
WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE  
 

Przedmiot: język polski 

Klasa 1as, 1bm 

Program: Słowa na czasie 

 
 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMIEJĘTNOŚCI 

 

A. Odbiór tekstów kultury, w tym szczególnie tekstów literackich 

Słuchanie 

- Uważne i wnikliwe słuchanie z nastawieniem na nadawcę. 

- Rozpoznawanie intencji nadawcy (aprobaty, dezaprobaty, negacji, prowokacji). 

- Słuchanie ze świadomością możliwości manipulacji językowej. 

- Rozróżnianie wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym. 

- Odróżnianie informacji o faktach od opinii. 

- Słuchanie funkcjonalne (np. w celu wychwycenia określonych informacji). 

- Słuchanie w funkcji estetycznej. 

 

 

Czytanie 

- Kształcenie właściwej techniki cichego czytania – eliminacja ruchów wstecznych oczu i 

ruchów artykulacyjnych. 

- Kształcenie szybkiego tempa cichego czytania. 

- Kształcenie właściwej techniki głośnego czytania – zachowanie odpowiedniej artykulacji, 

linii melodycznej itp. 

- Interpretacja głosowa tekstu literackiego i własnego. 

- Czytanie ze zrozumieniem tekstów literackich, informacyjnych, popularnonaukowych i 

użytkowych na każdym poziomie (wyrazu, zdania, akapitu, większych jednostek 

organizacyjnych) – kształtowanie nawyku czytania. 

- Odczytywanie idei tekstów. 

- Rozpoznawanie różnic między fikcją a kłamstwem w poznanych tekstach. 

- Rozróżnianie rodzajów i gatunków czytanych utworów. 

- Rozpoznawanie wypowiedzi argumentacyjnych – wskazywanie tezy, argumentów                 

i wniosków. 



- Wykorzystywanie wiedzy teoretycznoliterackiej do zrozumienia tekstów. 

- Rozpoznawanie wartości uniwersalnych wpisanych w dzieła literackie. 

- Odnajdowanie związków pomiędzy tekstami. 

- Próby umiejscawiania tekstu literackiego w konkretnej epoce – dostrzeganie związku 

między utworem a epoką, w której powstał. 

 

Odbiór innych tekstów kultury 

- Znajomość i rozumienie podstawowych wyróżników kodów charakterystycznych dla 

różnych dziedzin sztuki (malarstwa, rzeźby, architektury, muzyki, teatru, filmu itp.) oraz 

praktyczne wykorzystanie tej wiedzy. 

- Uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych umożliwiających kontakt ze 

sztuką – kształtowanie nawyku obcowania ze sztuką. 

- Wyrażanie własnych opinii i próby oceny dzieł sztuki. 

- Umiejscawianie dzieła sztuki w konkretnej epoce – dostrzeganie cech typowych dla epoki i 

indywidualnych. 

- Dostrzeganie zjawiska korespondencji sztuk. 

 

B. Umiejętności nadawcze – wypowiadanie się w mowie i piśmie 

Mówienie 

- Kształcenie techniki poprawnego mówienia – wymowy, dykcji, intonacji. 

- Kształcenie umiejętności budowania spójnych wypowiedzi zgodnie z zamierzoną intencją i 

ze świadomością celowego wyboru środków językowych. 

- Kształcenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu w różnych sytuacjach z 

zachowaniem norm kultury. 

- Przygotowywanie samodzielnych wypowiedzi (np. krótkich mów okolicznościowych – 

życzeń, podziękowań; referowanie zagadnień) z wykorzystaniem środków retorycznych. 

- Kształcenie umiejętności dyskutowania. 

- Dostrzeganie pozajęzykowych środków wyrazu, wykorzystywanie ich                                w 

wypowiedziach własnych. 

- Uwrażliwianie na zjawisko manipulacji językowej. 

- Budowanie świadomości różnic między językiem mówionym a pisanym. 

 

Pisanie 

- Wdrażanie do starannego redagowania tekstu napisanego ręcznie i na komputerze. 



- Kształcenie nawyku pisania ortograficznego. 

- Kształcenie potrzeby korzystania ze słowników. 

- Znajomość budowy wypowiedzi pisemnych przewidzianych jako obowiązkowe przez 

program nauczania. 

- Ćwiczenie umiejętności budowania spójnych, dobrze skonstruowanych tekstów (formy 

przewidziane przez program nauczania). 

- Kształcenie dbałości o poprawność językową budowanych tekstów (w zakresie słownictwa i 

składni). 

- Kształcenie nawyku dbania o poprawność i oryginalność stylistyczną pisanych wypowiedzi. 

 

C. Świadome posługiwanie się językiem ojczystym 

- Poszerzanie słownictwa ucznia (bogacenie słownictwa związanego z człowiekiem, jego 

życiem psychicznym i duchowym, życiem w bliskim i dalszym środowisku itp.). 

- Niwelowanie różnic wynikających z niejednolitego tempa rozwoju mowy                           i 

myślenia między uczniami. 

- Wdrażanie młodzieży do posługiwania się kodem rozwiniętym. 

- Kształcenie świadomego, refleksyjnego i kulturalnego posługiwania się językiem ojczystym 

w rozmaitych sytuacjach komunikacyjnych. 

- Wdrażanie do wykorzystywania wiedzy o języku w budowaniu tekstów własnych                  

i odbiorze tekstów cudzych. 

- Uwrażliwianie na poprawność językową własną i innych osób. 

- Budowanie świadomości, że posługiwanie się poprawnym i rozwiniętym językiem jest 

warunkiem dobrego funkcjonowania w świecie. 

 

D. Samokształcenie 

- Racjonalne planowanie pracy umysłowej. 

- Dobór właściwych technik uczenia się. 

- Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji, samodzielne poszukiwanie tych źródeł. 

- Umiejętność oceny własnej wiedzy jako środek do budowania poczucia wartości                  i 

podstawa planowania nauki. 

- Kształtowanie zamiłowania do wiedzy. 

 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W OBRĘBIE DZIAŁÓW 



KLASA I 

Zagadnienia Treści nauczania 

Dział I 

Blok 1. 

Historia literatury 

W starożytnym świecie 

- obraz epoki starożytnej: najważniejsze zjawiska historyczne, społeczne 

i kulturowe (filozofia, nauka, sztuka) 

- Biblia i mitologia grecka jako źródła kultury europejskiej 

- uniwersalne wartości w Biblii i mitach 

- budowa Biblii 

- biblijny obraz Boga, świata i człowieka 

- literacki charakter Biblii na przykładzie wybranych gatunków 

biblijnych 

- mitologiczne wyobrażenia dotyczące narodzin bogów, świata               

i człowieka 

- ingerencja bogów w życie ludzkie 

- epos antyczny jako najstarszy gatunek epicki 

- biblijne i mitologiczne tropy kulturowe 

- Biblia i mitologia jako skarbnice frazeologizmów 

 

Pojęcia: 

filozofia, stoicyzm, epikureizm, przepowiednia, proroctwo, alegoria, 

symbol, sens symboliczny i metaforyczny, przenośnia, przypowieść 

(parabola), pieśń, hymn, mit, mitologia, atrybut, werset, rodzaje 

literackie (epika, liryka, dramat), tragedia, komedia, porównanie, 

porównanie homeryckie, epos. 

Blok 2. 

Współczesne 

nawiązania do epoki 

Współcześnie o Biblii          

i antyku 

- motywy biblijne w dzisiejszej literaturze i sztuce 

- znaczenie Biblii i wiary w życiu współczesnego człowieka 

- opisywanie obecnej rzeczywistości i relacji międzyludzkich                   

za pomocą symboliki postaci biblijnych i mitologicznych 

- wpływ filozofii antycznej na współczesną kulturę 

- Biblia i mity jako źródło inspiracji kulturowych 

 

Pojęcia: 

mitologizacja, liryka bezpośrednia i pośrednia, anafora, homonim. 

Blok 3. 

Literatura bliska 

uczniom 

Przypadek, 

przeznaczenie czy siła 

wyższa? 

- różne sposoby interpretowania wydarzeń życiowych: przeznaczenie, 

przypadek, wola boska 

- rola przypadku i przeznaczenia w życiu człowieka 

- dostrzeganie możliwości manipulowania ludźmi za pomocą wróżb                

i horoskopów, przyczyny popularności tego typu przekazów 

- wolność i odpowiedzialność a fatalizm i determinizm 

- przesądy (zabobony) w wymiarze społecznym i kulturowym, ocena 

zjawiska 

- pogodzenie się z losem jako przykład akceptacji perypetii życiowych, 

optymistyczna interpretacja doświadczeń ludzkich 

 

Pojęcia: 

puenta (pointa), narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa. 

Blok 4. 

Media 

Teatr – świat widza           

i aktora 

- antyczny rodowód teatru 

- budowa starożytnego teatru greckiego 

- podobieństwa i różnice między teatrem dawnym a współczesnym 

- słowo, gest, ruch – aktorskie środki ekspresji 



- czynniki współtworzące fenomen teatru: zaangażowanie widza, więź 

między widzem a aktorami, niepowtarzalność każdego spektaklu 

- plakat teatralny i jego funkcje 

 

Pojęcia: 

Dionizje, katharsis, skene, chór, proskenion, scena, orchestra, widownia,  

tragedia, komedia, tekst główny, tekst poboczny (didaskalia), plakat 

teatralny. 

Blok 5. 

Laboratorium języka 

O języku 

 

- formy wypowiedzi: zasady organizacji tekstu, budowa akapitu, 

spójność tekstu, opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, przeżyć, sytuacji, 

dzieła sztuki, scenografii teatralnej 

- komunikacja językowa: elementy komunikacji językowej, intencja 

wypowiedzi, rozpoznawanie intencji wypowiedzi (m.in.: aprobata, 

dezaprobata, negacja, prośba, namowa, odmowa, obietnica) 

- frazeologia: związki frazeologiczne stałe i łączliwe (zwroty, 

wyrażenia, frazy), frazeologia we współczesnej reklamie, rozbicie 

frazeologizmu jako zamierzony efekt artystyczny, błędy frazeologiczne  

- fleksja: czasowniki osobowe i nieosobowe, odmiana czasownika, 

strona czasownika, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, 

przekształcanie konstrukcji strony czynnej w konstrukcje strony biernej 

i odwrotnie, strona czasownika w zdaniu a precyzja wypowiedzi, 

czasowniki o nieregularnej odmianie, pisownia czasowników  

z przeczeniem nie i cząstką by, imiesłowy przymiotnikowe  

i przysłówkowe, zmienianie form osobowych czasownika na imiesłowy 

i odwrotnie – ze świadomością ich funkcji oraz odpowiednio do celu 

całej wypowiedzi, pisownia imiesłowów z przeczeniem nie 

 

Dział II 

Blok 1. 

Historia literatury 

W kręgu średniowiecza 

- obraz epoki średniowiecza: najważniejsze zjawiska historyczne, 

społeczne i kulturowe (filozofia, nauka, sztuka) 

- średniowieczny obraz świata 

- uniwersalny charakter kultury średniowiecza 

- parenetyczny charakter literatury średniowiecza – wzorzec osobowy 

władcy, rycerza, świętego-ascety 

- śmierć jako popularny motyw w średniowiecznej sztuce 

- legendy rycerskie 

- symbolika średniowieczna 

- związki frazeologiczne związane z rycerstwem 

 

Pojęcia: 

uniwersalizm, wzorzec osobowy, tryptyk, iluminacja, asceza, asceta, 

archaizm, taniec śmierci (dance macabre), rycerz, epos rycerski, patos. 

Blok 2. 

Współczesne 

nawiązania do epoki 

Powroty do 

średniowiecza 

- funkcjonowanie średniowiecznych wartości w obecnej rzeczywistości 

- wpływ średniowiecza na wyobraźnię współczesnego człowieka 

- wizerunek śmierci dawniej i dziś 

- idealizacja jako sposób postrzegania świata 

- dzieła średniowieczne jako inspiracja dla sztuki i literatury 

współczesnej 

 

Pojęcia: 



ironia, memento mori, drzeworyt, miniatura. 

Blok 3. 

Literatura bliska 

uczniom 

Wobec życia i 

bliźniego 

- kluczowe wartości w życiu człowieka (transcendentne, poznawcze, 

estetyczne, moralne) 

- kryteria kształtujące hierarchię wartości – uniwersalne czy 

indywidualne? 

- czynniki budujące więzi międzyludzkie 

- godne życie i godna śmierć – ponadczasowe pragnienia człowieka 

- poświęcenie i ofiarność jako wyzwanie dla postawy konsumpcyjnej 

(idea wolontariatu) 

- rola rodziny w kształtowaniu wartości etycznych, moralnych                

i społecznych 

 

Pojęcia: 

symptom, lojalność, solidarność, wolontariat, wolontariusz, hospicjum, 

praca charytatywna. 

Blok 4. 

Media 

Film – magia ekranu 

- krótka historia kina 

- filmowe środki wyrazu – obraz, muzyka, ruch 

- proces powstawania dzieła filmowego, zadania osób tworzących film 

- gatunki filmowe i kryteria ich klasyfikacji 

- współcześni twórcy filmowi 

- kulturalne zachowanie w kinie warunkiem właściwego odbioru filmu 

 

Pojęcia: 

X muza, kinematograf, kinematografia, film długometrażowy, język 

filmu, ruch, ujęcie, scena, sekwencja, zdjęcia, plan ogólny, plan pełny, 

plan amerykański, półzbliżenie, zbliżenie, montaż, cięcie, oświetlenie, 

reżyser, operator, scenograf, scenografia, scenopis, scenariusz, 

adaptacja. 

Blok 5. 

Laboratorium języka 

O języku 

 

- formy wypowiedzi: charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub 

rzeczywistej, charakterystyka indywidualna, charakterystyka 

porównawcza, autocharakterystyka 

- komunikacja językowa: kłamstwo a prawda, odróżnianie kłamstwa od 

fikcji literackiej, manipulacja językowa, dostrzeganie w wypowiedzi 

przejawów manipulacji i prowokacji językowej 

- fleksja: odmiana rzeczownika, podział rzeczowników, pisownia nazw 

własnych i pospolitych, rzeczowniki nieodmienne i o nieregularnej 

odmianie, odmiana przymiotnika, pisownia przymiotników złożonych, 

przysłówek, stopniowanie przymiotników i przysłówków 

Dział III 

Blok 1. 

Historia literatury 

Renesansowa wiara        

w człowieka 

- obraz epoki odrodzenia: najważniejsze zjawiska historyczne, społeczne 

i kulturowe (filozofia, nauka, sztuka) 

- powrót idei i wartości antycznych 

- renesansowa osobowość 

- obraz Boga, świata i człowieka w dziełach czołowych twórców 

odrodzenia 

- pochwała uroków wiejskiego życia 

- nawiązania do starożytnej tradycji poezji żałobnej 

 

Pojęcia: 

humanizm, renesansowy stoicyzm i epikureizm, reformacja, erudycja, 



fraszka, tren, apostrofa. 

Blok 2. 

Współczesne 

nawiązania do epoki 

Renesans wiecznie 

żywy 

- człowiek współczesny a człowiek renesansowy 

- trwałość renesansowych wartości i postaw życiowych 

- współczesne realizacje gatunków literackich popularnych                      

w odrodzeniu 

- bohaterowie renesansowych dzieł w obecnej rzeczywistości 

 

Pojęcia: 

pieta, splendor, mecenas, perspektywa zbieżna. 

Blok 3. 

Literatura bliska 

uczniom 

Radość życia, radość 

tworzenia 

- radość życia – przywilej, dar, owoc wysiłku duchowego 

- umiejętność odnajdywania radości w drobiazgach dnia powszedniego  

- poszukiwanie pozytywnych aspektów cierpienia, bólu, choroby, straty 

kogoś bliskiego 

- optymizm i pesymizm – dwie postawy wobec świata 

- depresja jako choroba współczesnego człowieka, radzenie sobie          

ze smutkiem 

 

Pojęcia: 

carpe diem, horacjanizm. 

Blok 4. 

Media 

Sztuki piękne – świat 

oczami artystów 

- narodziny sztuki i jej istota 

- podstawowe dziedziny sztuki i ich wyznaczniki 

- różne sposoby czytania dzieł sztuki, artystyczne widzenie świata 

- rzemieślnik i artysta – różne sposoby uprawiania sztuki 

 

Pojęcia: 

sztuki piękne, malarstwo, rzeźba, architektura, grafika, rzemiosło 

artystyczne, oryginał, reprodukcja, kontrast, bohomaz, kompozycja, 

perspektywa. 

Blok 5. 

Laboratorium języka 

O języku 

 

- formy wypowiedzi: opowiadanie, rodzaje narracji  

- komunikacja językowa: odmiany języka (oficjalna i nieoficjalna, 

mówiona i pisana) 

- fleksja: odmiana zaimków, podział i zastosowanie zaimków, 

stosowanie dłuższych i krótszych form zaimków, odmiana liczebnika, 

podział liczebników, liczebniki wielowyrazowe, interpunkcja 

liczebników porządkowych 

Dział IV 

Blok 1. 

Historia literatury 

Barokowa wizja świata 

- obraz epoki baroku: najważniejsze zjawiska historyczne, społeczne              

i kulturowe (filozofia, nauka, sztuka) 

- poezja dworska – pomysłowość i nowatorstwo  

- bogactwo, dekoracyjność i efektowność wyznacznikami sztuki baroku 

- marność jako temat często spotykany w literaturze i sztuce baroku 

- kaznodziejstwo – w obronie wiary i ojczyzny 

- komiczne i tragikomiczne postacie literackie 

- humorystyczne ukazywanie świata (komedia jako gatunek 

dramatyczny) 

 

Pojęcia: 

kontrreformacja, kaznodziejstwo, retoryka, krasomówstwo, hiperbola, 

poezja dworska, peryfraza, kontrast, komedia, komizm (słowny, 

sytuacyjny). 



Blok 2. 

Współczesne 

nawiązania do epoki 

Współczesne oblicza 

baroku 

- wpływ sztuki i literatury barokowej na wyobraźnię współczesnego 

człowieka 

- przemijanie, śmierć, brzydota jako wciąż aktualny krąg artystycznych 

zainteresowań 

- XVII-wieczna rzeczywistość z dzisiejszej perspektywy 

 

Pojęcia: 

martwa natura, konwenans, sarmatyzm. 

Blok 3. 

Literatura bliska 

uczniom 

Sens istnienia i sprawy 

ostateczne 

- człowiek w obliczu śmierci 

- czas żałoby i jego odbicie w kulturze (literatura i muzyka) 

- doświadczanie własnej tożsamości podstawą człowieczeństwa 

- religia i sztuka – poszukiwania drogi do nieśmiertelności 

 

Pojęcia: 

egzystencja, racjonalność, tożsamość, analogia, fantasy. 

Blok 4. 

Media 

Muzyka – mowa 

dźwięków 

- muzyka jako jedna ze sztuk pięknych 

- istota języka muzyki, muzyczne środki ekspresji: rytm, metrum, 

melodia, harmonia, dynamika, artykulacja, barwa dźwięku 

- odmiany muzyki i jej różnorodność 

- muzyka – łącznik między pokoleniami czy zarzewie konfliktów? 

- kreowanie idoli przez kulturę popularną, ocena zjawiska 

- współcześni bardowie 

- taniec, jego historia, funkcje i przyczyny popularności 

 

Pojęcia: 

elementy dzieła muzycznego (rytm, metrum, melodia, barwa dźwięku, 

artykulacja, dynamika, harmonia), muzyka klasyczna, muzyka 

rozrywkowa, muzyka popularna, opera, balet, muzyka koncertowa, 

sonata, kwartet smyczkowy, symfonia, muzyka chóralna, 

akompaniament, muzyka filmowa, jazz, improwizacja, blues, rock, pop, 

hip-hop, melorecytacja, subkultura, antrakt, aria, balerina, dyrygent, 

westybul, czat. 

Blok 5. 

Laboratorium języka 

O języku 

 

- formy wypowiedzi: różne formy notatki (wyliczenie w punktach, 

schemat, tabela, mapa myśli, streszczenie) 

- fleksja: przyimek, spójnik (zagadnienia interpunkcyjne związane ze 

stosowaniem spójników), wykrzyknik i partykuła, wykorzystanie 

wykrzyknika w celu wyrażenia emocji, wprowadzanie do wypowiedzi 

partykuł ze zrozumieniem ich roli w modyfikowaniu znaczenia 

składników wypowiedzi, pisownia partykuł z innymi częściami mowy, 

błędy fleksyjne 

 

 


