakres 
rozszerzony 

Język polski ■ ■ ■ 

Języki obce nowoŜytne ■ ■ ■ 

Wiedza o kulturze  ■   

Muzyka ■   

Historia muzyki   ■ 

Plastyka ■   

Historia sztuki   ■ 

Język łaciński i kultura antyczna   ■ 

Filozofia   ■ 

Historia ■ ■ ■ 

Wiedza o społeczeństwie ■ ■ ■ 

Podstawy przedsiębiorczości  ■  

Geografia ■ ■ ■ 

Biologia ■ ■ ■ 

Chemia ■ ■ ■ 

Fizyka ■ ■ ■ 

Matematyka ■ ■ ■ 

Informatyka ■ ■ ■ 

Wychowanie fizyczne ■ ■  

Edukacja dla bezpieczeństwa ■ ■  

Wychowanie do Ŝycia w rodzinie2) ■ ■  

Etyka ■ ■  

Język mniejszości narodowej lub etnicznej3) ■ ■ ■ 

Język regionalny – język kaszubski3) ■ ■ ■ 

 

                                                 
2)   Sposób nauczania przedmiotu wychowanie do Ŝycia w rodzinie określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o Ŝyciu seksualnym 
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, Ŝycia w fazie prenatalnej oraz 
metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 
756, z 2001 r. Nr 79, poz. 845 oraz z 2002 r. Nr 121, poz. 1037). 

3)  Przedmiot język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz przedmiot język regionalny – język kaszubski jest realizowany 
w szkołach (oddziałach) z nauczaniem języka mniejszości narodowych lub etnicznych oraz języka regionalnego – języka 
kaszubskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków  
i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umoŜliwiających podtrzymywanie poczucia 
toŜsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów naleŜących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579). 
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Przedmioty uzupełniające nauczane na III i IV etapie edukacyjnym 

 
Nazwa przedmiotu III etap edukacyjny IV etap edukacyjny 

Zajęcia artystyczne  ■ ■ 

Historia i społeczeństwo   ■ 

Ekonomia w praktyce   ■  

Przyroda   ■ 

Zajęcia techniczne  ■  

 
 
 

JĘZYK POLSKI  

III etap edukacyjny 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej 
skomplikowanej organizacji – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami 
słów i dąŜy  
do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów. 

II.  Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzędzia, 
dzięki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe 
gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcia w refleksji o literaturze 
i wartościach; czyta teksty kultury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wraŜliwości 
– z zakresu literatury młodzieŜowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawać dzieła klasyczne 
waŜne dla kultury polskiej i światowej. 

III.   Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń zyskuje coraz wyraźniejszą świadomość funkcji środków językowych, które słuŜą 
formułowaniu wypowiedzi; zdobywa wiedzę o róŜnych odmianach polszczyzny i kształci 
umiejętność poprawnego wykorzystywania ich w róŜnych sytuacjach, pogłębia znajomość etyki 
mowy i etykiety języka; poznaje i tworzy nowe, coraz trudniejsze formy wypowiedzi.  

Treści nauczania  – wymagania szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

1) odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków 
audiowizualnych – rozróŜnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte 
w dźwięku i obrazie; 
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2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie 
fragmenty tekstu; 

3) porządkuje informacje w zaleŜności od ich funkcji w przekazie; 

4) odróŜnia informacje o faktach od opinii; 

5) rozpoznaje róŜnice między fikcją a kłamstwem; 

6) rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym; 

7) rozpoznaje intencje wypowiedzi (aprobatę, dezaprobatę, negację, prowokację); 

8) dostrzega w wypowiedzi ewentualne przejawy agresji i manipulacji; 

9) rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę, argumenty i wnioski; 

10) rozróŜnia gatunki publicystyczne prasowe, radiowe i telewizyjne (artykuł, 
wywiad, reportaŜ); 

11) czerpie dodatkowe informacje z przypisu. 

2. Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń: 

1) samodzielnie dociera do informacji – w ksiąŜkach, prasie, mediach 
elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych; 

2) stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece 
źródła potrzebnych mu informacji; 

3) korzysta ze słownika: języka polskiego, poprawnej polszczyzny, frazeologicznego, 
wyrazów obcych, synonimów i antonimów oraz szkolnego słownika terminów 
literackich – w formie ksiąŜkowej i elektronicznej. 

3. Świadomość językowa. Uczeń: 

1) rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny i 
naukowy; 

2) rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenia w tekście; 

3) dostrzega zróŜnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe 
i słownictwo o ograniczonym zasięgu (wyrazy gwarowe, terminy naukowe, 
archaizmy i neologizmy, eufemizmy i wulgaryzmy; dostrzega negatywne 
konsekwencje uŜywania wulgaryzmów); rozpoznaje wyrazy rodzime i 
zapoŜyczone (obce) – rozumie ich funkcję w tekście; 

4) rozpoznaje cechy kultury i języka swojego regionu; 

5) rozpoznaje w zdaniach i w równowaŜnikach zdań róŜne rodzaje podmiotów, 
orzeczeń, dopełnień, okoliczników oraz przydawkę – rozumie ich funkcje; 

6) rozróŜnia rodzaje zdań złoŜonych podrzędnie i współrzędnie, imiesłowowe 
równowaŜniki zdań, zdania bezpodmiotowe oraz rozumie ich funkcje w 
wypowiedzi; 

7) odróŜnia temat fleksyjny od końcówki; 

8) odróŜnia czasowniki dokonane i niedokonane; rozpoznaje tryby i strony (czynną 
i bierną) czasownika oraz imiesłowy – wyjaśnia ich funkcje w tekście; 

9) rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i wskazuje 
funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym. 

II.  Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury 
wskazane przez nauczyciela. 

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń:  
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1) opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło; 

2) rozpoznaje problematykę utworu. 

 

2. Analiza. Uczeń: 

1) przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim 
występują one w tekście; 

2) charakteryzuje postać mówiącą w utworze; 

3) rozróŜnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową oraz potrafi określić ich 
funkcje w utworze; 

4) wskazuje funkcje uŜytych w utworze środków stylistycznych z zakresu 
słownictwa (neologizmów, archaizmów, zdrobnień, zgrubień, metafor), składni 
(powtórzeń, pytań retorycznych, róŜnego typu zdań i równowaŜników), fonetyki 
(rymu, rytmu, wyrazów dźwiękonaśladowczych); 

5) omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu (tytułu, podtytułu, motta, 
apostrofy, puenty, punktu kulminacyjnego); 

6) przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego (epika, liryka, 
dramat); 

7) rozpoznaje czytany utwór jako: przypowieść, pamiętnik, dziennik, komedię, 
dramat (gatunek), tragedię, balladę, nowelę, hymn, powieść historyczną; 

8) rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej: powieść lub opowiadanie 
obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy; 

9) wskazuje elementy dramatu, takie jak: akt, scena, tekst główny, tekst poboczny, 
monolog, dialog; 

10) znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, 
piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych; 
wskazuje przykłady mieszania gatunków; 

11) uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynaleŜnych do następujących 
rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki 
audiowizualne. 

3. Interpretacja. Uczeń: 

1) przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją; 

2) uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny; 

3) interpretuje głosowo wybrane utwory literackie (recytowane w całości  
lub we fragmentach). 

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń: 
1) ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich 

przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane, np. patriotyzm-nacjonalizm, 
tolerancja-nietolerancja, piękno-brzydota, a takŜe rozpoznaje ich obecność w Ŝyciu 
oraz w literaturze i innych sztukach; 

2) omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury 
podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, 
śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie 
wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość; dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne 
wartości humanistyczne; 
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3) dostrzega zróŜnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, 
religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją toŜsamość. 

 

 

III.  Tworzenie wypowiedzi.  

1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

1) tworzy spójne wypowiedzi ustne (monologowe i dialogowe) oraz pisemne  
w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie 
opowiadanie, opis sytuacji i przeŜyć, zróŜnicowany stylistycznie i funkcjonalnie 
opis zwykłych przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka postaci literackiej, 
filmowej lub rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zdarzenia 
z Ŝycia, rozprawka, podanie, Ŝyciorys i CV, list motywacyjny, dedykacja; 
dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada; 

2) stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną 
pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat; 

3) tworzy plan twórczy własnej wypowiedzi; 

4) dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie i na komputerze (umiejętnie 
formatuje tekst, dobiera rodzaj czcionki według rozmiaru i kształtu, stosuje 
właściwe odstępy, wyznacza marginesy i justuje tekst, dokonuje jego korekty, 
jednocześnie kontrolując autokorektę), poprawia ewentualne błędy językowe, 
ortograficzne oraz interpunkcyjne; 

5) uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub 
polemizuje z nimi; 

6) przestrzega zasad etyki mowy w róŜnych sytuacjach komunikacyjnych, m.in. zna 
konsekwencje stosowania form charakterystycznych dla elektronicznych środków 
przekazywania informacji, takich jak: SMS, e-mail, czat, blog (ma świadomość 
niebezpieczeństwa oszustwa i manipulacji powodowanych anonimowością 
uczestników komunikacji w sieci, łatwego obraŜania obcych, ośmieszania i 
zawstydzania innych wskutek rozpowszechniania obrazów przedstawiających ich 
w sytuacjach kłopotliwych, zna skutki kłamstwa, manipulacji, ironii); 

7) stosuje zasady etykiety językowej – wie, w jaki sposób zwracać się do rozmówcy 
w zaleŜności od sytuacji i relacji, łączącej go z osobą, do której mówi (dorosły, 
rówieśnik, obcy, bliski), zna formuły grzecznościowe, zna konwencje językowe 
zaleŜne od środowiska (np. sposób zwracania się do nauczyciela, lekarza, 
profesora wyŜszej uczelni), ma świadomość konsekwencji uŜywania formuł 
niestosownych i obraźliwych; 

8) świadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzysta (jako odbiorca i nadawca)  
z elektronicznych środków przekazywania informacji, w tym z Internetu. 

2. Świadomość językowa. Uczeń: 

1) rozróŜnia normę językową wzorcową oraz uŜytkową i stosuje się do nich; 

2) sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny; zna granice 
stosowania slangu młodzieŜowego; 

3) tworząc wypowiedzi, dąŜy do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera 
synonimy i antonimy dla wyraŜenia zamierzonych treści; 

4) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie; 
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5) stosuje róŜne rodzaje zdań we własnych tekstach; dostosowuje szyk wyrazów 
i zdań składowych do wagi, jaką nadaje przekazywanym informacjom; 

6) wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych; stosuje 
średnik; 

 

7) przekształca części zdania pojedynczego w zdania podrzędne i odwrotnie, 
przekształca konstrukcje strony czynnej w konstrukcje strony biernej i odwrotnie, 
zamienia formy osobowe czasownika na imiesłowy i odwrotnie – ze świadomością 
ich funkcji i odpowiednio do celu całej wypowiedzi; zamienia mowę niezaleŜną na 
zaleŜną; 

8) wprowadza do wypowiedzi partykuły, rozumiejąc ich rolę w modyfikowaniu 
znaczenia składników wypowiedzi; 

9) wykorzystuje wykrzyknik jako część mowy w celu wyraŜenia emocji; stosuje 
wołacz w celu osiągnięcia efektów retorycznych; 

10) stosuje poprawne formy odmiany rzeczowników, czasowników (w tym 
imiesłowów), przymiotników, liczebników i zaimków; stosuje poprawne formy 
wyrazów w związkach składniowych (zgody i rządu); 

11) operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie 
rozwijanym i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: rozwój 
psychiczny, moralny i fizyczny człowieka; społeczeństwo i kultura; region i 
Polska).  

Teksty kultury 

1. Teksty poznawane w całości – nie mniej niŜ 5 pozycji ksiąŜkowych w roku szkolnym oraz 
wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie moŜna pominąć 
autorów i utworów oznaczonych gwiazdką:  

 *Jan Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII);  William Szekspir Romeo i Julia; 
Molier Świętoszek lub Skąpiec; *Ignacy Krasicki – wybrane bajki; Aleksander Fredro *Zemsta; 
Adam Mickiewicz – wybrana ballada, *Dziady cz. II, Reduta Ordona; Bolesław Prus lub Eliza 
Orzeszkowa – wybrana nowela; *Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna (Quo 
vadis, KrzyŜacy lub Potop); wybrane wiersze następujących poetów XX w.: Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Czesław Miłosz, ks. Jan 
Twardowski, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert; Aleksander Kamiński Kamienie  
na szaniec lub Arkady Fiedler Dywizjon 303; utwór podejmujący problematykę Holokaustu,  
np. wybrane opowiadanie Idy Fink; Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane utwory; 
Stanisław Lem – wybrane opowiadanie; Sławomir MroŜek – wybrane opowiadanie; Antoine  
de Saint Exupéry Mały KsiąŜę; wybrana powieść przygodowa; wybrana młodzieŜowa powieść 
obyczajowa (np. Małgorzaty Musierowicz, Doroty Terakowskiej lub innych współczesnych 
autorów podejmujących problematykę dojrzewania); wybrany utwór fantasy (np. Ursuli  
Le Guin, Johna Ronalda Reuela Tolkiena, Andrzeja Sapkowskiego); wybrany utwór 
detektywistyczny (np. Arthura Conan Doyle'a lub Agaty Christie); wybrane opowiadanie z 
literatury światowej XX w. (inne niŜ wskazane wyŜej); wybrana powieść współczesna z 
literatury polskiej i światowej (inna niŜ wskazana wyŜej); inne pozycje ksiąŜkowe wskazane 
przez nauczyciela lub zaproponowane przez uczniów (przynajmniej jedna rocznie).  

2. Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja naleŜy do nauczyciela):  
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 Homer Iliada i Odyseja lub Jan Parandowski Przygody Odyseusza; Pieśń o Rolandzie; Juliusz 
Słowacki Balladyna; Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego; Ryszard 
Kapuściński – wybrany utwór.  

 Biblia (opis stworzenia świata i człowieka z Księgi Rodzaju, przypowieść ewangeliczna, hymn 
św. Pawła o miłości); wybrane mity greckie. 

3. Wybór publicystyki z prasy i innych środków społecznego przekazu; wybrany komiks; 
wybrane programy telewizyjne. 

JĘZYK POLSKI 

IV etap edukacyjny 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń rozumie teksty o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte w strukturze 
głębokiej tekstu; rozpoznaje funkcje tekstu i środki językowe słuŜące ich realizacji; ma 
świadomość kryteriów poprawności językowej. 

 
II.  Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

Uczeń stosuje w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki; w interpretacji tekstu 
wykorzystuje wiedzę o kontekstach, w jakich moŜe być on odczytywany; poznaje niezbędne dla 
lektury fakty z historii literatury i innych dziedzin humanistyki; odczytuje rozmaite sensy dzieła; 
dokonuje interpretacji porównawczej. 

 

III.  Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń buduje wypowiedzi o wyŜszym stopniu złoŜoności; stosuje w nich podstawowe zasady 
logiki i retoryki; ma świadomość własnej kompetencji językowej. 

Treści nauczania  – wymagania szczegółowe 

ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY  

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

1) odczytuje sens całego tekstu (a w nim 
znaczenia wyrazów, związków 
frazeologicznych, zdań, grup zdań 
uporządkowanych w akapicie, odróŜnia 
znaczenie realne i etymologiczne) oraz 
wydzielonych przez siebie fragmentów; 
potrafi objaśnić ich sens oraz funkcję na tle 
całości; 

2) rozpoznaje specyfikę tekstów 
publicystycznych (artykuł, felieton, 
reportaŜ), politycznych (przemówienie) i 
popularnonaukowych; wśród tekstów 
prasowych rozróŜnia wiadomość i 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto:  

1) czyta utwory stanowiące konteksty dla 
tekstów kultury poznawanych w szkole; 

2) twórczo wykorzystuje wypowiedzi 
krytycznoliterackie i teoretycznoliterackie 
(np. recenzja, szkic, artykuł, esej); 

3) porównuje tekst linearny i hipertekst 
rozumiany jako wypowiedź nieciągła, 
nielinearna, stanowiąca system 
powiązanych segmentów tekstowych, 
łączonych dowolnie przez uŜytkownika 
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komentarz; odczytuje zawarte w 
odbieranych tekstach informacje zarówno 
jawne, jak i ukryte; 

3) rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu; 

4) wskazuje charakterystyczne cechy stylu 
danego tekstu, rozpoznaje zastosowane w 
nim środki językowe i ich funkcje w tekście; 

5) wyróŜnia argumenty, kluczowe pojęcia 
i twierdzenia w tekście argumentacyjnym, 
dokonuje jego logicznego streszczenia;  

6) rozróŜnia w dialogu odpowiedzi właściwe 
i unikowe; 

7) rozpoznaje w wypowiedzi ironię, objaśnia 
jej mechanizm i funkcję; 

8)  rozpoznaje pytania podchwytliwe 
i sugerujące odpowiedź; 

9) rozpoznaje manipulację językową 
w tekstach reklamowych, w języku 
polityków i dziennikarzy. 

 

języka w kaŜdorazowym akcie odbioru; 

4) rozpoznaje retoryczną organizację 
wypowiedzi – wskazuje zastosowane w niej 
sposoby osiągania przejrzystości 
i sugestywności;  

5) rozpoznaje mechanizmy nowomowy 
charakterystyczne dla systemów 
totalitarnych. 

 

 

2. Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń: 

1) szuka literatury przydatnej do opracowania 
róŜnych zagadnień; selekcjonuje ją według 
wskazanych kryteriów (w zasobach 
bibliotecznych korzysta zarówno z 
tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów 
multimedialnych i elektronicznych, w tym 
Internetu); 

2) korzysta ze słowników i leksykonów, w tym 
słowników etymologicznych i symboli;  

3) tworzy przedmiotowe bazy danych 
zawierające informacje zdobywane w toku 
nauki; 

4) sporządza opis bibliograficzny ksiąŜki 
i artykułu, zapisów elektronicznych, 
bibliografię wybranego tematu. 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto:  

1) samodzielnie wybiera do lektury teksty, 
stosując róŜne kryteria wyboru, które potrafi 
uzasadnić;  

2) adiustuje tekst na poziomie elementarnym. 

 

3. Świadomość językowa. Uczeń: 

1) analizuje i definiuje (w razie potrzeby 
z pomocą słowników) znaczenia słów; 

2) zna pojęcia znaku i systemu znaków; 
uzasadnia, Ŝe język jest systemem znaków; 
rozróŜnia znaki werbalne i niewerbalne, ma 
świadomość ich róŜnych funkcji i sposobów 
interpretacji; 

3) zna pojęcie aktu komunikacji językowej 
i wskazuje jego składowe (nadawca, 
odbiorca, kod, komunikat, kontekst), 
dostrzega i omawia współczesne zmiany 
modelu komunikacji językowej (np. róŜnice 
między tradycyjną komunikacją ustną lub 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto:  

1) rozróŜnia i omawia na wybranych 
przykładach funkcje języka – poznawczą 
(kategoryzowanie świata), komunikacyjną 
(tworzenie wypowiedzi i stosowanie języka 
w aktach komunikacji) oraz społeczną 
(jednoczenie grupy i budowanie toŜsamości 
zbiorowej – regionalnej, środowiskowej, 
narodowej); 

2) dostrzega związek języka z obrazem świata; 

3) rozpoznaje i wskazuje wybrane cechy 
języka polskiego, które świadczą o jego 
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pisaną a komunikacją przez Internet);  

4) rozpoznaje i nazywa funkcje tekstu 
(informatywną, poetycką, ekspresywną, 
impresywną – w tym perswazyjną);  

5) wskazuje w czytanych tekstach i analizuje 
przykłady odmian terytorialnych, 
środowiskowych i zawodowych 
polszczyzny;  

6) rozpoznaje w czytanych tekstach oraz 
wypowiedziach mówionych stylizację, 
rozróŜnia jej rodzaje (archaizację, 
dialektyzację, kolokwializację) i określa 
funkcje;  
 

7) rozróŜnia pojęcia błędu językowego 
i zamierzonej innowacji językowej, 
poprawności i stosowności wypowiedzi; 
rozpoznaje i poprawia róŜne typy błędów 
językowych; 

8) odróŜnia słownictwo neutralne od 
emocjonalnego i wartościującego, oficjalne 
od swobodnego. 

przynaleŜności do rodziny języków 
słowiańskich; sytuuje polszczyznę na tle 
innych języków uŜywanych w Europie; 

4) postrzega styl potoczny  jako centrum 
systemu stylowego polszczyzny, od którego 
odróŜniają się inne style: 
artystyczny,  naukowy, urzędowy, 
publicystyczny. 

 

 
 
 

II.  Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane 
przez nauczyciela. 

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń: 

1) prezentuje własne przeŜycia wynikające 
z kontaktu z dziełem sztuki; 

2) określa problematykę utworu;  

3) rozpoznaje konwencję literacką (stałe 
pojawianie się danego literackiego 
rozwiązania w obrębie pewnego 
historycznie określonego zbioru utworów). 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego. 

 

2. Analiza. Uczeń: 

1) wskazuje zastosowane w utworze środki 
wyrazu artystycznego i ich funkcje (poznane 
wcześniej, a ponadto: oksymorony, 
synekdochy, hiperbole, elipsy, paralelizmy) 
oraz inne wyznaczniki poetyki danego 
utworu (z zakresu podstaw wersyfikacji, 
kompozycji, genologii) i określa ich funkcje; 

2) dostrzega w czytanych utworach cechy 
charakterystyczne określonej epoki 
(średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, 
romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, 
dwudziestolecie międzywojenne, 
współczesność); 

3) analizując teksty dawne, dostrzega róŜnice 
językowe (fonetyczne, leksykalne) 
wynikające ze zmian historycznych; 

4) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania 
świata przedstawionego i bohatera (narracja, 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto:  

1) wskazuje związki między róŜnymi 
aspektami utworu (estetycznym, etycznym 
i poznawczym); 

2) dostrzega przemiany konwencji i praktykę 
ich łączenia (synkretyzm konwencji 
i gatunków); 

3) rozpoznaje aluzje literackie i symbole 
kulturowe (np. biblijne, romantyczne) oraz 
ich funkcję ideową i kompozycyjną, a takŜe 
znaki tradycji, np. antycznej, judaistycznej, 
chrześcijańskiej, staropolskiej; 

4) dostrzega w czytanych utworach: parodię, 
parafrazę i trawestację, wskazuje ich wzorce 
tekstowe;  

5) rozpoznaje i charakteryzuje styl utworu, np. 
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fabuła, sytuacja liryczna, akcja); 

5) porównuje utwory literackie lub ich 
fragmenty (dostrzega cechy wspólne 
i róŜne). 

wiersza renesansowego, barokowego, 
klasycystycznego, romantycznego. 

 

3. Interpretacja. Uczeń: 

1) wykorzystuje w interpretacji elementy 
znaczące dla odczytania sensu utworu (np. 
słowa-klucze, wyznaczniki kompozycji);  

2) wykorzystuje w interpretacji utworu 
konteksty (np. literackie, kulturowe, 
filozoficzne, religijne);  

3) porównuje funkcjonowanie tych samych 
motywów w róŜnych utworach literackich; 

4) odczytuje treści alegoryczne i symboliczne 
utworu. 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto:  

1) dostrzega i komentuje estetyczne wartości 
utworu literackiego; 

2) przeprowadza interpretację porównawczą 
utworów literackich; 

3) w interpretacji eseju i felietonu 
wykorzystuje wiedzę o ich cechach 
gatunkowych; 

4)  konfrontuje tekst literacki z innymi 
tekstami kultury np. plastycznymi, 
teatralnymi, filmowymi.  

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń: 

1) dostrzega związek języka z wartościami, 
rozumie, Ŝe język podlega wartościowaniu, 
(np. język jasny, prosty, zrozumiały, 
obrazowy, piękny), jest narzędziem 
wartościowania, a takŜe źródłem poznania 
wartości (utrwalonych w znaczeniach nazw 
wartości, takich jak: dobro, prawda, piękno; 
wiara, nadzieja, miłość; wolność, równość, 
braterstwo; Bóg, honor, ojczyzna; 
solidarność, niepodległość, tolerancja); 

2) dostrzega obecne w utworach literackich 
oraz innych tekstach kultury wartości 
narodowe i uniwersalne; 

3) dostrzega w świecie konflikty wartości (np. 
równości i wolności, sprawiedliwości i 
miłosierdzia) oraz rozumie źródła tych 
konfliktów. 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto: 

1) wskazuje róŜne sposoby wyraŜania 
wartościowań w tekstach. 

 

III.  Tworzenie wypowiedzi.  

1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

1) tworzy dłuŜszy tekst pisany lub mówiony 
(rozprawka, recenzja, referat, interpretacja 
utworu literackiego lub fragmentu) zgodnie 
z podstawowymi regułami jego organizacji, 
przestrzegając zasad spójności znaczeniowej 
i logicznej; 

2) przygotowuje wypowiedź (wybiera formę 
gatunkową i odpowiedni układ 
kompozycyjny, analizuje temat, wybiera 
formę kompozycyjną, sporządza plan 
wypowiedzi, dobiera właściwe słownictwo); 

3) tworzy samodzielną wypowiedź 
argumentacyjną według podstawowych 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto:  

1) tworzy wypowiedzi ze świadomością ich 
funkcji sprawczej;  

2) ocenia własną kompetencję językową 
(poprawność gramatyczną i słownikową) 
oraz kompetencję komunikacyjną 
(stosowność i skuteczność wypowiadania 
się). 
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zasad logiki i retoryki (stawia tezę lub 
hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, 
hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod 
względem uŜyteczności w wypowiedzi, 
podsumowuje, dobiera przykłady ilustrujące 
wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe 
wnioskowanie); 

4) publicznie wygłasza przygotowaną przez 
siebie wypowiedź, dbając o dźwiękową 
wyrazistość przekazu (w tym takŜe tempo 
mowy i donośność głosu); 

5) stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając 
sobie sprawę z ich wartości i funkcji; 
wystrzega się nieuczciwych zabiegów 
erystycznych; 

6) opracowuje redakcyjnie własny tekst 
(dokonuje uzupełnień, przekształceń, 
skrótów, eliminuje przypadkową 
niejednoznaczność wypowiedzi, sporządza 
przypisy); 

7) wykonuje róŜne działania na tekście cudzym 
(np. streszcza, parafrazuje, sporządza 
konspekt, cytuje). 

2. Świadomość językowa. Uczeń: 

1) operuje słownictwem z określonych kręgów 
tematycznych (na tym etapie rozwijanym 
i koncentrującym się przede wszystkim 
wokół tematów: Polska, Europa, świat – 
współczesność i przeszłość; kultura, 
cywilizacja, polityka). 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego. 
 

 
Teksty kultury 

 
ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY 

1. Teksty poznawane w całości 
(nie mniej niŜ 13 pozycji ksiąŜkowych odpowiednio w trzyletnim bądź czteroletnim okresie nauczania 
oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie moŜna pominąć autorów  
i utworów oznaczonych gwiazdką): 

Sofokles Antygona lub Król Edyp (wersja 
literacka lub spektakl teatralny);  
* Bogurodzica; Lament świętokrzyski;  
*Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne 
niŜ w gimnazjum) i psalm;  
Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety; 
William Szekspir Makbet lub Hamlet;  
Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne 
wiersze (w tym Romantyczność), *Dziadów część 
III , *Pan Tadeusz;  
Juliusz Słowacki – wybrane wiersze;  
Cyprian Norwid – wybrane wiersze;  
Bolesław Prus *Lalka;  

Teksty określone dla zakresu podstawowego, 
a ponadto:  

Horacy – wybrane liryki;  
Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki); poezja 
barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej 
Morsztyn);  
wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej;  
Juliusz Słowacki Kordian lub Fantazy;  
Zygmunt Krasiński Nie-Boska Komedia; 
realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska 
(np. Honoriusz Balzak Ojciec Goriot, Emil Zola 
Nana lub Gustaw Flaubert Pani Bovary);  
Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy;  
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Fiodor Dostojewski – wybrany utwór, np. 
Zbrodnia i kara, Łagodna;  
Joseph Conrad Jądro ciemności;  
Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 
Leopold Staff – wybrane wiersze;  
Stanisław Wyspiański *Wesele;  
Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I – 
Jesień);  
Stefan śeromski – wybrany utwór (Ludzie 
bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub 
Przedwiośnie);  
Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, 
Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty 
Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze;  
Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie;  
*Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;  
Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie; 
Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz RóŜewicz, 
Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew 
Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, 
Stanisław Barańczak – wybrane wiersze;  
Miron Białoszewski – wybrane utwory;  
wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury 
polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, 
Sławomira MroŜka lub Tadeusza RóŜewicza);  
wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. 
Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka, Zofii 
Nałkowskiej Granica, Józefa Mackiewicza Droga 
donikąd, Stanisława Lema Solaris, Juliana 
Stryjkowskiego Austeria, Tadeusza Konwickiego 
Kronika wypadków miłosnych);  
wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. 
(np. Franza Kafki Proces, Alberta Camusa 
DŜuma, George’a Orwella Rok 1984, Isaaca 
Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina, 
Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotności, 
Umberto Eco Imię róŜy). 

Gustaw Herling-Grudziński – wybrane 
opowiadanie;  
Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata;  
wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub 
XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, 
Marii Kuncewiczowej, Józefa Wittlina, Józefa 
Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja 
Kuśniewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanisława 
Lema, Wiesława Myśliwskiego, Marka 
Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, 
Stefana Chwina, Pawła Huellego);  
wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) 
dwudziestowiecznych autorów z literatury 
światowej (np. Franza Kafki, Thomasa Manna, 
Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Isaaca 
Bashevisa Singera, Johna Steinbecka, Kurta 
Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, Günthera 
Grassa, Umberto Eco, Milana Kundery);  
 
wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów 
polskich (innych niŜ wymienieni na poziomie 
podstawowym). 
 

2. Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja naleŜy do nauczyciela), przy czym nie moŜna 
pominąć utworu oznaczonego gwiazdką: 

wybór mitów; 
Dzieje Tristana i Izoldy;  
Miguel Cervantes Don Kichote;  
Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki; 
Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub 
Monachomachia;  
Adam Mickiewicz Dziady część IV;  
Juliusz Słowacki Kordian;  
Witold Gombrowicz *Ferdydurke;  
Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu 
Osmaleni lub Hanna Krall ZdąŜyć przed Panem 
Bogiem;  
Gustaw Herling-Grudziński Inny świat;  
Ryszard Kapuściński PodróŜe z Herodotem; 

teksty określone dla zakresu podstawowego, 
a ponadto:  

wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta 
Kubiaka poświęcony kulturze antycznej;  
Dante Alighieri Boska komedia;  
Johann Wolfgang Goethe Faust;  
Czesław Miłosz – wybrany esej;  
Zbigniew Herbert – wybrany esej;  
inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, 
Jana Błońskiego, Marii Janion, Leszka 
Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera, Jarosława 
Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego);  
wybrany reportaŜ autora polskiego (np. Ryszarda 
Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny 
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Krall, Henryka Grynberga); 
dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii 
Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza,  
Witolda Gombrowicza);  
Jan Paweł II Tryptyk Rzymski; 

Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad 
Pieśniami,  Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana);  
 

Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu 
jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł 
z innych epok). 

3. Inne: 

wybrane filmy z twórczości polskich reŜyserów 
(np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, 
Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego); 

homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 
roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsud- 
skiego) – nagranie telewizyjne. 

jak dla zakresu podstawowego, a ponadto:  

wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej 
(np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, 
Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja 
Tarkowskiego, Orsona Wellesa);  

spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – 
przynajmniej jeden w roku;  

stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, 
miesięcznika i kwartalnika. 

JĘZYK OBCY NOWO śYTNY   

III etap edukacyjny 

Poziom III.0 – dla początkujących 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umoŜliwiającym realizację pozostałych 
wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

II.  Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, 
w standardowej odmianie języka, a takŜe krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie 
opisanym w wymaganiach szczegółowych.  

III.  Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, 
w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

IV.  Reagowanie na wypowiedzi. 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w 
wymaganiach szczegółowych. 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych. 
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7. Zna zasady rozwiązań problemów utylizacji niesprawnych modeli oraz ponownego 
wykorzystania materiałów odpadowych stosowanych do ich budowy. 

 
 
 

Zalecane warunki i sposób realizacji. 
 

Język polski 

III etap edukacyjny (gimnazjum) przypada na okres w rozwoju ucznia, gdy kończy się czas 
bezwzględnego akceptowania świata, w tym autorytetu rodziców i szkoły, ufnego uczenia się 
zasad rządzących rzeczywistością, a zaczyna okres krytycyzmu oraz intensywnego budowania 
własnej toŜsamości, a takŜe szukania oparcia w grupie rówieśniczej. Młody człowiek jest 
wraŜliwy na punkcie niezaleŜności, równocześnie nie potrafi jeszcze w pełni z niej korzystać, 
a nawet podświadomie się jej boi. Dlatego nauczyciel ma za zadanie pomóc mu w przejściu 
przez ten trudny okres, akceptując wzrastające w uczniu poczucie własnej podmiotowości, 
a nawet umiejętnie je podbudowując. Na III etapie edukacyjnym szczególnie waŜne jest więc 
połoŜenie nacisku na wychowanie ku samodzielności. NaleŜy wskazywać podstawy ładu 
w świecie (czemu ma słuŜyć obcowanie z kulturą), wykorzystywać przy tym pojawiającą się 
w tym okresie zdolność posługiwania się pojęciami abstrakcyjnymi i coraz sprawniejsze 
uŜywanie języka poszczególnych dziedzin wiedzy. Nie naleŜy równieŜ zapominać o potrzebie 
kształtowania świadomości konwencji funkcjonujących w języku, literaturze i sztuce.  

Zadania nauczyciela języka polskiego na III etapie edukacyjnym to przede wszystkim:  

1) wychowywanie kompetentnego, świadomego odbiorcy kultury, szczególnie dzieł 
literackich; 

2) wprowadzanie zarówno w tradycję, jak i kulturę XXI w., i uwraŜliwianie ucznia na 
uniwersalne wartości; 

3) zaznajamianie ucznia za pośrednictwem tekstów kultury z róŜnymi postawami moralnymi 
i skłanianie do refleksji nad konsekwencjami dokonywanych wyborów; 

4) wspomaganie rozwoju umiejętności sprawnego posługiwania się językiem polskim 
(świadomego uŜywania środków językowych dostosowanych do sytuacji i celu 
wypowiedzi, opisywania świata, oceniania postaw i zachowań ludzkich, precyzyjnego 
formułowania myśli, operowania bogatym słownictwem, skutecznego i nacechowanego 
szacunkiem do adresata komunikowania się); 

5) budzenie motywacji do poznawania języka i dbałości o kulturę języka (kształcenie 
refleksyjnej postawy wobec języka, stwarzanie sytuacji, które sprzyjają odkrywaniu norm 
językowych, rozpoznaniu pozytywnych skutków stosowania tych norm w wypowiedzi 
i negatywnych konsekwencji ich łamania, kształcenie nawyku poprawiania własnych 
wypowiedzi); 

6) kształcenie sprawności posługiwania się róŜnymi gatunkami wypowiedzi ustnej i 
pisemnej, które będą uczniowi potrzebne w dalszej edukacji, a takŜe w dorosłym Ŝyciu; 

7) kształtowanie samodzielności w docieraniu do informacji, krytycznego podejścia do nich, 
umiejętności ich selekcjonowania. 

Nauczyciel na III etapie edukacyjnym odwołuje się do umiejętności i wiedzy, które uczeń zdobył 
w szkole podstawowej. Wprowadzając nowe treści nauczania, powinien wykorzystywać m.in. 
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metody aktywizujące, np. dyskusja i debata, drama, projekt edukacyjny, happening.  
Samodzielne, aktywne i świadome wykonywanie zadań pomoŜe uczniom przyjąć poznawane 
treści jako własne. 
Uwzględniając zróŜnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, szkoła organizuje zajęcia 
zwiększające szanse edukacyjne dla uczniów mających trudności w nauce języka polskiego oraz 
dla uczniów, którzy mają szczególne zdolności – językowe, literackie, kulturowe. 
 
IV etap edukacyjny (szkoła ponadgimnazjalna) to czas wchodzenia młodego człowieka 
w dorosłe Ŝycie. Dojrzewa wtedy osobowość ucznia, zarówno pod względem intelektualnym, jak 
i emocjonalnym, krystalizują się jego zainteresowania, wyraźnie zarysowują cele, do których 
dąŜy. Uczeń tworzy fundamenty swojego światopoglądu, uwewnętrznia hierarchię wartości, 
samodzielnie analizuje i porządkuje rzeczywistość. Staje się świadomym odbiorcą kultury, 
potrafi systematyzować swoją wiedzę o języku, tradycji i współczesności. Jego lektura w 
znacznie większym stopniu niŜ wcześniej słuŜy refleksji o świecie, prowadzi do stawiania pytań 
egzystencjalnych i poszukiwania odpowiedzi na nie. Doskonalona przez wszystkie etapy 
edukacji umiejętność porozumiewania się z innymi, wzbogacona o refleksję nad językiem, 
pozwala na odbieranie i tworzenie rozbudowanych i złoŜonych wypowiedzi. 
 
Zadania nauczyciela języka polskiego na IV etapie edukacyjnym to przede wszystkim:  

1) stymulowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych ucznia; 

2) wprowadzanie ucznia w świat róŜnych kręgów tradycji – polskiej, europejskiej, 
światowej; 

3) zapoznanie z najwaŜniejszymi tendencjami w kulturze współczesnej; 

4) nauczenie kompetentnej, wnikliwej lektury tekstu; 

5) inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, 
kultury; 

6) pogłębianie świadomości językowej i komunikacyjnej ucznia; 

7) rozwijanie jego sprawności wypowiadania się w złoŜonych formach; 

8) stymulowanie umiejętności samokształcenia ucznia. 

 
W przypadku realizacji języka polskiego w zakresie rozszerzonym zadaniem nauczyciela jest 
ponadto:  

1) pogłębianie wiedzy ogólnokulturowej ucznia; 

2) inspirowanie ucznia do samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy; 

3) wspomaganie ucznia w rozwoju jego indywidualnej erudycji; 
4) doskonalenie umiejętności ucznia w tworzeniu złoŜonych wypowiedzi ustnych 

i pisemnych; 

5) wprowadzanie ucznia w świat pojęć z zakresu humanistyki.  

 

Nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej odwołuje się do wiedzy i umiejętności, które uczeń 
nabył na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Wprowadza go w świat kultury wysokiej, uczy 
powaŜnej, kompetentnej, otwartej na róŜne sensy lektury tekstów. Inspiruje do dojrzałej refleksji 
wypływającej z poznawania dzieł. Zwraca uwagę na kulturę współczesną, popularną, 
nowoczesne środki przekazywania informacji w kontekście tradycji. Stwarza warunki do 
rozwoju niezaleŜności umysłowej ucznia poprzez stawianie mu zadań wymagających 
samodzielności w docieraniu do źródeł informacji i zachęca do lektury utworów spoza szkolnego 
wykazu.  




