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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO 
 W KLASIE 3 GIMNAZJUM 

 

 

W oparciu o program nauczania języka polskiego „Świat w słowach i obrazach II" Magdaleny 

Bobińskiej WSiP związany z  podręcznikiem Witolda Bobińskiego do kształcenia literackiego  

i kulturowego Świat w słowach i obrazach oraz Zofii Czarnieckiej - Rodzik Gramatyka 

i stylistyka do kształcenia językowego. 

 
 

 KLASA III  

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

Treści kształcenia Pojęcia Umiejętności 

Składnia 

wypowiedzenie wielokrotnie złożone • wypowiedzenie główne, 

wypowiedzenia poboczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: rozpoznaje wypowiedzenia 

wielokrotnie złożone i potrafi je 

zbudować, potrafi graficznie 

przedstawić budowę wypowiedzenia 

wielokrotnie złożonego, ma 

świadomość, że takie wypowiedzenie 

może składać się ze zdań i ich 

równoważników, potrafi je odróżnić, 

zna zasady interpunkcyjne rządzące 

wypowiedzeniami wielokrotnie 

złożonymi i stosuje je, potrafi ze zdań 

pojedynczych stworzyć 

wypowiedzenie wielokrotnie złożone. 
 

mowa zależna i niezależna • cytat Uczeń: wie, co to jest mowa zależna i 

niezależna, zna ich funkcje 

stylistyczne i potrafi odróżnić jedną 

od drugiej, umie przekształcić mowę 

niezależną w zależną i odwrotnie, zna 

zasady interpunkcyjne związane z 

mową niezależną i zależną i stosuje je, 

potrafi prawidłowo graficznie zapisać 

dialog, zna zasady ortograficzne 

związane z mową niezależną; wie, co 

to jest cytat, potrafi go prawidłowo 

zapisać, stosując odpowiednie zasady 

interpunkcyjne, podaje źródło, z 

którego zaczerpnął cytat w formie 

przypisu, wie, jak znaleźć źródło 

cytatu np. w Internecie. 

Fonetyka 



 2 

głoska i litera • samogłoski, spółgłoski, 

• głoski ustne, nosowe, dźwięczne, 

bezdźwięczne, miękkie, twarde, 

• narządy mowy 

Uczeń: odróżnia głoskę od litery, zna 

funkcję i  (znak zmiękczenia i znak 

głoski lub tylko znak zmiękczenia), 

poprawnie zapisuje miękkość głosek, 

zna i odróżnia samogłoski od 

spółgłosek, zna funkcję samogłosek, 

odróżnia od siebie różne rodzaje 

głosek, zna zasady ortograficzne 

dotyczące pisowni głosek ą i ę, ma 

świadomość, że w jeżyku polskim 

pisownia wyrazu nie zawsze jest 

tożsama z jego wymową, poprawnie 
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  zapisuje głoski dźwięczne i 

bezdźwięczne mimo różnic między 

wymową a pisownią, zna narządy 

mowy i wie, jaką rolę odgrywają w 

powstawaniu głosek. 

upodobnienia pod względem 

dźwięczności 

• • ubezdźwięcznienie i 

udźwięcznienie, upodobnienia 

wewnątrz i międzywyrazowe, 

postępowe i wsteczne, 

ubezdźwięcznienie w wygłosie 

Uczeń: zna i potrafi wskazać 
udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie 
wewnątrzwyrazowe, w wygłosie i 
międzywyrazowe, rozumie 
mechanizm powstawania tych 
zjawisk, zwraca uwagę na trudności 

ortograficzne stąd wynikające, zna 
zasady ortograficzne związane z 
pisownią przedrostków 
zakończonych głoską dźwięczną lub 
bezdźwięczną. 

uproszczenia grup spółgłoskowych  Uczeń: wie, co to jest uproszczenie 

grupy spółgłoskowej, zna 

mechanizm powstawania tego 

zjawiska, ma świadomość, jakie 

trudności ortograficzne z tym 

związane może napotykać, wie, że 

nie wszystkie uproszczenia grup 

spółgłoskowych są poprawne, wie, z 

jakiego słownika skorzystać w razie 

wątpliwości dotyczących 

prawidłowej wymowy i potrafi to 

zrobić. 
sylaba, akcent • sylaby otwarte i zamknięte, 

• zestrój akcentowy 
Uczeń: zna pojęcie sylaby, potrafi 

wyraz podzielić na sylaby, zna 

zasady prawidłowego przenoszenia 

wyrazu z linijki do linijki; wie, co to 

jest akcent, zna zasady 

prawidłowego akcentowania 

wyrazów, zna najważniejsze wyjątki. 
Słowotwórstwo i słownictwo 

 treść i zakres znaczeniowy wyrazu  Uczeń: rozróżnia treść wyrazu od 

jego zakresu, stosuje wyrazy o 

znaczeniu ogólnym i szczegółowym 

ze względu na treść. 

synonimy, homonimy, antonimy  Uczeń: zna pojęcia synonim, wyraz 

bliskoznaczny, homonim, antonim, 

potrafi te wyrazy od siebie odróżnić, 

zna ich funkcje, wykorzystuje je w 

praktyce w celu wzbogacenia swojej 

wypowiedzi i wyrażenia zamierzonych 

treści, wie, z jakich słowników 

korzystać. 

neologizmy • • neologizmy słowotwórcze, 

znaczeniowe, frazeologizmy, 

zapożyczenia, neologizmy artystyczne 

Uczeń: wie, co to jest neologizm, zna 

rodzaje neologizmów, potrafi je 

odróżnić, ma świadomość, że jeżyk 

nie jest strukturą zamkniętą, stale się 

rozwija, zna zasady poprawności 

dotyczące neologizmów, ma 

świadomość, że nie wszystkie są 

poprawne i potrzebne i stara się je 

odróżnić, wie, co to jest neologizm 

artystyczny i potrafi go wskazać w 

utworze literackim, zna jego funkcję. 
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archaizmy, archaizacja  Uczeń: wie, co to jest archaizm, 

potrafi go wskazać, nie myli tego 

pojęcia z archaizacja, potrafi 

wskazać utwory, w których 

zastosowano zabieg archaizacji, zna 

jego funkcję. 

dialekt, dialektyzmy, dialektyzacja  Uczeń: zna pojęcie dialektu, gwary, 

dialektyzmu, dialektyzacji, nie myli 

ich, ma świadomość, że oprócz 

polszczyzny literackiej istnieją 

dialekty, docenia ich znaczenie; zna 

funkcję dialektyzacji w utworze 

literackim i potrafi ją wskazać. 

Formy wypowiedzi 

podanie  Uczeń: potrafi napisać podanie, ma 

świadomość, że ta forma ma 

charakter urzędowy, zna wszystkie 

niezbędne elementy podania, 

przestrzega odpowiedniej formy 

graficznej, dostosowuje styl i język do 

charakteru tej formy wypowiedzi. 
list prywatny i oficjalny • list otwarty Uczeń: odróżnia list prywatny od 

oficjalnego, pamięta o niezbędnych 

elementach listu i jego formie 

graficznej, zna zasady ortograficzne 

związane z pisownią zaimków w liście, 

dostosowuje styl i słownictwo do 

charakteru listu, wie, czym jest list 

otwarty. 

wywiad  Uczeń: doskonali umiejętności 

przeprowadzania i pisania wywiadu. 
przemówienie • • retoryka, środki retoryczne: 

wykrzyknienie, hiperbola, 

powtórzenie, cytat, kontrast, 

porównanie obrazowe i przenośne, 

pytanie retoryczne 

Uczeń: próbuje napisać i wygłosić 

przemówienie, zna zasady jego 

budowy, wybiera adresata i temat, 

dostosowuje styl i język wypowiedzi 

do adresata i tematu, stosuje środki 

retoryczne, stara się wygłosić je tak, 

aby zainteresować słuchaczy, dba o 

poprawną dykcję akcent, tempo 

wypowiedzi, panuje nad gestykulacją i 

mimiką. 
charakterystyka porównawcza  Uczeń: doskonali swoje 

umiejętności pisania 

charakterystyki porównawczej, 

stosuje jej różne modele 

kompozycyjne. 
rozprawka  Uczeń: doskonali swoje umiejętności 

pisania rozprawki, wplata w nią 

elementy analizy lub charakterystyki 

porównawczej. 
KSZTAŁCENIE LITERACKO-KULTUROWE  

• Biblia* – fragmenty Księgi Rodzaju 

(Dzieje Noego), Przypowieść* 

o talentach, hymn o miłości 

św. Pawła*, 

• Adam Mickiewicz Reduta 

Ordona*, 

• Gustaw Herling-Grudziński 

Pierścień , 

• Stanisław Lem* – wybrane 

• narrator, dygresja, 

• literatura fantastycznonaukowa, 

Uczeń: zna teksty literackie 

wymienione w programie, dzieli się 

refleksjami i odczuciami na ich temat, 

potrafi sprecyzować ich temat i 

problematykę odróżnia utwory 

realistyczne od fantastycznych i 

groteskowych, potrafi streścić utwór, 

scharakteryzować bohaterów, podać 

jak najwięcej informacji o podmiocie 
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opowiadanie, np. z Dzienników 

gwiazdowych, kontekst filmowy: 

Solaris, reż. S. Soderbergh (fragm.) 

• Aldous Huxley Nowy, wspaniały 

świat (fragm.), 

• John R. R. Tolkien* Władca 

Pierścieni (fragm.), 

• Ryszard Kapuściński* – fragmen- 

ty wybranej książki, np. Imperium, 

Heban 

• poeci XX w.: Bolesław Leśmian, 

Krzysztof Kamil Baczyński, 

Konstanty Ildefons Gałczyński*, 

Czesław Miłosz*, Zbigniew 

Herbert*, Wisława Szymborska*, 

Stanisław Barańczak, 

• Juliusz Słowacki Balladyna*, 

• wybrana powieść współczesna 

z literatury polskiej*, np. Antoni 

Libera Madame, Paweł Huelle Weiser 

Dawidek 

• wybrana powieść współczesna 

z literatury światowej*, np. Eric 

Emanuel Schmitt Oskar i pani 

Róża lub Jostein Gaarder Świat 

Zofii, 

• teatr, 
• film, 

• media 

 

• utopia, antyutopia, 

• literatura fantasy, 

• stylizacja, 

 
 
 
• reportaż, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• bohater tragiczny, tragizm, 

 

 

 

 

 

 

 

• aktor, komedia dell'arte, teatr 

elżbietański, teatr telewizji, 

 

 

 

 

• reportaż filmowy, reportaż telewi- 

zyjny, film dokumentalny, felieton 

prasowy, 

lirycznym w wierszu, nazwać jego 

uczucia, odróżnia narrację 

pierwszoosobową od trzecioosobowej 

i rozumie ich funkcję w tekście, 

wskazuje i nazywa użyte w utworze 

środki artystyczne, zna elementy 

konstrukcyjne utworu; rozpoznaje 

rodzaje i gatunki literackie, nie myli 

rodzaju i gatunku; odróżnia utwory 

kultury wysokiej od utworów kultury 

popularnej, posługuje się tymi 

pojęciami; zna budowę dramatu, 

potrafi porównywać między sobą 

utwory literackie, dostrzega 

podobieństwa, rozpoznaje te same 

motywy w różnych tekstach, potrafi 

przedstawić propozycję odczytania 

utworu i uzasadnić ją, w interpretacji 

uwzględnia konteksty, np. biograficzny, 

historyczny, interpretuje głosowo 

wybrane utwory lub ich fragmenty, 

posługuje się pojęciami dotyczącymi 

wartości i ich przeciwieństw, potrafi 

wskazać je w czytanych tekstach, 

rozpoznaje w utworach podstawowe 

zagadnienia egzystencjalne i potrafi o 

nich rozmawiać; dostrzega 

różnorodność postaw społecznych, 

obyczajowych, narodowych, 

religijnych, etycznych i kulturowych. 

Uczeń: zna pojęcia komedia dell'arte, 

teatr elżbietański, teatr telewizyjny; 

rozumie specyfikę teatru 

telewizyjnego, potrafi wskazać jego 

podobieństwa do teatru żywego planu 

i filmu; zna wybrane spektakle teatru 

telewizji. 

Uczeń: ma świadomość, że 

współczesne kino chętnie miesza 

gatunki filmowe, potrafi odczytać 

dzieło filmowe nie tylko na poziomie 

fabuły, ale również na poziomie 

symbolicznym i metaforycznym. 

Uczeń: odróżnia specyfikę 

dziennikarstwa gazetowego od 

radiowego i telewizyjnego, ma 

świadomość, że radio i telewizja to nie 

tylko obszar kultury masowej, ale i 

miejsce pracy dziennikarzy, zna pojęcia 

reportaż radiowy, 

telewizyjny, felieton prasowy, umie 

odróżnić po specyficznych cechach 

felieton od informacji, notatki czy 

reportażu, ma świadomość, że obraz 

świata kreowany przez współczesne 

media bywa oddalony od 

rzeczywistości, zdaje sobie sprawę że 

media potrafią wykreować, wyolbrzymić 

problem, stara się być świadomym 

odbiorcą i oglądać krytycznie kreowany 

przez media obraz świata. 
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Przewidywane osiągnięcia ucznia po zakończeniu trzyletniego cyklu kształcenia 

gimnazjalnego  

Uczeń: 

 Czyta ze zrozumieniem różne teksty kultury i teksty użytkowe. Potrafi 

wyselekcjonować z czytanego tekstu 

potrzebne informacje, odpowiednio je uporządkować. 

 Czyta głośno, biegle, poprawnie i ze zrozumieniem, zwracając uwagę na interpunkcję 

i prawidłową intonację. 

 Słucha uważnie i aktywnie, zapamiętuje przekazywane informacje, potrafi zanotować 

to, co istotne. 

 Dostosowuje swoje wypowiedzi ustne i pisemne do określonej sytuacji 

komunikacyjnej. 

 Mówi i pisze poprawnie pod względem językowym i stylistycznym. 

 Potrafi posługiwać się różnymi formami wypowiedzi pisemnej, także formami 

użytkowymi. 

 Ma podstawową wiedzę o języku umożliwiającą mu swobodne i poprawne 

komunikowanie się w mowie i piśmie. 

 Zna podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne i posługuje się nimi. 

 Zna objęte programem teksty literackie. Potrafi podać ich autorów, nazwać gatunek, 

umieścić w odpowiednim kontekście historycznym. 

 Potrafi wypowiadać się na temat przeczytanego tekstu, obejrzanego filmu, 

spektaklu, dzieła plastycznego czy usłyszanego utworu muzycznego. Dostrzega w 

nim wartości uniwersalne i patriotyczne. Analizuje utwór i próbuje go interpretować. 

 Wyraża swoją opinię na temat tego, co przeczytał, obejrzał, doświadczył w różnych 

sytuacjach życia codziennego. Potrafi uzasadnić swoje zdanie. 

 Kulturalnie uczestniczy w dyskusji, wyrażając swoje zdanie, słuchając innych 

dyskutantów, zgadzając się z nimi lub polemizując. 

 Świadomie i krytycznie korzysta z oferty mediów. Zna podstawowe gatunki 

dziennikarskie. 

 Potrafi samodzielnie uczyć się, zdobywać potrzebną wiedzę z różnych źródeł, także 

mediów elektronicznych. 


