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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI
IV etap edukacyjny

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

Uczeń rozumie teksty o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte 
w struk turze głębokiej tekstu; rozpoznaje funkcje tekstu i środki językowe 
służące ich realizacji; ma świa do mość kryteriów poprawności językowej.

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.

Uczeń stosuje w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki; w inter-
pretacji tekstu wyko rzy stuje wiedzę o kontekstach, w jakich może być on 
odczytywany; poznaje niezbędne dla lektury fakty z historii literatury i in-
nych dziedzin humanistyki; odczytuje rozmaite sensy dzieła; dokonuje inter-
pretacji porównawczej.

III. Tworzenie wypowiedzi.

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

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 zna czenia wyrazów, 
związków frazeologicz nych, 
zdań, grup zdań uporząd ko wa-
nych w aka pi cie, odróżnia zna-
cze nie re alne i ety   mo logi czne) 
oraz wy dzie  lo nych przez sie bie 
frag men tów; potrafi  objaśnić 
ich sens oraz fun kcję na tle ca-
łości;

2)  rozpoznaje specyfi kę tekstów 
publi cys tycz nych (artykuł, fe-
lieton, reportaż), poli tycz nych 
(przemó wie nie) i popular no -
-nauko wych; wśród tekstów

spełnia wymagania określone dla 
zakresu podsta wo wego, a ponadto: 

1)  czyta utwory stanowiące kon-
teksty dla teks tów kultury po-
znawanych w szkole;

2)  twórczo wykorzystuje wypo-
wiedzi kryty czno  literackie i teo-
retycznolitera ckie (np. re cen zja, 
szkic, artykuł, esej);

3)  porównuje tekst linearny i hi-
pertekst ro zu miany jako wy-
powiedź nieciągła, nie li ne arna, 
stano wiąca system powiąza-
nych seg mentów teksto wych,  

Cele kształcenia 
– wymagania 

ogólne

Treści nauczania 
– wymagania 
szczegółowe
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  praso wych rozróżnia wiado-
mość i komen tarz; odczy tu-
je zawarte w od bie ranych tek-
stach infor macje zarów no jaw-
ne, jak i ukryte;  (przemó wie-
nie) i popular no  nauko wych; 
wśród tekstów praso wych roz-
różnia wiado mość i komen-
tarz; odczy tu je zawarte w od-
bie ranych tekstach infor macje 
zarów no jaw ne, jak i ukryte; 

3)  rozpoznaje typ nadawcy i adre-
sata tekstu;

4)  wskazuje charakterystyczne ce-
chy stylu da  ne go tekstu, rozpo-
znaje zasto so wa ne w nim środki 
językowe i ich funkcje w tekście;

5)  wyróżnia argumenty, kluczowe 
poję cia i twier dzenia w tekście 
argumentacyj nym, dokonuje 
jego lo gicznego stresz cze nia; 

6)  rozróżnia w dialogu odpowie-
dzi właś ci we i uni kowe;

7)  rozpoznaje w wypowiedzi iro-
nię, objaśnia jej mechanizm 
i funkcję;

8)  rozpoznaje pytania podchwy-
tliwe i su ge ru ją ce odpowiedź;

9)  rozpoznaje manipulację językową 
w te k s tach reklamowych, w języ-
ku po li ty ków i dzien ni karzy.

  łączonych do wol  nie przez użyt-
ko wnika języka w każ dora zo-
wym akcie od bio ru; 

4)  rozpoznaje retoryczną organi-
zację wy po  wie dzi – wskazu-
je zastosowane w niej spo soby 
osiągania przejrzystości i suge-
styw ności; 

5)  rozpoznaje mechanizmy nowo-
mowy chara kterystyczne dla 
systemów totalitarnych.

2. Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń:

1)  szuka literatury przydat nej do 
opraco wa nia różnych zagad-
nień; sele kcjo nuje ją we d ług 
wska zanych kry ter iów (w zaso-
bach bi b lio te cz nych ko rzy sta 
za rów no z trady cyj nego księ  -
go  zbio ru, jak i z za pi sów mul-
ti medial nych i ele ktro nicz nych, 
w tym Internetu);

spełnia wymagania określone dla 
zakresu podstawo wego, a ponadto: 

1)  samodzielnie wybiera do lektu-
ry teksty, sto su jąc różne kryte-
ria wyboru, które potrafi  uza-
sadnić; 

2)  adiustuje tekst na poziomie ele-
mentarnym.
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2)  korzysta ze słowników i leksy-
ko nów, w tym słowników ety-
mologicznych i sym boli; 

3)  tworzy przedmiotowe bazy da-
nych za wie ra jące informacje 
zdobywane w to ku nauki;

4)  sporządza opis bibliografi cz-
ny książki i ar ty kułu, zapisów 
elektronicz nych, bi b lio grafi ę 
wybranego tematu.

3. Świadomość językowa. Uczeń:

1)  analizuje i defi niuje (w razie 
potrze by z po  mocą słowników) 
znaczenia słów;

2)  zna pojęcia znaku i systemu 
zna ków; uza sa d  nia, że język jest 
systemem zna ków; roz róż nia 
znaki werbalne i nie wer balne, 
ma świa  domość ich różnych 
funkcji i spo so bów interpretacji;

3)  zna pojęcie aktu komunikacji 
języ ko wej i wska  zuje jego skła-
dowe (nadaw ca, od bior ca, kod, 
komunikat, kontekst), dostrze  ga 
i oma wia współczesne zmia ny 
modelu ko mu nikacji językowej 
(np. róż ni ce mię dzy tradycyjną 
komunikacją ustną lub pi saną 
a ko munikacją przez Internet); 

4)  rozpoznaje i nazywa funkcje 
tekstu (infor ma tywną, poetyc-
ką, ekspresywną, impre sywną 
– w tym perswazyjną); 

5)  wskazuje w czy ta nych tekstach 
i analizuje przykłady od mian te -
ry torialnych, środo wi sko wych 
i zawo do wych polszczyzny;

6)  rozpoznaje w czytanych tek-
stach oraz wy po wiedziach mó-
wionych styliza cję, roz róż nia jej  

spełnia wymagania określone dla 
zakresu podstawo wego, a ponadto: 

1)  rozróżnia i omawia na wybra-
nych przy kła dach funkcje języka 
– poznawczą (kate go ry zo wanie 
świata), komunika cyj ną (two-
rze nie wypowiedzi i stosowa nie 
języka w ak tach ko munikacji) 
oraz spo łeczną (jed no czenie 
gru py i budowa nie toż sa mości 
zbio rowej – regio nal nej, śro do-
wis ko wej, naro do wej);

2)  dostrzega związek języka z ob-
razem świa ta;

3)  rozpoznaje i wskazuje wybrane 
cechy ję zy ka polskiego, które 
świadczą o jego przy na leż ności 
do rodziny języków sło wiań -
skich; sytu uje polszczyznę na 
tle in nych języków uży wanych 
w Europie;

4)  postrzega styl potoczny ja ko 
centrum sys te mu stylowego 
pol szczy zny, od którego od  -
różniają się inne style: artys-
tyczny, naukowy, urzędowy, 
publi cystyczny. 
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  rodzaje (archaizację, dia le kty-
zację, kolo kwializację) i określa 
funkcje; 

7)  rozróżnia pojęcia błędu języko-
wego i za mierzonej innowacji 
językowej, popra wnoś ci i sto-
sowności wypowiedzi; rozpo-
znaje i po prawia różne typy 
błę dów języ ko wych;

8)  odróżnia słownictwo neutralne 
od emo cjo nalnego i wartościują-
cego, ofi cjal ne od swo   bod nego.

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

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń:

1)  prezentuje własne przeżycia 
wynikające z kon   taktu z dzie-
łem sztuki;

2)  określa problematykę utworu; 
3)  rozpoznaje konwencję literac-

ką (stałe po ja  wianie się danego 
literackiego roz wią za nia w ob-
rębie pewnego historycz nie 
okreś lo ne go zbioru utworów).

spełnia wymagania określone dla 
zakresu podstawo wego.

2. Analiza. Uczeń:

1)  wskazuje zastosowane w utwo-
rze środki wy razu artystyczne-
go i ich funkcje (po z na ne wcze-
śniej, a ponadto: oksymo rony, 
sy nek dochy, hiperbole, elip-
sy, paralelizmy) oraz inne wy-
znaczniki poetyki danego utwo-
ru (z zakresu pod staw wersy-
fi kacji, kom po zy cji, genolo gii) 
i określa ich fun kcje;

2)  dostrzega w czytanych utworach 
cechy cha rakterystyczne określo-
nej epoki (śre d  nio  wie cze, rene-
sans, barok, oświe ce nie, ro man -

spełnia wymagania określone dla 
zakresu podstawo wego, a ponadto: 

1)  wskazuje związki między róż-
nymi aspek tami utworu (este-
tycznym, etycznym i po z  naw-
czym);

2)  dostrzega przemiany konwencji 
i prak ty kę ich łączenia (synkre-
tyzm konwencji i ga tun ków);

3)  rozpoznaje aluzje literackie 
i symbole kul  tu ro we (np. bi-
blijne, romantyczne) oraz ich-
funkcję ideową i kompozycyj- 
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  tyzm, pozytywizm, Młoda Pol ska, 
dwu dzie stolecie międzywojen ne, 
współczesność);

3)  analizując teksty dawne, do-
strzega róż ni ce językowe (fone-
tyczne, leksykalne) wyni ka  jące 
ze zmian historycznych;

4)  rozpoznaje w utworze sposoby 
kreowa nia świata przedstawio-
nego i bohatera (nar racja, fabu-
ła, sytuacja liryczna, akcja);

5)  porównuje utwory literackie 
lub ich fra g menty (dostrzega 
cechy wspólne i róż ne).

  ną, a także znaki tradycji, np. 
antycznej, ju da  istycznej, chrze-
ścijańskiej, staro pol skiej;

4)  dostrzega w czytanych utwo-
rach: paro dię, para frazę i tra-
westację, wskazuje ich wzo rce 
tek stowe; 

5)  rozpoznaje i charakteryzuje styl 
utworu, np. wiersza renesanso-
wego, barokowego, klasy cy s-
tycznego, romantycznego.

3. Interpretacja. Uczeń:

1)  wykorzystuje w interpretacji ele-
menty zna czące dla odczytania 
sensu utworu (np. sło wa-klucze, 
wyznaczniki kompo zycji); 

2)  wykorzystuje w interpretacji 
utworu kon tek sty (np. literackie, 
kulturowe, fi lo zo fi cz ne, religijne); 

3)  porównuje funkcjonowanie 
tych sa mych mo ty  wów w róż-
nych utworach li te rackich;

4)  odczytuje treści alegoryczne 
i symboli cz ne utworu.

spełnia wymagania określone dla 
zakresu podstawo wego, a ponadto: 

1)  dostrzega i komentuje estetycz-
ne war tości utwo  ru literackiego;

2)  przeprowadza interpretację po-
równawczą utwo  rów literackich;

3)  w interpretacji eseju i felietonu 
wykorzy stuje wiedzę o ich ce-
chach gatunkowych;

4)  konfrontuje tekst literacki z inny-
mi teks tami kultury np. plastycz-
nymi, teatral nymi, fi lmo wymi. 

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń:

1)  dostrzega związek języka 
z wartościa mi, ro zu mie, że ję-
zyk podlega warto ścio  waniu, 
(np. język jasny, prosty, zro zu-
miały, obra zo wy, piękny), jest 
narzę dziem wartościo wa nia, 
a także źródłem poznania war-
tości (utrwa lonych w zna cze -
niach nazw war toś ci, takich jak: 
do bro, prawda, piękno; wia ra, 
na dzieja, mi łość; wolność, rów-

spełnia wymagania określone dla 
zakresu podstawowego, a ponadto:

1)  wskazuje różne sposoby wy-
rażania war toś cio wań w tek-
stach.
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  ność, brater stwo; Bóg, honor, 
ojczyzna; solidar ność, nie   po d-
ległość, tolerancja);

2)  dostrzega obecne w utworach 
literac kich oraz innych tekstach 
kultury war tości naro dowe 
i uniwersalne;

3)  dostrzega w świecie konfl ikty 
war tości (np. równości i wol-
ności, sprawiedliwości i mi ło -
sierdzia) oraz rozumie źródła 
tych kon fl iktów. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

1. Mówienie i pisanie. Uczeń:

1)  tworzy dłuższy tekst pisany 
lub mówio ny (rozprawka, re-
cenzja, referat, inter pre tacja 
utwo ru literackiego lub frag-
mentu) zgodnie z podstawo-
wymi regu łami jego organiza-
cji, prze strzegając zasad spój-
ności znacze nio wej i logicz nej;

2)  przygotowuje wypowiedź (wy-
biera for mę ga tun kową i odpo-
wiedni układ kom po zy cyjny, 
analizuje temat, wybiera formę 
kom po  zy cyj ną, sporządza plan 
wypo wie dzi, do biera właś ciwe 
słow nic two);

3)  tworzy samodzielną wypo-
wiedź argu men ta cyjną według 
podstawowych za sad logi ki 
i retoryki (stawia tezę lub hi-
potezę, do biera argu menty, 
porząd kuje je, hierar chizuje, 
do konuje ich sele kcji podwzglę-
dem uży teczności w wypo-
wiedzi, podsu mo wuje, do bie-
ra przykłady ilustrujące wy-
wód myślo wy, prze  prowadza 
prawi dło we wniosko wa nie);

spełnia wymagania określone dla za-
kresu podstawo wego, a ponadto: 

1)  tworzy wypowiedzi ze świado-
mością ich fun kcji sprawczej; 

2)  ocenia własną kompetencję ję-
zykową (po pra wność grama-
tyczną i słownikową) oraz kom-
petencję komunikacyjną (sto-
sow ność i sku teczność wypo-
wiadania się).
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4)  publicznie wygłasza przygoto-
waną przez sie bie wypowiedź, 
dbając o dźwię  kową wy ra  zis tość 
przekazu (w tym także tempo 
mo wy i do nośność głosu);

5)  stosuje uczciwe zabiegi perswa-
zyjne, zda jąc sobie sprawę z ich 
wartości i fun kcji; wy strze ga się 
nieuczciwych zabiegów ery-
stycz nych;

6)  opracowuje redakcyjnie własny 
tekst (do ko nuje uzupełnień, 
przekształceń, skrótów, eli mi-
nuje przy padkową nie jed no-
znaczność wy po wie dzi, sporzą-
dza przy pisy);

7)  wykonuje różne działania na 
tekście cu dzym (np. streszcza, 
parafrazuje, spo rządza

2. Świadomość językowa. Uczeń:

1)  operuje słownictwem z określo-
nych krę gów tematycznych (na 
tym etapie roz wijanym i kon-
centrującym się prze de wszyst-
kim wo kół tematów: Polska, 
Euro pa, świat – współ czesność 
i przesz łość; kultura, cywili-
zacja, polityka).

spełnia wymagania określone dla 
zakresu podstawo wego.

ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY

1. Teksty poznawane w całości

(nie mniej niż 13 pozycji książkowych odpowiednio w trzyletnim bądź 
czteroletnim okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty 
o mniejszej objętości, przy czym nie można pominąć autorów i utworów 
oznaczonych gwiazdką):

Sofokles Antygona lub Król Edyp (wer-
sja literacka lub spektakl teatralny); 
*Bogurodzica; Lament świętokrzyski;

Teksty określone dla zakresu pod-
stawowego, a ponadto: 
Horacy – wybrane liryki; 

Teksty kultury
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*Jan Kochanowski – wybrane pie-
śni, treny (inne niż 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; 
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 Chło-
pi (tom I – Jesień); 
Stefan Żeromski – 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 opowia-
danie; 
Tadeusz Borowski – wybrane opo-
wiadanie; 
Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz 
Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława 
Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa 
Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław 
Barańczak – wybrane wiersze; 
Miron Białoszewski – wybrane utwory;

Jan Kochanowski Treny (jako cykl po-
etycki); poezja barokowa (np. Daniel 
Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn); 
wybrany wiersz z romantycznej po-
ezji europejskiej; 
Juliusz Słowacki Kordian lub Fantazy; 
Zygmunt Krasiński Nie-Boska Kome-
dia; realistyczna lub naturalistyczna 
powieść europejska (np. Honoriusz 
Balzak Ojciec Goriot, Emil Zola Nana 
lub Gustaw Flaubert Pani Bovary); 
Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy; 
Gustaw Herling-Grudziński – wy-
brane opowiadanie; 
Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata; 
wybrana powieść lub zbiór opowia-
dań z XX lub XXI w. (np. Marii Dą-
browskiej, Zofi i Nałkowskiej, Ma-
rii Kuncewiczowej, Józefa Wittlina, 
Józefa Mackiewicza, Juliana Stryj-
kowskiego, Andrzeja Kuśniewicza, 
Tadeusza Konwickiego, Stanisła-
wa Lema, Wiesława Myśliwskiego, 
Marka Nowakowskiego, Jerzego Pil-
cha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwi-
na, Pawła Huellego); 
wybrana powieść (lub zbiory opo-
wiadań) dwudziestowiecznych au-
torów z literatury światowej (np. 
Franza Kafki, Thomasa Manna, Vla-
dimira Nabokova, Alberta Camusa, 
Isaaca Bashevisa Singera, Johna Ste-
inbecka, Kurta Vonneguta, Gabriela 
Garcii Marqueza, Günthera Grassa, 
Umberto Eco, Milana Kundery); 
wybrane wiersze dwudziestowiecz-
nych poetów polskich (innych niż 
wymienieni na poziomie podstawo-
wym).
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wybrany dramat dwudziestowiecz-
ny z literatury polskiej (np. Stanisła-
wa Ignacego Witkiewicza, Sławo-
mira Mrożka lub Tadeusza Róże-
wicza); 
wybrana powieść polska z XX lub 
XXI w. (np. Marii Kuncewiczowej 
Cudzoziemka, Zofi i Nałkowskiej Gra-
nica, Józefa Mackiewicza Droga doni-
kąd, Stanisława Lema Solaris, Juliana 
Stryjkowskiego Austeria, Tadeusza 
Konwickiego Kronika wypadków mi-
łosnych); 
wybrana powieść światowa z XX lub 
XXI w. (np. Franza Kafki Proces, Al-
berta Camusa Dżuma, George’a Or-
wella Rok 1984, Isaaca Bashevisa Sin-
gera Sztukmistrz z Lublina, Gabriela 
Garcii Marqueza Sto lat samotności, 
Umberto Eco Imię róży).

2. Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela), 
przy czym nie można 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 
Zdążyć przed Panem Bogiem; 
Gustaw Herling-Grudziński Inny 
świat; 

Ryszard Kapuściński Podróże z Hero-
dotem; 

teksty określone dla zakresu podsta-
wowego, 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. Kazi-
mierza Wyki, Jana Błońskiego, Marii 
Janion, Leszka Kołako wskie go, ks. 
Józefa Tischnera, Jarosława Rym-
kiewicza, Jerzego Stempowskiego); 
wybrany reportaż autora polskie-
go (np. Ryszarda Kapuścińskiego, 
Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny 
Krall, Henryka Grynberga);
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Biblia (wybrane psalmy, fragmen-
ty: Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba, 
Apokalipsy św. Jana);

dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, 
Zofi i Nałkow skiej, Jarosława Iwasz-
kiewicza, Witolda Gombrowicza); 
Jan Paweł II Tryptyk Rzymski;

Biblia (fragmenty Starego i Nowe-
go Testamentu jako konteksty in-
terpretacyjne dla lektury dzieł z in-
nych epok).

3. Inne:

wybrane fi lmy z twórczości polskich 
reżyserów (np. Krzysztofa Kieślow-
skiego, Andrzeja Munka, Andrzeja 
Wajdy, Krzysztofa Zanussiego);

homilia Jana Pawła II wygłoszo-
na 2 czerwca 1979 roku w Warsza-
wie na Placu Zwycięstwa (Piłsud-
s kie go) – nagranie telewizyjne.

jak dla zakresu podstawowego, 
a ponadto: 

wybrane fi lmy z klasyki kinemato-
grafi i światowej (np. Ingmara Berg-
mana, Charlesa Chaplina, Federico 
Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrie-
ja Tarkowskiego, Orsona Wellesa); 

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

stała lektura gazety codziennej, ty-
godnika opinii, miesięcznika i kwar-
talnika.


