PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
JĘZYK POLSKI
LICEUM 4-LETNIE I TECHNIKUM 5-LETNIE
POZIOM PODSTAWOWY

Ogólne kryteria oceniania – klasa I
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

nie przyswoił podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu podstawowego
podstawy programowej, co nie pozwala na kontynuację nauki w klasie wyższej;

nie rozumie większości wiadomości z zakresu programu nauczania;


nie umie stosować nabytej wiedzy;



nie potrafi zaprezentować zdobytej wiedzy;



nie utrwala zdobytej wiedzy.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

wykazuje nieliczne braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z
zakresu podstawowego podstawy programowej;

nie rozumie niektórych zagadnień materiału programowego;


stosuje zdobytą wiedzę przy pomocy nauczyciela;



często popełnia błędy językowe w wypowiedziach ustnych i pisemnych;



ma trudności w utrwalaniu zdobytej wiedzy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:


opanował

wiadomości

i

umiejętności

z

zakresu

podstawowego

podstawy

programowej;


rozumie zdobytą wiedzę;



stara się zastosować zdobytą wiedzę;



popełnia nieliczne błędy językowe w wypowiedziach ustnych i pisemnych;



przejawia braki w trwałym opanowaniu materiału programowego.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:


opanował

wiadomości

i

umiejętności

z

zakresu

podstawowego

programowej;


rozumie zdobytą wiedzę;



stosuje zdobytą wiedzę;



popełnia drobne usterki językowe w wypowiedziach ustnych i pisemnych;



w każdej sytuacji wykazuje się dobrą znajomością zdobytej wiedzy.
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podstawy

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował wszystkie wiadomości i umiejętności z zakresu podstawowego podstawy
programowej;

samodzielnie interpretuje posiadane wiadomości;


swobodnie stosuje zdobytą wiedzę;



nie popełnia błędów językowych w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych;



swobodnie operuje wiedzą z zakresu podstawowego podstawy programowej.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

biegle opanował wszystkie wiadomości i umiejętności z zakresu podstawowego
podstawy programowej lub dodatkowo przyswoił wiadomości wykraczające poza zakres
programu nauczania;

interpretuje zdobytą wiedzę w sposób samodzielny i oryginalny;


samodzielnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w sytuacjach problemowych;



prezentuje wiedzę, posługując się precyzyjnym językiem i bogatym słownictwem;



swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł.

Szczegółowe kryteria oceniania – klasa I
ZAKRES PODSTAWOWY
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich.


rozumie podstawy podziału literatury na epoki;


wymienia epoki literackie w porządku chronologicznym od starożytności do
oświecenia;

z pomocą nauczyciela sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach,
w szczególności w: starożytności, średniowieczu, renesansie, baroku, oświeceniu;


na ogół trafnie rozpoznaje konwencje literackie: realistyczną i fantastyczną;


rozróżnia podstawowe gatunki epickie, liryczne, dramatyczne i częściowo gatunki
synkretyczne, w tym: gatunki poznane w szkole podstawowej oraz epos, odę, tragedię
antyczną, psalm, kronikę;

rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego poznane w szkole
podstawowej oraz niektóre środki znaczeniowe (np. oksymoron), leksykalne (np.
frazeologizmy), składniowe (np. wyliczenie), i wersyfikacyjne (np. przerzutnię);

przy pomocy nauczyciela interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu
literackiego;
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na ogół trafnie rozpoznaje w tekstach literackich: komizm, humor;


na poziomie ogólnym rozumie pojęcie groteski i potrafi wymienić jej cechy na
podstawie Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią lub innego tekstu;

zna i przy pomocy nauczyciela rozumie treść utworów wskazanych w podstawie
programowej jako lektury obowiązkowe dla zakresu podstawowego;

na poziomie ogólnym rozpoznaje tematykę i problematykę omawianych tekstów
biblijnych i antycznych, średniowiecznych, renesansowych, barokowych i oświeceniowych;

na poziomie ogólnym i przy pomocy nauczyciela rozpoznaje sposoby kreowania w
utworze literackim: świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, akcji, wątków, motywów),
narracji, sytuacji lirycznej;

rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i
toposy, np. danse macabre, memento mori, theatrum mundi;

z pomocą nauczyciela odwołuje się do wybranych tekstów poznanych w szkole
podstawowej, w tym: trenów i pieśni Jana Kochanowskiego, bajek Ignacego Krasickiego,
Dziadów cz. II oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Zemsty Aleksandra Fredry,
Balladyny Juliusza Słowackiego;


podejmuje próbę porównywania utworów literackich lub ich fragmentów;


przedstawia z pomocą nauczyciela propozycję odczytania utworu na poziomie
dosłownym;

z pomocą nauczyciela wykorzystuje w interpretacji utworów literackich kontekst
historycznoliteracki i biograficzny;

rozpoznaje obecne w utworach literackich wybrane wartości uniwersalne, np. dobro,
piękno; i narodowe, np. tradycja.
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Odbiór tekstów kultury.


potrafi przetwarzać i układać pod względem ważności proste informacje z tekstów;


przy pomocy nauczyciela analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl,
sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację;

rozpoznaje niektóre teksty retoryczne (przemówienie) i popularnonaukowe (notatka
encyklopedyczna, definicja);


wie, że starożytny teatr grecki wpłynął na rozwój sztuki teatralnej;



z pomocą nauczyciela rozumie pojęcie katharsis;


potrafi scharakteryzować główne prądy filozoficzne epoki: stoicyzm, epikureizm,
humanizm, racjonalizm;


zazwyczaj potrafi odczytać na poziomie dosłownym pozaliterackie teksty kultury;



z reguły odróżnia dzieła kultury wysokiej od tekstów kultury popularnej.

II. Kształcenie językowe. Gramatyka języka polskiego.

przy pomocy nauczyciela wykorzystuje wiedzę z dziedziny fleksji, słowotwórstwa,
frazeologii i składni do analizy i interpretacji tekstów oraz podczas tworzenia własnych
wypowiedzi;
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zna i potrafi rozróżnić typy zdań wielokrotnie złożonych;


z pomocą nauczyciela rozpoznaje argumentacyjny charakter różnych konstrukcji
składniowych;


rozumie, że szyk wyrazów w zdaniu może zmieniać znaczenie wypowiedzi.

II. Kształcenie językowe. Zróżnicowanie języka.


rozróżnia pojęcie stylu i stylizacji;



na poziomie ogólnym potrafi określić podstawowe znaczenie zapożyczeń w tekście;


zna wybrane biblizmy, mitologizmy, sentencje i aforyzmy wywodzące się z mitologii,
Biblii oraz polskiej tradycji ludowej;


rozpoznaje stylizację biblijną;



częściowo rozpoznaje słownictwo o charakterze wartościującym.

II. Kształcenie językowe. Komunikacja językowa i kultura języka.


rozumie pojęcie znaku językowego;



wie, że język to system znaków;



zna pojęcie aktu komunikacji językowej;


potrafi wymienić wybrane funkcje tekstu (informatywną, poetycką, metajęzykową,
ekspresywną, impresywną – w tym perswazyjną);

rozpoznaje z pomocą nauczyciela niektóre zjawiska powodujące niejednoznaczność
wypowiedzi (np. paradoks);

stosuje niektóre zasady etyki wypowiedzi; wartościuje wybrane wypowiedzi
językowe, stosując przejrzyste (jednoznaczne) kryteria, np. prawda – fałsz, poprawność –
niepoprawność;

na ogół stosuje zasady etykiety językowej w wypowiedziach ustnych i pisemnych
odpowiednio do sytuacji;

z pomocą nauczyciela dostrzega zmiany w komunikacji językowej związane z
rozwojem jej form (np. komunikacji internetowej).
II. Kształcenie językowe. Ortografia i interpunkcja.


stosuje podstawowe zasady ortografii poznane w szkole podstawowej;


wykorzystuje podstawowe zasady interpunkcji w zdaniach złożonych (oddzielanie
przecinkiem zdań składowych).
III. Tworzenie wypowiedzi. Elementy retoryki.


przy pomocy nauczyciela formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej;



próbuje określać cele perswazyjne w wypowiedzi literackiej i nieliterackiej;


na ogół rozumie i próbuje stosować w tekstach retorycznych zasadę kompozycyjną
(np. teza, argumenty, apel, pointa);

przy pomocy nauczyciela potrafi wskazać użyte w tekście środki retoryczne:
powtórzenie, anafora, epifora, pytanie retoryczne, apostrofa, wyliczenie, wykrzyknienie;
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potrafi wyróżnić argumenty w swojej wypowiedzi pisemnej;


przy pomocy nauczyciela próbuje zrozumieć, na czym polega logika i konsekwencja
toku rozumowania w wypowiedziach argumentacyjnych.
III. Tworzenie wypowiedzi. Mówienie i pisanie.


ma swoje racjonalne zdanie, ale nie zawsze potrafi je uzasadnić;



zazwyczaj umie zbudować wypowiedź z uwzględnieniem celu i adresata;



na ogół potrafi dostrzec przejawy agresji językowej;


przy pomocy nauczyciela formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje proste
informacje;

z pomocą nauczyciela tworzy wypowiedzi w następujących formach gatunkowych:
wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, definicja, hasło encyklopedyczne, notatka
syntetyzująca;


z pomocą nauczyciela odróżnia streszczenie od parafrazy;


z pomocą nauczyciela tworzy plan kompozycyjny tekstów o charakterze
argumentacyjnym;


próbuje stosować retoryczne zasady kompozycyjne w tworzeniu własnego tekstu;



wygłasza mowę, popełniając błędy, które nie zakłócają komunikatywności;


z pomocą nauczyciela interpretuje tekst, formułuje argumenty na podstawie tekstu
oraz znanych kontekstów, w tym własnego doświadczenia, próbuje przeprowadzić logiczny
wywód służący uprawomocnieniu formułowanych sądów;

zna zasady poprawności językowej i stylistycznej i próbuje je stosować w tworzeniu
własnego tekstu;


wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym.

IV. Samokształcenie.

potrafi uczyć się samodzielnie;

próbuje porządkować informacje; w niewielkim stopniu potrafi syntetyzować
poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia;


rzadko korzysta z literatury naukowej lub popularnonaukowej;



próbuje stosować odpowiednie cytaty w swoich wypowiedziach;


w niewielkim stopniu wykorzystuje multimedialne źródła informacji (słowniki online, autorskie strony internetowe) do przygotowania samodzielnych zadań;

gromadzi informacje potrzebne do napisania sprawdzianu lub wykonania zadania
domowego.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich.

rozumie podstawy podziału literatury na epoki: starożytność, średniowiecze, renesans,
barok, oświecenie;

wymienia epoki literackie w porządku chronologicznym od starożytności do
oświecenia;
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sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach, w szczególności w:
starożytności, średniowieczu, renesansie, baroku, oświeceniu;


rozpoznaje konwencje literackie: realistyczną, fantastyczną i groteskową;


rozróżnia gatunki epickie, liryczne, dramatyczne i synkretyczne, w tym: gatunki
poznane
w szkole podstawowej oraz epos, odę, tragedię antyczną, psalm, kronikę,
satyrę, sielankę;

rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego poznane w szkole
podstawowej oraz środki znaczeniowe (np. oksymoron, peryfrazę, hiperbolę), leksykalne (np.
frazeologizmy), składniowe (np. antytezę, paralelizm, wyliczenie, epiforę), wersyfikacyjne
(np. przerzutnię); próbuje określić ich funkcje w utworze literackim;


interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego;



rozpoznaje w tekstach literackich: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor, patos;


rozumie pojęcie groteski i potrafi wymienić jej cechy; rozpoznaje ją w tekstach
omawianych epok;

wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie
programowej jako lektury obowiązkowe; rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych
tekstów oraz jej związek z programami i ideami epoki literackiej;

rozpoznaje tematykę i problematykę omawianych tekstów biblijnych i antycznych,
średniowiecznych, renesansowych, barokowych i oświeceniowych;

rozpoznaje sposoby kreowania w utworze literackim: świata przedstawionego (fabuły,
bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; dokonuje próby ich
interpretacji i wartościowania;

rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i
toposy: dance macabre, memento mori, ars moriendi, motyw sokoła, theatrum mundi;

potrafi posłużyć się wiedzą o tekstach poznanych w szkole podstawowej, w tym:
trenów
i pieśni Jana Kochanowskiego, bajek Ignacego Krasickiego, Dziadów cz. II
oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Zemsty Aleksandra Fredry, Balladyny Juliusza
Słowackiego;

porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje i nawiązania
w porównywanych utworach;


przedstawia propozycję odczytania utworu na poziomie dosłownym;


wykorzystuje w interpretacji utworów literackich kontekst historycznoliteracki
i biograficzny;

rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne, np. dobro, piękno,
altruizm, odpowiedzialność, tolerancja i narodowe, np. tradycja, patriotyzm.
I. Kształcenie literackie i językowe. Odbiór tekstów kultury.

przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów w stopniu umożliwiającym
funkcjonalne ich wykorzystanie podczas lekcji i w samodzielnej pracy;

odczytuje sens utworu, jego główną myśl, sposób prowadzenia wywodu oraz
argumentację;

rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych, retorycznych (przemówienie)
i popularnonaukowych (notatka encyklopedyczna, definicja);
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określa wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej;



rozumie pojęcie katharsis;


charakteryzuje główne prądy filozoficzne: stoicyzm, epikureizm, teocentryzm,
antropocentryzm, humanizm, racjonalizm oraz określa ich wpływ na kulturę epoki;

odczytuje na poziomie dosłownym pozaliterackie teksty kultury, stosując kod
właściwy
w danej dziedzinie sztuki;


odróżnia dzieła kultury wysokiej od tekstów kultury popularnej.

II. Kształcenie językowe. Gramatyka języka polskiego.

wykorzystuje wiedzę z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni w
analizie
i interpretacji tekstów oraz przy tworzeniu własnych wypowiedzi;

zna i potrafi rozróżnić typy zdań wielokrotnie złożonych; rozpoznaje ich funkcje w
tekście;

potrafi wykorzystać zdania złożone podrzędnie do budowania wypowiedzi o
charakterze argumentacyjnym;


rozumie, że szyk wyrazów w zdaniu wpływa na znaczenie wypowiedzi.

II. Kształcenie językowe. Zróżnicowanie języka.


rozróżnia pojęcie stylu i stylizacji; potrafi odnaleźć w utworze stylizację biblijną;



określa rodzaje zapożyczeń w języku polskim;


zna i rozumie biblizmy, mitologizmy, sentencje, przysłowia i aforyzmy obecne w
literaturze;

rozpoznaje rodzaje stylizacji (biblijna, mitologiczna) oraz określa ich funkcje w
tekście;

rozpoznaje słownictwo o charakterze wartościującym; odróżnia słownictwo neutralne
od słownictwa o zabarwieniu emocjonalnym.
II. Kształcenie językowe. Komunikacja językowa i kultura języka.

zna, rozumie i stosuje pojęcie znaku językowego oraz języka jako systemu znaków;
rozróżnia typy znaków i określa ich funkcje w tekście;

zna pojęcie aktu komunikacji językowej oraz jego składowe (komunikat, nadawca,
odbiorca, kod, kontekst, kontakt);

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

rozpoznaje niektóre zjawiska powodujące niejednoznaczność wypowiedzi, np.
paradoksy, homonimie;

stara się posługiwać różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji
komunikacyjnej;


stosuje zasady etyki wypowiedzi;


w wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje zasady etykiety językowej
odpowiednio do sytuacji;
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dostrzega zmiany w komunikacji językowej związane z rozwojem jej form (np.
komunikacji internetowej).
II. Kształcenie językowe. Ortografia i interpunkcja.


wykorzystuje zasady ortograficzne poznane w szkole podstawowej;



tworzy wypowiedzi, stosując zasady ortografii i interpunkcji języka polskiego.

III. Tworzenie wypowiedzi. Elementy retoryki.


formułuje tezy i argumenty w samodzielnie stworzonej wypowiedzi ustnej i pisemnej;



wskazuje i rozróżnia cele perswazyjne w wypowiedzi literackiej i nieliterackiej;


rozumie i stosuje w tekstach retorycznych zasadę kompozycyjną (np. teza, argumenty,
apel, pointa);

zna podstawowe środki retoryczne (powtórzenie, anafora, epifora, pytanie retoryczne,
apostrofa, apel, wyliczenie, paralelizm, wykrzyknienie, czasowniki w 1 osobie liczby
pojedynczej i liczby mnogiej, inwersja);


rozróżnia typy argumentów (rzeczowe, logiczne, emocjonalne – pozamerytoryczne);


rozumie, na czym polega logika i konsekwencja toku rozumowania w wypowiedziach
argumentacyjnych i stosuje je we własnych tekstach.
III. Tworzenie wypowiedzi. mówienie i pisanie.

zgadza się z cudzymi poglądami lub podejmuje próbę polemiki z nimi, uzasadniając
własne zdanie;


budując wypowiedź, określa jej cel, adresata i funkcję, którą ma spełnić;



dostrzega przejawy agresji językowej;


zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje,
uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;

tworzy wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: wypowiedź o charakterze
argumentacyjnym, definicja, hasło encyklopedyczne, notatka syntetyzująca;


odróżnia streszczenie od parafrazy;



tworzy plan kompozycyjny tekstów o charakterze argumentacyjnym;



stosuje retoryczne zasady kompozycyjne w tworzeniu własnego tekstu;



wygłasza mowę z zastosowaniem środków pozajęzykowych;


interpretuje tekst, formułuje argumenty na podstawie tekstu oraz znanych kontekstów,
w tym własnego doświadczenia, przeprowadza logiczny wywód służący uprawomocnieniu
formułowanych sądów;

zna zasady poprawności językowej i stylistycznej i stosuje je w tworzeniu własnego
tekstu;

wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym, stosuje
kryteria poprawności językowej.
IV. Samokształcenie.
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pracuje samodzielnie;


przygotowuje różne formy prezentacji własnego stanowiska (wypowiedź, referat,
prezentacja);

porządkuje informacje w problemowe całości, np. wg epoki literackiej, autora, utworu,
motywu;


korzysta z literatury naukowej lub popularnonaukowej;



wybiera z tekstu odpowiednie cytaty i stosuje je w wypowiedzi;


wzbogaca swoją wypowiedź pozajęzykowymi środkami komunikacji (mimika,
gestykulacja);

wykorzystuje multimedialne źródła informacji (słowniki on-line, autorskie strony
internetowe);

gromadzi i na ogół trafnie przetwarza informacje w celu wykorzystywania ich podczas
lekcji, zajęć pozalekcyjnych oraz pracy w domu.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich.

rozumie podział literatury na epoki: starożytność, średniowiecze, renesans, barok,
oświecenie;

wymienia epoki literackie w porządku chronologicznym od starożytności do
oświecenia;

sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach, w szczególności w:
starożytności, średniowieczu, renesansie, baroku, oświeceniu;

rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy w utworach (realistyczną,
fantastyczną, symboliczną, groteskową);

rozróżnia gatunki epickie, liryczne, dramatyczne i synkretyczne, w tym: gatunki
poznane
w szkole podstawowej oraz epos, odę, tragedię antyczną, psalm, kronikę,
satyrę, sielankę, dramat szekspirowski, a także odmiany powieści i dramatu;

rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego poznane w szkole
podstawowej oraz środki znaczeniowe: oksymoron, peryfrazę, hiperbolę; leksykalne, w tym
frazeologizmy; składniowe: antytezę, paralelizm, wyliczenie, epiforę; wersyfikacyjne,
w
tym przerzutnię; określa ich funkcje;


interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego;


rozpoznaje w tekstach literackich: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor, patos;
określa ich funkcje w tekście;

rozumie pojęcie groteski i potrafi wymienić jej cechy; rozpoznaje ją w tekstach
omawianych epok oraz tekstach będących nawiązaniami;

wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie
programowej jako lektury obowiązkowe; rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych
tekstów oraz jej związek z programami i ideami epoki literackiej;

rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z
programami
i ideami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi,
egzystencjalnymi
i estetycznymi (np. teocentryzmem, uniwersalizmem,
antropocentryzmem, humanizmem, sarmatyzmem, racjonalizmem, klasycyzmem,
sentymentalizmem) i poddaje ją refleksji;
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rozpoznaje sposoby kreowania w utworze literackim: świata przedstawionego (fabuły,
bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; interpretuje je
i wartościuje;

rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje motywy i toposy (np.
motyw Apokalipsy, dance macabre, memento mori, ars moriendi, stabat mater, motyw
sokoła, theatrum mundi) oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w
utworach literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;

w interpretacji utworów literackich odwołuje się do tekstów poznanych w szkole
podstawowej, w tym: trenów i pieśni Jana Kochanowskiego, bajek Ignacego Krasickiego,
Dziadów cz. II oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Zemsty Aleksandra Fredry,
Balladyny Juliusza Słowackiego;

porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje i nawiązania
w porównywanych utworach, określa cechy wspólne i różne;

przedstawia propozycję interpretacji utworu, wskazuje w tekście miejsca, które mogą
stanowić argumenty na poparcie jego propozycji interpretacyjnej;

wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie
kontekst historycznoliteracki, historyczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny,
mitologiczny, biblijny, egzystencjalny;

rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne, np. prawda, dobro,
piękno, altruizm, tolerancja, odpowiedzialność i narodowe, np. symbole narodowe, tradycja
narodowa, patriotyzm, określa ich rolę i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla
budowania własnego systemu wartości.
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Odbiór tekstów kultury.

przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów, np. publicystycznych,
popularnonaukowych, naukowych;

analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, sposób prowadzenia
wywodu oraz argumentację;

rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych, retorycznych (przemówienie),
popularnonaukowych (notatka encyklopedyczna, definicja); rozpoznaje środki językowe
zastosowane w tekstach;


określa wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej;



rozumie pojęcie katharsis i charakteryzuje jego rolę w kształtowaniu odbioru dzieła;



charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę epoki;


odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie
sztuki;

odróżnia dzieła kultury wysokiej od tekstów kultury popularnej, stosuje kryteria
pozwalające odróżnić arcydzieło od kiczu.
II. Kształcenie językowe. Gramatyka języka polskiego.

wykorzystuje wiedzę z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni w
analizie
i interpretacji tekstów oraz tworzeniu własnych wypowiedzi;

rozumie zróżnicowanie składniowe zdań wielokrotnie złożonych, rozpoznaje ich
funkcje
w tekście i wykorzystuje je w budowie wypowiedzi o różnym charakterze;
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rozpoznaje argumentacyjny charakter różnych konstrukcji składniowych i ich funkcje
w tekście; wykorzystuje je w budowie własnych wypowiedzi;

rozumie rolę szyku wyrazów w zdaniu oraz określa rolę jego przekształceń w
budowaniu znaczenia wypowiedzi.
II. Kształcenie językowe. Zróżnicowanie języka.

definiuje i rozróżnia pojęcie stylu i stylizacji biblijnej, rozumie ich znaczenie w
tekście;

poprawnie określa rodzaje zapożyczeń i próbuje określić sposób ich funkcjonowania
w polszczyźnie poznanych epok;

zna, rozumie i wykorzystuje biblizmy, mitologizmy, sentencje, przysłowia i aforyzmy
obecne w polskim dziedzictwie kulturowym;

poprawnie rozpoznaje i nazywa rodzaje stylizacji (biblijna, mitologiczna itp.) oraz
określa ich funkcje w tekście;

rozpoznaje słownictwo o charakterze wartościującym; odróżnia słownictwo neutralne
od słownictwa o zabarwieniu emocjonalnym, oficjalne od potocznego.
II. Kształcenie językowe. Komunikacja językowa i kultura języka.

zna, rozumie i stosuje pojęcie znaku językowego oraz języka jako systemu znaków;
rozróżnia typy znaków i określa ich funkcje w tekście;

zna i rozumie pojęcie aktu komunikacji językowej oraz jego składowe (komunikat,
nadawca, odbiorca, kod, kontekst, kontakt);

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

rozpoznaje zjawiska powodujące niejednoznaczność wypowiedzi (np. paradoks,), dba
o jasność i precyzję komunikatu;

posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji
komunikacyjnej;


odróżnia zamierzoną innowację językową od błędu językowego;


stosuje zasady etyki wypowiedzi; wartościuje wypowiedzi językowe, stosując kryteria,
np. prawda – fałsz, poprawność – niepoprawność;

w wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje zasady etykiety językowej
odpowiednio do sytuacji;

charakteryzuje zmiany w komunikacji językowej związane z rozwojem jej form (np.
komunikacji internetowej).
II. Kształcenie językowe. Ortografia i interpunkcja.


poprawnie stosuje zasady ortografii i interpunkcji poznane w szkole podstawowej;


wykorzystuje składniowo-znaczeniowy charakter interpunkcji do uwypuklenia sensów
redagowanego przez siebie tekstu.
III. Tworzenie wypowiedzi. Elementy retoryki.

formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu
odpowiednich konstrukcji składniowych;
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wskazuje i rozróżnia cele perswazyjne w wypowiedzi literackiej i nieliterackiej;


rozumie i stosuje w tekstach retorycznych zasadę kompozycyjną (np. teza, argumenty,
apel, pointa);

wyjaśnia, w jaki sposób użyte środki retoryczne (np. pytania retoryczne, wyliczenia,
wykrzyknienia, paralelizmy, powtórzenia, apostrofy, przerzutnie, inwersje) oddziałują na
odbiorcę;

rozróżnia typy argumentów (merytoryczne, logiczne, pozamerytoryczne), w tym
argumenty pozamerytoryczne (np. odwołujące się do litości, niewiedzy, groźby, autorytetu,
argumenty ad personam);

rozumie, na czym polega logika i konsekwencja toku rozumowania w wypowiedziach
argumentacyjnych, i stosuje je we własnych tekstach;


odróżnia dyskusję od sporu i kłótni;



rozpoznaje elementy erystyki w dyskusji i ocenia je pod względem etycznym.

III. Tworzenie wypowiedzi. Mówienie i pisanie.

zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne
zdanie;

buduje wypowiedź w sposób świadomy, ze znajomością jej funkcji językowej,
z uwzględnieniem celu i adresata, z zachowaniem zasad retoryki;

reaguje na przejawy agresji językowej, np. zadając pytania, prosząc o rozwinięcie lub
uzasadnienie stanowiska, wykazując sprzeczność wypowiedzi;

zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje,
uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;

tworzy poprawne, spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych:
wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, definicja, hasło encyklopedyczne, notatka
syntetyzująca;

sprawnie odróżnia streszczenie od parafrazy; funkcjonalnie stosuje je w zależności od
celu wypowiedzi;


poprawnie tworzy plan kompozycyjny tekstów o charakterze argumentacyjnym;



poprawnie stosuje retoryczne zasady kompozycyjne w tworzeniu własnego tekstu;


wygłasza mowę z uwzględnieniem środków pozajęzykowych (mimika, gesty,
modulacja głosu);

samodzielnie interpretuje tekst, formułuje argumenty na podstawie tekstu oraz
znanych kontekstów, w tym własnego doświadczenia, przeprowadza logiczny wywód służący
uprawomocnieniu formułowanych sądów;

poprawnie stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu
własnego tekstu; potrafi weryfikować własne decyzje poprawnościowe;

wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym, dokonuje
korekty tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej.
IV. Samokształcenie.

rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie
różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska (wypowiedź, referat, prezentacja);
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porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie, syntetyzuje
poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich
wypowiedziach;

w celu poszerzania swojej wiedzy korzysta z literatury naukowej lub
popularnonaukowej;


sporządza bibliografię i przypis bibliograficzny, także źródeł elektronicznych;



dokonuje selekcji źródeł;


w celu wzbogacenia wypowiedzi lub jej uargumentowania potrafi wybrać z tekstu
odpowiednie cytaty i zastosować je w wypowiedzi;

wzbogaca swoją wypowiedź trafnie dobranymi pozajęzykowymi środkami
komunikacji (mimika, gesty, modulacja głosu);

w celu poszerzania swoich wiadomości i umiejętności posługuje się słownikami
ogólnymi języka polskiego oraz słownikami specjalistycznymi (np. etymologicznymi,
frazeologicznymi, skrótów, gwarowymi), także w wersji on-line;

przygotowując się do zajęć, wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz
dokonuje ich oceny;


gromadzi i przetwarza informacje;


w sposób funkcjonalny korzysta z zasobów multimedialnych, np. z: bibliotek,
słowników on-line, wydawnictw e-book, autorskich stron internetowych; dokonuje wyboru
źródeł internetowych, uwzględniając kryterium poprawności rzeczowej oraz krytycznie
ocenia ich zawartość;

dba o rozwój swoich zainteresowań oraz popularyzację osiągnięć, wykorzystując
formę projektu.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich.


rozumie podział literatury na epoki;


wymienia epoki literackie w porządku chronologicznym od starożytności do
oświecenia;

sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach, w szczególności w:
starożytności, średniowieczu, renesansie, baroku, oświeceniu oraz w pozostałych (dotyczy
kontekstów);

właściwie rozpoznaje konwencje literackie i precyzyjnie określa ich cechy w utworach
(realistyczną, fantastyczną, symboliczną, groteskową);

rozróżnia gatunki epickie, liryczne, dramatyczne i synkretyczne, w tym: gatunki
poznane
w szkole podstawowej oraz epos, odę, tragedię antyczną, psalm, kronikę, satyrę,
sielankę, dramat szekspirowski, a także odmiany powieści i dramatu; wymienia ich
podstawowe cechy gatunkowe;

trafnie rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego poznane w szkole
podstawowej oraz środki znaczeniowe: oksymoron, peryfrazę, eufonię, hiperbolę; leksykalne,
w tym frazeologizmy; składniowe: antytezę, paralelizm, wyliczenie, epiforę, elipsę;
wersyfikacyjne, w tym przerzutnię; określa ich funkcje;
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samodzielnie i wnikliwie interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu
literackiego;

rozpoznaje w tekstach literackich: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor, patos;
określa ich funkcje w tekście i rozumie wartościujący charakter;

rozumie pojęcie groteski i potrafi wymienić jej cechy; rozpoznaje ją w tekstach
omawianych epok oraz tekstach będących nawiązaniami; określa jej artystyczny i
wartościujący charakter;

wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie
programowej jako lektury obowiązkowe; rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych
tekstów oraz jej związek z programami i ideami epoki literackiej;

poprawnie rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek
z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi
i estetycznymi (teocentryzm, uniwersalizm, antropocentryzm, humanizm, reformacja,
kontrreformacja, sarmatyzm, klasycyzm, sentymentalizm, rokoko); poddaje ją refleksji;

trafnie rozpoznaje sposoby kreowania w utworze literackim: świata przedstawionego
(fabuły, bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; interpretuje je
i wartościuje;

rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje motywy i toposy (motyw
Apokalipsy, dance macabre, memento mori, ars moriendi, stabat mater, motyw sokoła,
theatrum mundi) oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w utworach
literackich; dokładnie określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;

w interpretacji utworów literackich często i poprawnie odwołuje się do tekstów
poznanych w szkole podstawowej, w tym: trenów i pieśni Jana Kochanowskiego, bajek
Ignacego Krasickiego, Dziadów cz. II oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Zemsty
Aleksandra Fredry, Balladyny Juliusza Słowackiego;

konstruktywnie porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje
i nawiązania w porównywanych utworach, określa cechy wspólne i różne;

przedstawia własną, oryginalną i rzeczową propozycję interpretacji utworu, wskazuje
w tekście miejsca, które mogą stanowić argumenty na poparcie jego propozycji
interpretacyjnej;

wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie
kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny,
mitologiczny, biblijny, egzystencjalny i inne;

trafnie rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne (prawda,
dobro, altruizm, piękno, tolerancja, odpowiedzialność) i narodowe (symbole narodowe,
tradycja narodowa, patriotyzm); określa dokładnie ich rolę i związek z problematyką utworu
oraz znaczenie dla budowania własnego systemu wartości.
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Odbiór tekstów kultury.

szybko i sprawnie przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów, np.
publicystycznych, popularnonaukowych, naukowych;

poprawnie i dokładnie analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl,
sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację;
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rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych, retorycznych (przemówienie),
popularnonaukowych (notatka encyklopedyczna, definicja); rozpoznaje środki językowe
i ich funkcje zastosowane w tekstach;


precyzyjnie określa wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej;


posługuje się pojęciem katharsis i charakteryzuje jego rolę w kształtowaniu odbioru
dzieła;

wyczerpująco charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na
kulturę epoki;

na poziomie dosłownym i przenośnym odczytuje pozaliterackie teksty kultury,
stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki;

odróżnia dzieła kultury wysokiej od tekstów kultury popularnej, stosuje kryteria
pozwalające odróżnić arcydzieło od kiczu.
II. Kształcenie językowe. Gramatyka języka polskiego.

funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i
składni w analizie i interpretacji tekstów oraz tworzeniu własnych wypowiedzi;

rozumie zróżnicowanie składniowe zdań wielokrotnie złożonych, rozpoznaje ich
funkcje
w tekście i trafnie wykorzystuje je w budowie wypowiedzi o różnym
charakterze;

rozpoznaje argumentacyjny charakter różnych konstrukcji składniowych i ich funkcje
w tekście; wykorzystuje je w budowie własnych wypowiedzi;

rozumie rolę szyku wyrazów w zdaniu oraz określa rolę jego przekształceń w
budowaniu znaczenia wypowiedzi.
II. Kształcenie językowe. Zróżnicowanie języka.


posługuje się pojęciami stylu i stylizacji, rozumie ich znaczenie w tekście;


dokładnie określa rodzaje zapożyczeń i sposób ich funkcjonowania w polszczyźnie
poznanych epok; odnosi wskazane zjawiska do współczesnej polszczyzny;

zna, rozumie i funkcjonalnie wykorzystuje biblizmy, mitologizmy, sentencje,
przysłowia
i aforyzmy obecne w polskim dziedzictwie kulturowym;

rozpoznaje rodzaje stylizacji (biblijna, mitologiczna itp.) oraz trafnie określa ich
funkcje
w tekście;

rozpoznaje słownictwo o charakterze wartościującym; odróżnia słownictwo neutralne
od słownictwa o zabarwieniu emocjonalnym, oficjalne od potocznego.
II. Kształcenie językowe. Komunikacja językowa i kultura języka.

zna, rozumie i stosuje pojęcie znaku językowego oraz języka jako systemu znaków;
trafnie rozróżnia typy znaków i określa ich funkcje w tekście;

posługuje się pojęciem aktu komunikacji językowej oraz jego składowymi
(komunikat, nadawca, odbiorca, kod, kontekst, kontakt);

rozpoznaje i określa funkcje tekstu (informatywną, poetycką, metajęzykową,
ekspresywną, impresywną – w tym perswazyjną);
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rozpoznaje i nazywa zjawiska powodujące niejednoznaczność wypowiedzi
(paradoksy), dba o jasność i precyzję komunikatu;

sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji
komunikacyjnej;

stosuje zasady etyki wypowiedzi; wartościuje wypowiedzi językowe, stosując kryteria,
np. prawda – fałsz, poprawność – niepoprawność;

w wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje zasady etykiety językowej w
wypowiedziach ustnych i pisemnych odpowiednio do sytuacji;

wyczerpująco charakteryzuje zmiany w komunikacji językowej związane z rozwojem
jej form (np. komunikacji internetowej).
II. Kształcenie językowe. Ortografia i interpunkcja.


poprawnie stosuje zasady ortografii i interpunkcji poznane w szkole podstawowej;


zna zasady interpunkcji i wykorzystuje jej składniowo-znaczeniowy charakter do
uwypuklenia sensów redagowanego przez siebie tekstu.
III. Tworzenie wypowiedzi. Elementy retoryki.

formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu
odpowiednich konstrukcji składniowych;


wskazuje i rozróżnia cele perswazyjne w wypowiedzi literackiej i nieliterackiej;


rozumie i stosuje w tekstach retorycznych zasadę kompozycyjną (np. teza, argumenty,
apel, pointa);

wyjaśnia, w jaki sposób użyte środki retoryczne (np. pytania retoryczne, wyliczenia,
wykrzyknienia, paralelizmy, powtórzenia, apostrofy, przerzutnie, inwersje) oddziałują na
odbiorcę;

rozróżnia typy argumentów (merytoryczne, logiczne, pozamerytoryczne), w tym
argumenty pozamerytoryczne (np. odwołujące się do litości, niewiedzy, groźby, autorytetu,
argumenty ad personam);

rozumie, na czym polega logika i konsekwencja toku rozumowania w wypowiedziach
argumentacyjnych, i stosuje je we własnych tekstach;


odróżnia dyskusję od sporu i kłótni;



rozpoznaje elementy erystyki w dyskusji oraz ocenia je pod względem etycznym.

III. Tworzenie wypowiedzi. Mówienie i pisanie.

zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne
zdanie;

buduje wypowiedź w sposób świadomy, ze znajomością jej funkcji językowej,
z uwzględnieniem celu i adresata, z zachowaniem zasad retoryki;

reaguje na przejawy agresji językowej, np. zadając pytania, prosząc o rozwinięcie lub
uzasadnienie stanowiska, wykazując sprzeczność wypowiedzi;

zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje,
uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
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tworzy wyczerpujące, spójne i oryginalne wypowiedzi w następujących formach
gatunkowych: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, definicja, hasło encyklopedyczne,
notatka syntetyzująca;

sprawnie odróżnia streszczenie od parafrazy; funkcjonalnie stosuje je w zależności od
celu wypowiedzi;


tworzy plan kompozycyjny tekstów o charakterze argumentacyjnym;



stosuje retoryczne zasady kompozycyjne w tworzeniu własnego tekstu;


wygłasza mowę z uwzględnieniem środków retorycznych i pozajęzykowych
(posługuje się modulacją głosu w celu nadania wypowiedzi odpowiedniego tonu, np.
patetycznego, parodystycznego itp., stosuje odpowiednią mimikę, gestykulację);

w interpretacji przedstawia propozycję odczytania tekstu na poziomie dosłownym,
przenośnym i symbolicznym, formułuje argumenty na podstawie tekstu oraz znanych
kontekstów, w tym własnego doświadczenia, przeprowadza logiczny wywód służący
uprawomocnieniu formułowanych sądów;

stosuje wszystkie zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego
tekstu; potrafi weryfikować własne decyzje poprawnościowe;

wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym, dokonuje
korekty tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej.
IV. Samokształcenie.

rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie
różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska (wypowiedź, referat, prezentacja);

porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; syntetyzuje
poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich
wypowiedziach;


w celu poszerzenia wiedzy korzysta z literatury naukowej i popularnonaukowej;


podejmując próby tworzenia pracy naukowej, sporządza bibliografię i przypis
bibliograficzny, także źródeł elektronicznych;


dokonuje krytycznej selekcji źródeł, także elektronicznych;


w celu wzbogacenia wypowiedzi lub jej uargumentowania potrafi wybrać z tekstu
odpowiednie cytaty i zastosować je w wypowiedzi;

wzbogaca swoją wypowiedź celowo stosowanymi i trafnie dobranymi
pozajęzykowymi środkami komunikacji (mimika, gestykulacja, modulacja głosu);

w celu poszerzania swoich wiadomości i umiejętności posługuje się słownikami
ogólnymi języka polskiego oraz słownikami specjalistycznymi (np. etymologicznymi,
frazeologicznymi, skrótów, gwarowymi), także w wersji on-line;


wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny;



gromadzi i przetwarza informacje, sporządza bazę danych;


korzysta z zasobów multimedialnych, np. z: bibliotek, słowników on-line,
wydawnictw
e-book, autorskich stron internetowych; dokonuje wyboru źródeł
internetowych, uwzględniając kryterium poprawności rzeczowej oraz krytycznie ocenia ich
zawartość;
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wykorzystuje formę projektu w przygotowaniu i prezentowaniu oraz popularyzowaniu
swoich zainteresowań i osiągnięć.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich.

odczytuje teksty z podstawy programowej na poziomie dosłownym, przenośnym
i symbolicznym;


rozumie podział literatury na epoki;


wymienia epoki literackie w porządku chronologicznym od starożytności do
oświecenia;

trafnie sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach, w szczególności w:
starożytności, średniowieczu, renesansie, baroku, oświeceniu oraz w pozostałych (dotyczy
kontekstów);

właściwie rozpoznaje konwencje literackie i precyzyjnie określa ich cechy w utworach
(realistyczną, fantastyczną, symboliczną, groteskową);

rozróżnia gatunki epickie, liryczne, dramatyczne i synkretyczne, w tym: gatunki
poznane
w szkole podstawowej oraz epos, odę, tragedię antyczną, psalm, kronikę, satyrę,
sielankę, dramat szekspirowski, a także odmiany powieści i dramatu; wymienia ich
podstawowe cechy gatunkowe;

trafnie rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego poznane w szkole
podstawowej oraz środki znaczeniowe: oksymoron, peryfrazę, eufonię, hiperbolę; leksykalne,
w tym frazeologizmy; składniowe: antytezę, paralelizm, wyliczenie, epiforę, elipsę;
wersyfikacyjne, w tym przerzutnię; określa ich funkcje;

samodzielnie i wnikliwie interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu
literackiego;

trafnie rozpoznaje w tekstach literackich: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor,
patos; określa ich funkcje w tekście i rozumie wartościujący charakter;

rozumie pojęcie groteski i potrafi wymienić jej cechy; rozpoznaje ją w tekstach
omawianych epok oraz tekstach będących nawiązaniami; określa jej artystyczny i
wartościujący charakter;

wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie
programowej jako lektury obowiązkowe; rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych
tekstów oraz jej związek z programami i ideami epoki literackiej;

poprawnie rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek
z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi
i estetycznymi (teocentryzm, uniwersalizm, antropocentryzm, humanizm, reformacja,
kontrreformacja, sarmatyzm, klasycyzm, sentymentalizm, rokoko); poddaje ją refleksji;

trafnie rozpoznaje sposoby kreowania w utworze literackim: świata przedstawionego
(fabuły, bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; interpretuje je
i wartościuje;

rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje motywy i toposy (motyw
Apokalipsy, dance macabre, memento mori, ars moriendi, stabat mater, motyw sokoła,
theatrum mundi) oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w utworach
literackich; dokładnie określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;
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w interpretacji utworów literackich często i poprawnie odwołuje się do tekstów
poznanych w szkole podstawowej, w tym: trenów i pieśni Jana Kochanowskiego, bajek
Ignacego Krasickiego, Dziadów cz. II oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Zemsty
Aleksandra Fredry, Balladyny Juliusza Słowackiego;

konstruktywnie porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje
i nawiązania w porównywanych utworach, określa cechy wspólne i różne;

przedstawia własną, oryginalną i rzeczową propozycję interpretacji utworu, wskazuje
w tekście miejsca, które mogą stanowić argumenty na poparcie jego propozycji
interpretacyjnej;

wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie
kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny,
mitologiczny, biblijny, egzystencjalny i inne;

trafnie rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne (prawda,
dobro, altruizm, piękno, tolerancja, odpowiedzialność) i narodowe (symbole narodowe,
tradycja narodowa, patriotyzm); określa dokładnie ich rolę i związek z problematyką utworu
oraz znaczenie dla budowania własnego systemu wartości.
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Odbiór tekstów kultury.

odczytuje dzieła sztuki z różnych dziedzin na poziomie dosłownym i przenośnym,
porównuje ze sobą dzieła z różnych dziedzin sztuki i różnych epok;

szybko i sprawnie przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów, np.
publicystycznych, popularnonaukowych, naukowych;

poprawnie i dokładnie analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl,
sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację;

rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych, retorycznych (przemówienie),
popularnonaukowych (notatka encyklopedyczna, definicja); rozpoznaje środki językowe
i ich funkcje zastosowane w tekstach;


precyzyjnie określa wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej;


posługuje się pojęciem katharsis i charakteryzuje jego rolę w kształtowaniu odbioru
dzieła;

wyczerpująco charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na
kulturę epoki;

na poziomie dosłownym i przenośnym odczytuje pozaliterackie teksty kultury,
stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki;

odróżnia dzieła kultury wysokiej od tekstów kultury popularnej, stosuje kryteria
pozwalające odróżnić arcydzieło od kiczu.
II. Kształcenie językowe. Zróżnicowanie języka.


świadomie i funkcjonalnie stosuje zasady zróżnicowania językowego;



samodzielnie wzbogaca swoją wiedzę o języku;


funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i
składni w analizie i interpretacji tekstów oraz tworzeniu własnych wypowiedzi;
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rozumie zróżnicowanie składniowe zdań wielokrotnie złożonych, rozpoznaje ich
funkcje
w tekście i trafnie wykorzystuje je w budowie wypowiedzi o różnym
charakterze;

rozpoznaje argumentacyjny charakter różnych konstrukcji składniowych i ich funkcje
w tekście; wykorzystuje je w budowie własnych wypowiedzi;

rozumie rolę szyku wyrazów w zdaniu oraz określa rolę jego przekształceń w
budowaniu znaczenia wypowiedzi.
II. Kształcenie językowe. Komunikacja językowa i kultura języka.


świadomie i funkcjonalnie stosuje zasady komunikacji wypowiedzi i kultury języka;


zna, rozumie i stosuje pojęcie znaku językowego oraz języka jako systemu znaków;
trafnie rozróżnia typy znaków i określa ich funkcje w tekście;

sprawnie posługuje się pojęciem aktu komunikacji językowej oraz jego składowymi
(komunikat, nadawca, odbiorca, kod, kontekst, kontakt);

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

rozpoznaje i nazywa zjawiska powodujące niejednoznaczność wypowiedzi
(paradoksy), dba o jasność i precyzję komunikatu;

sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji
komunikacyjnej;

stosuje zasady etyki wypowiedzi; wartościuje wypowiedzi językowe, stosując kryteria,
np. prawda – fałsz, poprawność – niepoprawność;

w wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje zasady etykiety językowej w
wypowiedziach ustnych i pisemnych odpowiednio do sytuacji;

wyczerpująco charakteryzuje zmiany w komunikacji językowej związane z rozwojem
jej form (np. komunikacji internetowej).
II. Kształcenie językowe. Ortografia i interpunkcja.


świadomie i funkcjonalnie stosuje zasady ortografii i interpunkcji;


zna zasady interpunkcji i wykorzystuje jej składniowo-znaczeniowy charakter do
uwypuklenia sensów redagowanego przez siebie tekstu.
III. Tworzenie wypowiedzi. Elementy retoryki.

formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu
odpowiednich konstrukcji składniowych;


wskazuje i rozróżnia cele perswazyjne w wypowiedzi literackiej i nieliterackiej;


rozumie i stosuje w tekstach retorycznych zasadę kompozycyjną (np. teza, argumenty,
apel, pointa);

wyjaśnia, w jaki sposób użyte środki retoryczne (np. pytania retoryczne, wyliczenia,
wykrzyknienia, paralelizmy, powtórzenia, apostrofy, przerzutnie, inwersje) oddziałują na
odbiorcę;
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rozróżnia typy argumentów (merytoryczne, logiczne, pozamerytoryczne), w tym
argumenty pozamerytoryczne (np. odwołujące się do litości, niewiedzy, groźby, autorytetu,
argumenty ad personam);

rozumie, na czym polega logika i konsekwencja toku rozumowania w wypowiedziach
argumentacyjnych, i stosuje je we własnych tekstach;


odróżnia dyskusję od sporu i kłótni;



rozpoznaje elementy erystyki w dyskusji oraz ocenia je pod względem etycznym.

III. Tworzenie wypowiedzi. Mówienie i pisanie.

tworzy teksty mówione i pisane odznaczające się oryginalnością i wartościami
artystycznymi;

rozwija swoją twórczość (próby literackie, pisanie do gazetki szkolnej, warsztaty
pisarstwa
i inne);

zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne
zdanie;

buduje wypowiedź w sposób świadomy, ze znajomością jej funkcji językowej,
z uwzględnieniem celu i adresata, z zachowaniem zasad retoryki;

reaguje na przejawy agresji językowej, np. zadając pytania, prosząc o rozwinięcie lub
uzasadnienie stanowiska, wykazując sprzeczność wypowiedzi;

zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje,
uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;

tworzy wyczerpujące, spójne i oryginalne wypowiedzi w następujących formach
gatunkowych: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, definicja, hasło encyklopedyczne,
notatka syntetyzująca;

sprawnie odróżnia streszczenie od parafrazy; funkcjonalnie stosuje je w zależności od
celu wypowiedzi;


tworzy plan kompozycyjny tekstów o charakterze argumentacyjnym;



stosuje retoryczne zasady kompozycyjne w tworzeniu własnego tekstu;


wygłasza mowę z uwzględnieniem środków retorycznych i pozajęzykowych
(posługuje się modulacją głosu w celu nadania wypowiedzi odpowiedniego tonu, np.
patetycznego, parodystycznego itp., stosuje odpowiednią mimikę, gestykulację);

w interpretacji przedstawia propozycję odczytania tekstu na poziomie dosłownym,
przenośnym i symbolicznym, formułuje argumenty na podstawie tekstu oraz znanych
kontekstów, w tym własnego doświadczenia, przeprowadza logiczny wywód służący
uprawomocnieniu formułowanych sądów;

stosuje wszystkie zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego
tekstu; potrafi weryfikować własne decyzje poprawnościowe;

wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym, dokonuje
korekty tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej.
IV. Samokształcenie.

rozwija swoje zainteresowania językiem i literaturą na różnych zajęciach
pozaszkolnych;
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szerzy wśród rówieśników zainteresowanie językiem polskim, literaturą i kulturą;


rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie
różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska (wypowiedź, referat, prezentacja);

porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; syntetyzuje
poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich
wypowiedziach;


w celu poszerzenia wiedzy korzysta z literatury naukowej i popularnonaukowej;


podejmując próby tworzenia pracy naukowej, sporządza bibliografię i przypis
bibliograficzny, także źródeł elektronicznych;


dokonuje krytycznej selekcji źródeł, także elektronicznych;


w celu wzbogacenia wypowiedzi lub jej uargumentowania potrafi wybrać z tekstu
odpowiednie cytaty i zastosować je w wypowiedzi;

wzbogaca swoją wypowiedź celowo stosowanymi i trafnie dobranymi
pozajęzykowymi środkami komunikacji (mimika, gestykulacja, modulacja głosu);

w celu poszerzania swoich wiadomości i umiejętności posługuje się słownikami
ogólnymi języka polskiego oraz słownikami specjalistycznymi (np. etymologicznymi,
frazeologicznymi, skrótów, gwarowymi), także w wersji on-line;


wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny;



gromadzi i przetwarza informacje, sporządza bazę danych;


korzysta z zasobów multimedialnych, np. z: bibliotek, słowników on-line,
wydawnictw
e-book, autorskich stron internetowych; dokonuje wyboru źródeł
internetowych, uwzględniając kryterium poprawności rzeczowej oraz krytycznie ocenia ich
zawartość;

wykorzystuje formę projektu w przygotowaniu i prezentowaniu oraz popularyzowaniu
swoich zainteresowań i osiągnięć.

ZAKRES ROZSZERZONY
Uczeń spełnia wszystkie kryteria dla poziomu podstawowego, a ponadto kryteria
wyszczególnione poniżej.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich.

przy pomocy nauczyciela odczytuje tekst w jego warstwie semantycznej i
semiotycznej;

na poziomie ogólnym rozumie pojęcie tradycji literackiej i kulturowej, rozpoznaje
wybrane elementy tradycji w utworach;

na ogół rozpoznaje w utworach wybrane cechy prądów literackich i artystycznych (np.
humanizm, marinizm, manieryzm, klasycyzm, sentymentalizm, rokoko);

przy pomocy nauczyciela rozpoznaje mitologizację i demitologizację w utworach
literackich;
22


z pomocą nauczyciela rozpoznaje w utworach konwencje literackie obecne w tekstach
antycznych, średniowiecznych, renesansowych, barokowych i oświeceniowych;


na ogół rozpoznaje w tekście literackim gradację;


na poziomie ogólnym rozumie pojęcie archetypu, rozpoznaje wybrane archetypy
w utworach literackich;

na poziomie ogólnym rozumie pojęcie parafrazy, parodii i trawestacji, wskazuje ich
wybrane wzorce tekstowe;

przy pomocy nauczyciela porównuje różnorodne propozycje odczytania tego samego
utworu literackiego;

na poziomie ogólnym rozumie pojęcie aluzji literackiej, rozpoznaje wybrane aluzje
w utworach;

na ogół rozumie i określa związek wartości poznawczych, etycznych i estetycznych
w utworach literackich.
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Odbiór tekstów kultury.

na ogół poprawnie analizuje strukturę eseju: odczytuje zawarte w nim sensy, sposób
prowadzenia wywodu, charakterystyczne cechy stylu;


wykorzystuje teksty naukowe w interpretacji dzieła sztuki;


przy pomocy nauczyciela rozpoznaje nawiązania do tradycji biblijnej i antycznej w
kulturze współczesnej;

przy pomocy nauczyciela porównuje teksty kultury, uwzględniając różnorodne
konteksty;

na ogół rozpoznaje i poprawnie charakteryzuje główne style w architekturze i sztuce
(np. romański, gotycki, renesansowy, barokowy, klasycystyczny, rokoko);

przy pomocy nauczyciela odczytuje poglądy filozoficzne zawarte w różnorodnych
dziełach (np. augustynizm, tomizm, deizm, ateizm, empiryzm).
II. Kształcenie językowe. Gramatyka języka polskiego.

na ogół rozumie proces kształtowania się systemu gramatycznego i potrafi wskazać
jego wybrane elementy we fleksji, fonetyce i składni.
II. Kształcenie językowe. Zróżnicowanie języka.

na ogół poprawnie rozpoznaje i charakteryzuje styl indywidualny dzieła literackiego
oraz styl typowy (gatunku literackiego, prądu literackiego, epoki).
II. Kształcenie językowe. Komunikacja językowa i kultura języka.

przy pomocy nauczyciela rozpoznaje i określa wybrane funkcje tekstu (fatyczną,
magiczną).
II. Kształcenie językowe. Ortografia i interpunkcja.

na ogół stosuje podstawowe zasady pisowni polskiej (fonetyczną, morfologiczną,
historyczną i konwencjonalną) w zachowaniu poprawności zapisu wypowiedzi.
III. Tworzenie wypowiedzi. Elementy retoryki.
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na ogół odróżnia elementy stałe i fakultatywne przemówień.

IV. Samokształcenie.

zachęcany przez nauczyciela, sięga do literatury naukowej, aby pogłębiać swoją
wiedzę przedmiotową;

ukierunkowany przez nauczyciela, włącza się w życie kulturalne szkoły, regionu
(konkursy, wystawy, festyny, przedstawienia, apele).
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich.


odczytuje tekst w jego warstwie semantycznej i semiotycznej;


rozumie pojęcie tradycji literackiej i kulturowej, rozpoznaje wybrane elementy
tradycji
w utworach, rozumie ich rolę w budowaniu wartości uniwersalnych;

rozpoznaje w utworach cechy prądów literackich i artystycznych (np. humanizm,
marinizm, manieryzm, klasycyzm, sentymentalizm, rokoko) oraz odczytuje ich funkcje;

rozpoznaje mitologizację i demitologizację w utworach literackich, rozumie ich
uniwersalny charakter oraz rolę w interpretacji;

na ogół rozpoznaje w utworach konwencje literackie obecne w tekstach antycznych,
średniowiecznych, renesansowych, barokowych i oświeceniowych;


rozpoznaje w tekście literackim gradację; określa jej funkcje;


rozumie pojęcie archetypu, rozpoznaje wybrane archetypy w utworach literackich oraz
określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;

rozumie pojęcie parafrazy, parodii i trawestacji, wskazuje ich wzorce tekstowe;
wykorzystuje te pojęcia w interpretacji utworu literackiego;


porównuje różnorodne propozycje odczytania tego samego utworu literackiego;


rozumie pojęcie aluzji literackiej, rozpoznaje wybrane aluzje w utworach i określa ich
znaczenie w interpretacji utworów;

rozumie i określa związek wartości poznawczych, etycznych i estetycznych w
utworach literackich.
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Odbiór tekstów kultury.

analizuje strukturę eseju: odczytuje zawarte w nim sensy, sposób prowadzenia
wywodu, charakterystyczne cechy stylu;


wykorzystuje teksty naukowe w interpretacji dzieła sztuki;



rozpoznaje nawiązania do tradycji biblijnej i antycznej w kulturze współczesnej;



porównuje teksty kultury, uwzględniając różnorodne konteksty;


rozpoznaje i charakteryzuje główne style w architekturze i sztuce (np. romański,
gotycki, renesansowy, barokowy, klasycystyczny, rokoko);

odczytuje poglądy filozoficzne zawarte w różnorodnych dziełach (np. horacjanizm,
augustynizm, tomizm, deizm, ateizm, empiryzm).
II. Kształcenie językowe. Gramatyka języka polskiego.

rozumie proces kształtowania się systemu gramatycznego i potrafi wskazać jego
wybrane elementy we fleksji, fonetyce i składni.
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II. Kształcenie językowe. Zróżnicowanie języka.

rozpoznaje prozodyczne elementy stylu: dynamika, rytmizacja i określa ich funkcje
w tekście;


określa właściwości języka jako nośnika i przekaźnika treści kulturowych;


rozpoznaje i charakteryzuje styl indywidualny dzieła literackiego oraz styl typowy
(gatunku literackiego, prądu literackiego, epoki) i wykorzystuje tę wiedzę w interpretacji
utworu literackiego;


określa rolę języka jako narzędzia wartościowania w tekstach literackich.

II. Kształcenie językowe. Komunikacja językowa i kultura języka.


rozpoznaje i określa wybrane funkcje tekstu (fatyczną, magiczną).

II. Kształcenie językowe. Ortografia i interpunkcja.

stosuje podstawowe zasady pisowni polskiej (fonetyczną, morfologiczną, historyczną
i konwencjonalną) w zachowaniu poprawności zapisu wypowiedzi.
III. Tworzenie wypowiedzi. Elementy retoryki.


odróżnia elementy stałe i fakultatywne przemówień.

IV. Samokształcenie.


sięga do literatury naukowej, aby pogłębiać swoją wiedzę przedmiotową;


włącza się w życie kulturalne szkoły, regionu (konkursy, wystawy, festyny,
przedstawienia, apele).
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich.


sprawnie odczytuje tekst w jego warstwie semantycznej i semiotycznej;


rozumie pojęcie tradycji literackiej i kulturowej, rozpoznaje elementy tradycji w
utworach, rozumie ich rolę w budowaniu wartości uniwersalnych;

rozpoznaje w utworach cechy prądów literackich i artystycznych (np. humanizm,
marinizm, manieryzm, klasycyzm, sentymentalizm, rokoko) oraz odczytuje ich funkcje;

poprawnie rozpoznaje mitologizację i demitologizację w utworach literackich,
rozumie ich uniwersalny charakter oraz rolę w interpretacji;

poprawnie rozpoznaje w utworach konwencje literackie obecne w tekstach
antycznych, średniowiecznych, renesansowych, barokowych i oświeceniowych;


sprawnie rozpoznaje w tekście literackim gradację; określa jej funkcje;


rozumie pojęcie archetypu, rozpoznaje wybrane archetypy w utworach literackich oraz
określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;

rozumie pojęcie parafrazy, parodii i trawestacji, sprawnie wskazuje ich wzorce
tekstowe; wykorzystuje te pojęcia w interpretacji utworu literackiego;

poprawnie porównuje różnorodne propozycje odczytania tego samego utworu
literackiego;
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rozumie pojęcie aluzji literackiej, rozpoznaje różne aluzje w utworach i określa ich
znaczenie w interpretacji utworów;

rozumie i poprawnie określa związek wartości poznawczych, etycznych i estetycznych
w utworach literackich.
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Odbiór tekstów kultury.

analizuje strukturę eseju: poprawnie odczytuje zawarte w nim sensy, sposób
prowadzenia wywodu, charakterystyczne cechy stylu;


w dużym stopniu wykorzystuje teksty naukowe w interpretacji dzieła sztuki;


poprawnie rozpoznaje nawiązania do tradycji biblijnej i antycznej w kulturze
współczesnej;


sprawnie porównuje teksty kultury, uwzględniając różnorodne konteksty;


poprawnie rozpoznaje i charakteryzuje główne style w architekturze i sztuce (np.
romański, gotycki, renesansowy, barokowy, klasycystyczny, rokoko);

poprawnie odczytuje poglądy filozoficzne zawarte w różnorodnych dziełach (np.
horacjanizm, augustynizm, tomizm, deizm, ateizm, empiryzm).
II. Kształcenie językowe. Gramatyka języka polskiego.

rozumie proces kształtowania się systemu gramatycznego i potrafi wskazać jego
elementy we fleksji, fonetyce i składni.
II. Kształcenie językowe. Zróżnicowanie języka.

poprawnie rozpoznaje prozodyczne elementy stylu: dynamika, rytmizacja i określa ich
funkcje w tekście;


poprawnie określa właściwości języka jako nośnika i przekaźnika treści kulturowych;


poprawnie rozpoznaje i charakteryzuje styl indywidualny dzieła literackiego oraz styl
typowy (gatunku literackiego, prądu literackiego, epoki) i wykorzystuje tę wiedzę w
interpretacji utworu literackiego;


poprawnie określa rolę języka jako narzędzia wartościowania w tekstach literackich.

II. Kształcenie językowe. Komunikacja językowa i kultura języka.


poprawnie rozpoznaje i określa wybrane funkcje tekstu (fatyczną, magiczną).

II. Kształcenie językowe. Ortografia i interpunkcja.

stosuje wszystkie podstawowe zasady pisowni polskiej (fonetyczną, morfologiczną,
historyczną i konwencjonalną) w zachowaniu poprawności zapisu wypowiedzi.
III. Tworzenie wypowiedzi. Elementy retoryki.


poprawnie odróżnia elementy stałe i fakultatywne przemówień.

IV. Samokształcenie.


często sięga do literatury naukowej, aby pogłębiać swoją wiedzę przedmiotową;


często włącza się w życie kulturalne szkoły, regionu (konkursy, wystawy, festyny,
przedstawienia, apele).
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
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I. Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich.


samodzielnie, sprawnie odczytuje tekst w jego warstwie semantycznej i semiotycznej;


dokładnie rozumie pojęcie tradycji literackiej i kulturowej, rozpoznaje i określa
elementy tradycji w utworach, rozumie ich rolę w budowaniu wartości uniwersalnych;

sprawnie rozpoznaje, wymienia i nazywa w utworach cechy prądów literackich
i artystycznych (np. humanizm, marinizm, manieryzm, klasycyzm, sentymentalizm, rokoko)
oraz odczytuje ich funkcje;

trafnie rozpoznaje mitologizację i demitologizację w utworach literackich, rozumie ich
uniwersalny charakter oraz rolę w interpretacji;

bezbłędnie rozpoznaje w utworach konwencje literackie obecne w tekstach
antycznych, średniowiecznych, renesansowych, barokowych, oświeceniowych;


poprawnie rozpoznaje i nazywa w tekście literackim gradację; określa jej funkcje;


dokładnie rozumie pojęcie archetypu, rozpoznaje archetypy w utworach literackich
oraz określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;

rozumie, rozróżnia i nazywa pojęcie parafrazy, parodii i trawestacji, sprawnie
wskazuje ich wzorce tekstowe; wykorzystuje te pojęcia w interpretacji utworu literackiego;

samodzielnie, wyczerpująco porównuje różnorodne propozycje odczytania tego
samego utworu literackiego;

dokładnie rozumie pojęcie aluzji literackiej, rozpoznaje różne aluzje w utworach i
określa ich znaczenie w interpretacji utworów;

dokładnie rozumie i poprawnie określa związek wartości poznawczych, etycznych
i estetycznych w utworach literackich.
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Odbiór tekstów kultury.

samodzielnie analizuje strukturę eseju: bezbłędnie odczytuje zawarte w nim sensy,
sposób prowadzenia wywodu, charakterystyczne cechy stylu;

świadomie i w sposób funkcjonalny wykorzystuje teksty naukowe w interpretacji
dzieła sztuki;

trafnie rozpoznaje nawiązania do tradycji biblijnej i antycznej w kulturze
współczesnej, podając ich źródło;

samodzielnie i wyczerpująco porównuje teksty kultury, uwzględniając różnorodne
konteksty;

trafnie rozpoznaje i obszernie charakteryzuje główne style w architekturze i sztuce
(np. romański, gotycki, renesansowy, barokowy, klasycystyczny, rokoko);

trafnie odczytuje poglądy filozoficzne zawarte w różnorodnych dziełach (np.
horacjanizm, augustynizm, tomizm, deizm, ateizm, empiryzm) oraz wymienia ich założenia.
II. Kształcenie językowe. Gramatyka języka polskiego.

dokładnie rozumie proces kształtowania się systemu gramatycznego i potrafi wskazać
jego elementy we fleksji, fonetyce i składni.
II. Kształcenie językowe. Zróżnicowanie języka.
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bezbłędnie rozpoznaje prozodyczne elementy stylu: dynamika, rytmizacja i określa ich
funkcje w tekście;


obszernie określa właściwości języka jako nośnika i przekaźnika treści kulturowych;


trafnie rozpoznaje i obszernie charakteryzuje styl indywidualny dzieła literackiego
oraz styl typowy (gatunku literackiego, prądu literackiego, epoki) i funkcjonalnie
wykorzystuje tę wiedzę w interpretacji utworu literackiego;


trafnie określa rolę języka jako narzędzia wartościowania w tekstach literackich.

II. Kształcenie językowe. Komunikacja językowa i kultura języka:


bezbłędnie rozpoznaje i określa wybrane funkcje tekstu (fatyczną, magiczną).

II. Kształcenie językowe. Ortografia i interpunkcja.

stosuje wszystkie zasady pisowni polskiej (fonetyczną, morfologiczną, historyczną
i konwencjonalną) w zachowaniu poprawności zapisu wypowiedzi.
III. Tworzenie wypowiedzi. Elementy retoryki.


bezbłędnie odróżnia elementy stałe i fakultatywne przemówień.

IV. Samokształcenie.

często, świadomie i w sposób funkcjonalny sięga do literatury naukowej, aby
pogłębiać swoją wiedzę przedmiotową;

często i chętnie włącza się w życie kulturalne szkoły, regionu (konkursy, wystawy,
festyny, przedstawienia, apele) i zachęca do tego innych.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich.

samodzielnie, wnikliwie i nieszablonowo odczytuje tekst w jego warstwie
semantycznej
i semiotycznej;

dokładnie rozumie pojęcie tradycji literackiej i kulturowej, rozpoznaje i w sposób
wyczerpujący określa elementy tradycji w utworach, rozumie i określa ich rolę
w budowaniu wartości uniwersalnych;

samodzielnie, bezbłędnie rozpoznaje, wymienia i nazywa w utworach cechy prądów
literackich i artystycznych (np. humanizm, marinizm, manieryzm, klasycyzm,
sentymentalizm, rokoko) oraz bezbłędnie odczytuje ich funkcje;

trafnie, biegle rozpoznaje mitologizację i demitologizację w utworach literackich,
dokładnie rozumie i omawia ich uniwersalny charakter oraz rolę w interpretacji;

trafnie rozpoznaje w utworach konwencje literackie obecne w tekstach antycznych,
średniowiecznych, renesansowych, barokowych, oświeceniowych;

trafnie rozpoznaje i nazywa w tekście literackim gradację; wyczerpująco określa jej
funkcje;

dokładnie rozumie pojęcie archetypu, bezbłędnie rozpoznaje archetypy w utworach
literackich oraz wyczerpująco określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;

dokładnie rozumie, rozróżnia i nazywa pojęcie parafrazy, parodii i trawestacji; omawia
je; sprawnie wskazuje ich wzorce tekstowe; wykorzystuje te pojęcia w interpretacji utworu
literackiego;
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wyczerpująco i w sposób twórczy porównuje różnorodne propozycje odczytania tego
samego utworu literackiego;

dokładnie rozumie pojęcie aluzji literackiej, rozpoznaje różne aluzje w utworach
i wyczerpująco określa ich znaczenie w interpretacji utworów;

rozumie i trafnie określa związek wartości poznawczych, etycznych i estetycznych
w utworach literackich.
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Odbiór tekstów kultury.

wyczerpująco i oryginalnie analizuje strukturę eseju: bezbłędnie odczytuje zawarte w
nim sensy, sposób prowadzenia wywodu, charakterystyczne cechy stylu;

świadomie i w sposób funkcjonalny wykorzystuje teksty naukowe w interpretacji
dzieła sztuki;

trafnie rozpoznaje nawiązania do tradycji biblijnej i antycznej w kulturze
współczesnej, podając ich źródło oraz wyjaśniając, na czym polega nawiązanie lub
reinterpretacja;

samodzielnie, wyczerpująco i oryginalnie porównuje teksty kultury, uwzględniając
różnorodne konteksty;

trafnie rozpoznaje i wyczerpująco charakteryzuje główne style w architekturze i sztuce
(np. romański, gotycki, renesansowy, barokowy, klasycystyczny, rokoko);

trafnie odczytuje poglądy filozoficzne zawarte w różnorodnych dziełach (np.
horacjanizm, augustynizm, tomizm, deizm, ateizm, empiryzm i inne) oraz wymienia ich
założenia
i przedstawicieli.
II. Kształcenie językowe. Gramatyka języka polskiego:

dokładnie rozumie proces kształtowania się systemu gramatycznego i potrafi
bezbłędnie wskazać jego elementy we fleksji, fonetyce i składni.
II. Kształcenie językowe. Zróżnicowanie języka.

trafnie rozpoznaje i nazywa prozodyczne elementy stylu: dynamika, rytmizacja i
określa ich funkcje w tekście;

obszernie i wnikliwie określa właściwości języka jako nośnika i przekaźnika treści
kulturowych;

rozpoznaje i wyczerpująco charakteryzuje styl indywidualny dzieła literackiego oraz
styl typowy (gatunku literackiego, prądu literackiego, epoki) i funkcjonalnie wykorzystuje tę
wiedzę w interpretacji utworu literackiego;

trafnie określa i charakteryzuje rolę języka jako narzędzia wartościowania w tekstach
literackich.
II. Kształcenie językowe. Komunikacja językowa i kultura języka.

bezbłędnie rozpoznaje i wyczerpująco określa wybrane funkcje tekstu (fatyczną,
magiczną).
II. Kształcenie językowe. Ortografia i interpunkcja.

stosuje wszystkie zasady pisowni polskiej (fonetyczną, morfologiczną, historyczną
i konwencjonalną) w zachowaniu poprawności zapisu wypowiedzi; potrafi „bawić się”
zapisem w zamierzonym celu.
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III. Tworzenie wypowiedzi. Elementy retoryki.


bezbłędnie odróżnia i omawia elementy stałe i fakultatywne przemówień.

IV. Samokształcenie.

często, świadomie i w sposób funkcjonalny sięga do literatury naukowej, aby
pogłębiać swoją wiedzę przedmiotową; wykorzystuje ją w sposób typowy i nietypowy;

często, chętnie włącza się w życie kulturalne szkoły, regionu (konkursy, wystawy,
festyny, przedstawienia, apele) i zachęca do tego innych; promuje kulturę szkoły i regionu.

KRYTERIA OCENIANIA - KLASA II
Ogólne kryteria oceniania dla klasy II szkoły średniej
Ocenę niedostateczną
otrzymuje
uczeń,
który:

Ocenę dopuszczającą
otrzymuje
uczeń,
który:

 nie przy-  wykazuje
swoił pod- pewne braki
stawowych wia- w opanowadomości
niu podstai umiejętwowych
ności
wiadomości
z zakresu
podstawo- i umiejętnowego,
ści
co nie poz zakresu
zwala
podstawona kontywego;
nuację na-  nie rozumie
uki w klaniektórych
sie wyżzagadnień
szej;
materiału
 nie rozuprogramomie więkwego;
szości
 stosuje zdowiadomobytą wiedzę
ści
z zakresu
przy pomoprogramu
cy nauczynauczania; ciela;
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ZAKRES PODSTAWOWY
Ocenę
Ocenę dobrą Ocenę bardzo
dostateczną otrzymuje
dobrą
otrzymuje
uczeń,
otrzymuje
uczeń,
który:
uczeń,
który:
który:

Ocenę celującą
otrzymuje
uczeń,
który:

 opanował
 opanował
 opanował
 biegle opanowiadomości
wiadomości
wszystkie
wał wszysti umiejętnoi umiejętnowiadomości
kie wiadomości
ści
i umiejętności
z zakresu
z zakresu
ści
i umiejętnopodstawopodstawowe- z zakresu
ści
wego;
go;
podstawowe- z zakresu
go;
podstawowe rozumie
 rozumie zdogo podstawy
zdobytą wie- bytą wiedzę;  samodzielnie
programowej
interpretuje
dzę;
lub dodatkoposiadane
 stosuje zdowo przyswoił
wiadomości;
 stara się sabytą wiedzę;
wiadomości
modzielnie

swobodnie
wykraczające
zastosować  popełnia
stosuje
zdopoza zakres
zdobytą wie- drobne uster- bytą wiedzę;
programu naki językowe
dzę;
uczania;
w wypowie-  wdrożony do
autokorekty
 popełnia
dziach ust interpretuje
stara się nie
nieliczne
nych
zdobytą wiepopełniać
błędy języi pisemnych;
dzę
błędów językowe
w sposób sakowych
w wypowie-  w każdej symodzielny
tuacji wykaw swoich
dziach usti oryginalny;
zuje się dowypowienych
 twórczo wyi pisemnych; brą znajomo- dziach ustkorzystuje
ścią zdobytej nych

 nie umie
stosować
nabytej
wiedzy;

 często po-  przejawia
pełnia błędy braki
językowe
w trwałym
w wypoopanowaniu
wiedziach
materiału
 nie potrafi
ustnych
programozaprezeni
pisemwego.
tować
nych;
zdobytej
 ma trudnowiedzy;
 nie utrwa- ści
w utrwalala zdobytej wiedzy. niu zdobytej wiedzy.

wiedzy.

i pisemnych;

zdobyte wiadomości
w sytuacjach
problemowych;

 swobodnie
operuje wiedzą
z zakresu
podstawowe-  prezentuje
go.
wiedzę, posługując się
precyzyjnym
językiem
i bogatym
słownictwem;
 swobodnie
operuje wiedzą pochodzącą
z różnych
źródeł.

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy II szkoły średniej
ZAKRES PODSTAWOWY
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,
który:

Ocenę
Ocenę dobrą
Ocenę bardzo
Ocenę celującą
dostateczną
otrzymuje uczeń, dobrą
otrzymuje uczeń,
otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje uczeń, który:
który:
który:
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich

 rozumie pod-  rozumie pod rozumie podział  rozumie podział  odczytuje teksty
stawy podziału stawy podziału
literatury na
literatury na
literatury
literatury
epoki: starożytepoki i procesy
z podstawy prona epoki;
na epoki: staro- ność, średnioz tym związane; gramowej
żytność, śrewiecze, renena poziomie do wymienia epo- dniowiecze, re- sans, barok,
 wymienia epoki słownym, przeki literackie
literackie w ponesans, barok,
oświecenie, ronośnym
w porządku
oświecenie, romantyzm, pozy- rządku chronoi symboliczchronologiczlogicznym
mantyzm, potywizm;
nym;
nym od starood
starożytności
zytywizm;
żytności
 wymienia epoki
 rozumie podział
do pozytywi-  wymienia epoki literackie w podo pozytywiliteratury na
literackie w po- rządku chronozmu;
zmu;
epoki i procesy
rządku chronologicznym
z tym związane;
 z pomocą na
sytuuje
utwory
logicznym
od starożytności
 wymienia epoki
uczyciela sytu- od starożytnoliterackie
uje utwory liw
poszczególliterackie w pości
do pozytywiterackie
nych okresach,
rządku chronodo pozytywizmu;
w poszczególw szczególności logicznym
zmu;
 sytuuje utwory
nych okresach,
w preromantyod starożytności
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w szczególno-  sytuuje utwory
literackie
zmie, romantyści
w poszczególzmie
do pozytywiliterackie
w romantynych okresach,
i w pozytywizmu;
w poszczególzmie i w pozy- nych okresach,
w szczególności zmie
tywizmie;
oraz w pozosta-  trafnie sytuuje
w szczególnoutwory literacw preromantyłych (dotyczy
ści
 na ogół trafnie w romantyzmie zmie, romantykie
nawiązań
rozpoznaje
w poszczególzmie
i kontekstów);
konwencje linych okresach,
i w pozytywii w pozytywi właściwie rozterackie: reali- zmie;
w szczególności
zmie;
styczną
poznaje kon rozpoznaje kon- wencje literaci fantastyczną;  rozpoznaje
w preromantykie
zmie, romantykonwencje lite- wencje literac rozróżnia
kie i określa ich i precyzyjnie
zmie
rackie: realipodstawowe
cechy w utwookreśla ich cei w pozytywistyczną, fantagatunki epicrach (realistycz- chy w utworach zmie
styczną, symkie, liryczne,
ną, fantastycz(realistyczną,
oraz w pozostaboliczną;
dramatyczne i
ną, symboliczfantastyczną,
łych (dotyczy
częściowo ga-  poprawnie rozną, groteskową,
symboliczną,
kontekstów);
tunki synkreróżnia podstanaturalistyczną,
groteskową, natyczne,
 właściwie rozwowe gatunki
mimetyczną);
turalistyczną
w tym: gatunki epickie, liryczpoznaje koni mimetyczną);
poznane

rozumie
pojęcie
wencje literacne, dramatyczw szkole podgenologii; roz-  rozumie pojęcie kie
ne
stawowej
genologii; rozi precyzyjnie
i częściowo ga- różnia gatunki
oraz odę, draepickie, liryczróżnia gatunki
określa ich cetunki synkremat romanne, dramatyczne epickie, liryczchy w utworach
tyczne, w tym:
tyczny, poi synkretyczne,
ne, dramatyczne (realistyczną,
gatunki poznawieść realiw tym: gatunki
i synkretyczne,
fantastyczną,
ne w szkole
styczną, popoznane w
w tym: gatunki
symboliczną,
podstawowej
wieść naturali- oraz odę, soszkole podstapoznane w
groteskową nastyczną, powowej
oraz
odę,
szkole
podstaturalistyczną
net, dramat rowieść histowowej oraz odę, i mimetyczną);
mantyczny, po- sonet, dramat
ryczną, poromantyczny,
sonet i jego rowieść reali rozumie pojęcie
wieść o temapowieść poetyc- dzaje, dramat
styczną, pogenologii; roztyce współcze- wieść naturaliką, powieść goromantyczny,
snej, lament;
tycką, powieść
powieść poetyc- różnia gatunki
styczną, poepickie, liryczką, powieść gowieść o tematy- grozy, powieść
 rozpoznaje w
ne, dramatyczne
epistolarną,
tycką, powieść
ce współczetekście literac- snej, lament;
i synkretyczne,
hymn, testament grozy, powieść
kim środki
w tym: gatunki
poetycki, poepistolarną,
wyrazu arty-  rozpoznaje w
wieść realihymn, testament poznane
stycznego pow szkole podtekście literacstyczną, popoetycki, poznane
stawowej oraz
kim środki wy- wieść naturaliwieść realiw szkole pododę, sonet i jego
razu artystyczstyczną, postyczną, postawowej
rodzaje, dramat
nego poznane
wieść historycz- wieść naturalioraz niektóre
romantyczny,
w szkole podną, powieść o
styczną, pośrodki znacze- stawowej oraz
tematyce współ- wieść historycz- powieść poetycniowe, leksyką, powieść gośrodki znaczeczesnej, lament; ną, powieść o
kalne
niowe
tematyce współ- tycką, powieść
(np. frazeolo(np. peryfrazę),  rozpoznaje w
czesnej, lament; grozy, powieść
gizmy), skłatekście literacleksykalne (np.
wymienia cechy epistolarną,
dniowe (np.
hymn, testament
frazeologizmy), kim środki wy32

wyliczenie),
i wersyfikacyjne (np. przerzutnię);

składniowe (np.
powtórzenie,
wyliczenie),
wersyfikacyjne
(np. przerzutnię); próbuje
określić ich
funkcje w
utworze literackim;

 przy pomocy
nauczyciela
interpretuje
treści alegoryczne
i symboliczne
utworu literac-  interpretuje treści alegoryczne
kiego;

 na ogół trafnie i symboliczne
rozpoznaje w
utworu literactekstach litekiego;
rackich: komizm, humor,  rozpoznaje w
tragizm, patos; tekstach literackich: ironię, ko na poziomie
mizm, tragizm,
ogólnym rozu- humor, patos;
mie pojęcie
 rozumie pojęcie
groteski;
groteski i potra zna i przy pofi wymienić jej
mocy nauczycechy; rozpociela rozumie
znaje ją
treść utworów
w tekstach
wskazanych
omawianych
w podstawie
epok;
programowej
 wykazuje się
jako lektury
znajomością
obowiązkowe
i zrozumieniem
dla zakresu
podstawowego treści utworów
wskazanych
(Adam Micw podstawie
kiewicz, Oda
programowej
do młodości;
wybrane balla- jako lektury
obowiązkowe
dy, w tym Rodla zakresu
mantyczność;
wybrane sone- podstawowego
(Adam Mickiety z cyklu Sowicz, Oda do
nety krymskie
oraz inne wier- młodości; wybrane ballady,
sze; Konrad
w tym RoWallenrod;
Dziady cz. III; mantyczność;
wybrane sonety
Juliusz Słoz cyklu Sonety
wacki, Korkrymskie oraz
dian, wybrane
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razu artystyczgatunkowe;
poetycki, ponego poznane
wieść realiw szkole pod-  trafnie rozpostyczną, poznaje
stawowej oraz
wieść naturaliw tekście liteśrodki znaczestyczną, porackim
środki
niowe
wieść historyczwyrazu arty(np. peryfrazę,
ną, powieść o
stycznego pohiperbolę); lektematyce współznane w szkole
sykalne, w tym
czesnej, lament;
podstawowej
frazeologizmy;
trafnie i szybko
oraz
środki
znaskładniowe
wymienia ich
czeniowe: oksy- cechy gatunko(anaforę, epifomoron, peryfra- we;
rę, paralelizm,
zę, eufonię, hiwyliczenie);
perbolę; leksy-  trafnie rozpowersyfikacyjne
kalne, w tym
znaje
(w tym przew tekście literzutnię); określa frazeologizmy;
składniowe: an- rackim środki
ich funkcje;
tytezę, paralewyrazu artylizm, wyliczestycznego poznane w szkole
 interpretuje tre- nie, epiforę,
elipsę;
wersyfipodstawowej
ści alegoryczne
kacyjne,
oraz środki znai symboliczne
w tym przerzut- czeniowe: oksyutworu literacnię; określa ich
moron, peryfrakiego;
funkcje (np.:
zę, eufonię, hiożywienie obra- perbolę; leksy rozpoznaje w
zu
kalne, w tym
tekstach literac- poetyckiego);
frazeologizmy;
kich: ironię
wie, co jest doskładniowe: ani autoironię, ko- minantą stylitytezę, paralemizm, tragizm,
styczną ukształ- lizm, wyliczehumor, patos;
towania danego
nie, epiforę,
określa ich
utworu;
elipsę; wersyfifunkcje
kacyjne, w tym
w tekście; rozuprzerzutnię;
mie ich warto-  samodzielnie
określa ich
i
wnikliwie
inściujący charakfunkcje; (np.:
terpretuje treści
ter;
ożywienie obraalegoryczne
zu
poetyckiego);
 rozumie pojęcie i symboliczne
utworu
literacwie, co jest dogroteski i potrakiego;
minantą stylifi wymienić jej
styczną ukształcechy; rozpotowania danego
znaje ją
utworu, przedw tekstach oma-  rozpoznaje w
tekstach
literacstawia dowody
wianych epok
na poparcie
(np. w balladzie kich: ironię i
autoironię,
koswojego stanoRybka Adama
mizm, tragizm,
wiska;
Mickiewicza)
humor,
patos;
oraz w tekstach
określa ich
będących nafunkcje
 samodzielnie
wiązaniami;

wiersze, w
tym Grób
Agamemnona
(fragmenty),
Testament
mój;
Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
Cyprian Norwid, wybrane
wiersze;
Bolesław Prus,
Lalka, Z legend dawnego
Egiptu;
Eliza Orzeszkowa, Gloria
victis;
Henryk Sienkiewicz, Potop;
Adam Asnyk,
wybór wierszy;
Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara);
 na poziomie
ogólnym rozpoznaje tematykę
i problematykę
omawianych
tekstów romantycznych
i pozytywistycznych;
 na poziomie
ogólnym i
przy pomocy
nauczyciela
rozpoznaje
sposoby kreowania w
utworze literackim: świata
przedstawionego (fabuły,
bohaterów, ak34

inne wiersze;
w tekście i roi wnikliwie inKonrad Walzumie wartoterpretuje treści
lenrod; Dziady  wykazuje się
ściujący charak- alegoryczne
znajomością
cz. III;
ter;
i symboliczne
Juliusz Słowac- i zrozumieniem
omawia użycie
utworu literactreści
utworów
ki, Kordian,
ironii;
kiego;
wskazanych
wybrane wier trafnie rozpow podstawie
sze, w tym
 rozumie pojęcie znaje
Grób Agamem- programowej
groteski i potra- w tekstach litenona (fragmen- jako lektury
rackich: ironię i
obowiązkowe
fi wymienić jej
ty),
autoironię, koTestament mój; dla zakresu pod- cechy; rozpomizm, tragizm,
stawowego
znaje
ją
Zygmunt Kra(Adam Mickiew tekstach oma- humor, patos;
siński, Nie-Bookreśla ich
wicz,
Oda
do
wianych epok
ska komedia;
funkcje
młodości; wyoraz w tekstach
Cyprian Norw tekście i robrane ballady,
będących nawid, wybrane
zumie wartow tym Rowiązaniami;
wiersze;
ściujący charakmantyczność;
określa jej artyBolesław Prus,
ter; omawia, instyczny
Lalka, Z legend wybrane sonety
terpretuje ich
z cyklu Sonety
i wartościujący
dawnego Egipużycie, stawia
krymskie oraz
charakter;
tu;
hipotezy;
Eliza Orzeszko- inne wiersze;
Konrad
Wallenwa, Gloria vic rozumie pojęcie
rod; Dziady cz.  wykazuje się
tis;
groteski i potraznajomością
III;
Henryk Sienfi wymienić jej
i zrozumieniem
kiewicz, Potop; Juliusz Słowaccechy; rozpotreści utworów
ki, Kordian,
Adam Asnyk,
znaje ją
wskazanych
wybór wierszy; wybrane wierw tekstach omaw podstawie
sze, w tym
Fiodor Dostowianych epok
programowej
Grób Agamemjewski, Zbrodoraz tekstach
jako lektury
nona (fragmennia i kara);
będących naobowiązkowe
ty), Testament
dla zakresu pod- wiązaniami;
mój;
 rozpoznaje teokreśla jej artystawowego
Zygmunt Kramatykę
styczny
(Adam Mickiesiński, Nie-Boi problematykę
i wartościujący
wicz, Oda
ska komedia;
omawianych
charakter;
do młodości;
tekstów oraz jej Cyprian Norwybrane ballawid, wybrane
związek z prody, w tym Ro-  wykazuje się
wiersze;
gramami i ideznajomością
mantyczność;
Bolesław Prus,
ami epoki litei zrozumieniem
wybrane sonety
Lalka, Z legend
rackiej;
treści utworów
z cyklu Sonety
dawnego Egipwskazanych
krymskie oraz
 rozpoznaje
tu;
w podstawie
sposoby kreEliza Orzeszko- inne wiersze;
Konrad Wallen- programowej
owania w
wa, Gloria vicjako lektury
rod; Dziady cz.
utworze literac- tis;
obowiązkowe
kim: świata
Henryk Sienkie- III;
dla zakresu podJuliusz Słowacprzedstawionewicz, Potop;
stawowego
ki; Kordian,
go (fabuły, boAdam Asnyk,
(Adam Mickiewybrane wierhaterów, akcji,
wybór wierszy;
wicz, Oda
sze, w tym
wątków, motyFiodor Dostodo młodości;
Grób Agamemwów), narracji,
jewski, Zbrod-

cji, wątków,
motywów),
narracji, sytuacji lirycznej;
 rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy
i toposy, np.
ojczyzna, artysta – wieszcz,
cierpienie,
miłość;
 z pomocą nauczyciela odwołuje się do
wybranych
tekstów poznanych w
szkole podstawowej, w tym:
Dziadów cz. II
oraz Pana Tadeusza Adama
Mickiewicza,
Zemsty Aleksandra Fredry,
Balladyny Juliusza Słowackiego;
 podejmuje
próbę porównywania utworów literackich
lub ich fragmentów;
 przedstawia z
pomocą nauczyciela propozycję odczytania utworu na poziomie
dosłownym;
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sytuacji lirycznia i kara);
nona (fragmenwybrane ballanej; podejmuje
ty), Testament
dy, w tym Ropróbę ich intermój;
mantyczność;

rozpoznaje
tepretacji
Zygmunt Krawybrane sonety
matykę
i wartościowasiński, Nie-Boz cyklu Sonety
i
problematykę
nia;
ska komedia;
krymskie oraz
omawianych
Cyprian Norinne wiersze;
 rozumie pojęcie tekstów oraz jej wid, wybrane
Konrad Wallenmotywu literac- związek z prowiersze;
rod; Dziady cz.
kiego i toposu,
gramami i ideBolesław Prus,
III;
rozpoznaje
ami epoki liteLalka, Z legend
Juliusz Słowacpodstawowe
rackiej;
dawnego Egipki, Kordian,
motywy i topo- zjawiskami spo- tu;
wybrane wiersy: sen, ojczyłecznymi, histo- Eliza Orzeszko- sze, w tym
zna, artysta –
rycznymi, egzy- wa, Gloria vicGrób Agamemwieszcz, cierstencjalnymi
tis;
nona (fragmenpienie, samoti estetycznymi
Henryk Sienkie- ty), Testament
ność, bunt, re(np. gotycyzm,
wicz, Potop;
mój;
wolucja, wolludowość,
Adam Asnyk,
Zygmunt Kraność, miłość,
orientalizm,
wybór wierszy;
siński, Nie-Bopodróż, młoszekspiryzm, hi- Fiodor Dostoska komedia;
dość, prometestoryzm, deterjewski, ZbrodCyprian Norizm; praca,
minizm dziejonia i kara);
wid, wybrane
miasto, przyrowy; irracjonawiersze;
da, pieniądz,
lizm, spirytuBolesław Prus,
rola kobiety,
 rozpoznaje tealizm, mistyLalka, Z legend
mogiła, herocyzm, metafizy- matykę
dawnego Egipizm, jednostka
ka, indywidui problematykę
tu;
a społeczeńalizm; koncepomawianych
Eliza Orzeszkostwo, spór pocja ratowania
tekstów oraz jej wa, Gloria vickoleniowy;
ojczyzny; panzwiązek z protis;
teizm, prowigramami i ideHenryk Sienkie potrafi odwołać dencjalizm,
ami epoki litewicz, Potop;
się do wiedzy o werteromania,
rackiej; zjawiAdam Asnyk,
tekstach pozna- frenezja roman- skami społeczwybór wierszy;
nych w szkole
tyczna; realizm, nymi, historycz- Fiodor Dostopodstawowej,
naturalizm, em- nymi, egzysten- jewski, Zbrodw tym: Dziapiryzm, utylitacjalnymi
nia i kara);
dów cz. II oraz
ryzm, scjeni estetycznymi
Pana Tadeusza tyzm, organi(np. gotycyzm,
Adama Mickie- cyzm, ewolu rozpoznaje teludowość,
wicza, Zemsty
cjonizm, markorientalizm,
matykę
Aleksandra
sizm, egalitaszekspiryzm, hi- i problematykę
Fredry, Ballaryzm; zmiany
storyzm, deteromawianych
dyny Juliusza
cywilizacyjne,
minizm dziejotekstów oraz jej
Słowackiego;
asymilacja Żywy; irracjonazwiązek
dów, emancypa- lizm, spirytuz programami i
 porównuje
cja kobiet, praca alizm, mistyideami epoki liutwory literacorganiczna, pra- cyzm, metafizy- terackiej; zjawikie lub ich frag- ca u podstaw) i
ka, indywiduskami społeczmenty, dostrze- poddaje ją realizm; koncepnymi, historyczga kontynuacje
fleksji;
cja ratowania
nymi, egzysteni nawiązania
ojczyzny; pancjalnymi

w porównywanych utworach;

teizm, prowidencjalizm,
werteromania,
frenezja romantyczna; realizm,
naturalizm, empiryzm, utylitaryzm, scjentyzm, organicyzm, ewolucjonizm, marksizm, egalitaryzm; zmiany
cywilizacyjne,
asymilacja Żydów, emancypacja kobiet, praca
organiczna, praca u podstaw) i
poddaje ją refleksji;

i estetycznymi
(np. gotycyzm,
ludowość,
orientalizm,
szekspiryzm, historyzm, determinizm dziejowy; irracjonalizm, spirytualizm, mistycyzm, metafizyka, indywidualizm; koncepcja ratowania
ojczyzny; panteizm, prowidencjalizm,
werteromania,
frenezja romantyczna; realizm,
naturalizm, empiryzm, utylitaryzm, scjentyzm, organicyzm, ewolucjonizm, marksizm, egalitaryzm; zmiany
cywilizacyjne,
asymilacja Żydów, emancypacja kobiet, praca
organiczna, praca u podstaw) i
poddaje ją refleksji;

 z pomocą na rozpoznaje spouczyciela wy-  przedstawia
soby kreowania
propozycję odkorzystuje w
w utworze liteczytania utworu rackim: świata
interpretacji
na poziomie
utworów liteprzedstawionedosłownym;
rackich kongo (fabuły, botekst histohaterów, akcji,
rycznoliteracki  wykorzystuje w wątków, motyinterpretacji
wów), narracji,
utworów litei biograficzsytuacji liryczrackich konny;
nej; interpretuje
tekst historycz- je
noliteracki, bio- i wartościuje
graficzny, kul rozpoznaje
(np.: werteturowy;
obecne
ryzm, bohater
w utworach liwerteryczny,
terackich wy-  rozpoznaje
bajronizm, bobrane wartości obecne w utwo- hater bajroniczrach literackich ny, faustyzm,
uniwersalne,
wartości uninp. dobro,
bohater fauwersalne, np.
piękno, prawstyczny; ko rozpoznaje spodobro, piękno,
da, miłość; i
stium historycz- soby kreowania
miłość, prawda, ny);
narodowe, np.
w utworze litewolność, odwatradycja;
rackim: świata
ga, altruizm,
przedstawioneodpowiedzial-  rozumie pojęcie go (fabuły, boność, toleranmotywu literac- haterów, akcji,
cja; i narodowe, kiego i toposu,
wątków, motynp. tradycja,
rozpoznaje mowów), narracji,
patriotyzm.
tywy i toposy
sytuacji lirycz(np. sen, ojczynej; interpretuje
zna, artysta –
je
wieszcz, cieri wartościuje
pienie, samot(np.: werteność, bunt, reryzm, bohater
wolucja, wolwerteryczny,
 rozpoznaje sponość, miłość,
bajronizm, bosoby kreowania
podróż, młohater bajroniczw utworze litedość, prometeny, faustyzm,
rackim: świata
izm, zbrodnia,
bohater fauprzedstawioneokrucieństwo,
styczny; kogo (fabuły, boobłęd, szaleństium historycz- haterów, akcji,
stwo, strach,
ny); definiuje
wątków, motygroza, grób,
nowy typ bohawów), narracji,
psychomachia;
tera; wskazuje
sytuacji liryczmotywy akwapodobieństwa i
nej; interpretuje
tyczne; topos
różnice w kreje
homo viator,
acji bohatera ro- i wartościuje
praca, walka;
mantycznego,
(np.: wertemiasto, przyroudowadnia jego ryzm, bohater
da, pieniądz,
złożoną osobowerteryczny,
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rola kobiety,
wość i rozdarcie bajronizm, bomogiła, herowewnętrzne;
hater bajroniczizm, jednostka a
ny, faustyzm,
społeczeństwo,
bohater fauspór pokolenio-  rozumie pojęcie styczny; komotywu literac- stium historyczwy) oraz dokiego i toposu,
strzega żywotny); definiuje
rozpoznaje moność motywów
nowy typ bohatywy i toposy
biblijnych i antera; wskazuje
(np. sen, ojczytycznych w
podobieństwa i
zna, artysta –
utworach literóżnice w krerackich; określa wieszcz, cieracji bohatera ropienie,
samotich rolę w twomantycznego,
ność, bunt, rerzeniu znaczeń
udowadnia jego
wolucja,
woluniwersalnych;
złożoną osoboność, miłość,
wość i rozdarcie
 w interpretacji
podróż, młowewnętrzne;
utworów litedość, prometerackich odwołu- izm, zbrodnia,
je się
okrucieństwo,  rozumie pojęcie
do tekstów poobłęd, szaleńmotywu literacznanych
stwo, strach,
kiego i toposu,
w szkole podgroza, grób,
rozpoznaje mostawowej, w
psychomachia,
tywy i toposy
tym: Dziadów
metamorfoza;
(np. sen, ojczycz. II oraz Pana motywy akwazna, artysta –
Tadeusza Adatyczne, nostalwieszcz, cierma Mickiewigia; topos homo pienie, samotcza, Zemsty
viator, walka;
ność, bunt, reAleksandra Fre- praca, miasto,
wolucja, woldry, Balladyny
przyroda, pieność, miłość,
Juliusza Słoniądz, rola kopodróż, młowackiego;
biety, mogiła,
dość, prometeheroizm, jedizm, zbrodnia,
nostka a połeokrucieństwo,
 porównuje
czeństwo, spór
obłęd, szaleńutwory literacpokoleniowy)
stwo, strach,
kie lub ich frag- oraz dostrzega
groza, grób,
menty, dostrzeżywotność mopsychomachia,
ga kontynuacje i tywów biblijmetamorfoza;
nawiązania
nych i antyczmotywy akwaw porównywanych w utwotyczne, nostalnych utworach,
rach literackich; gia; topos homo
określa cechy
określa ich rolę
viator , walka,
wspólne i różne; w tworzeniu
praca, miasto,
znaczeń uniwer- przyroda, piesalnych;
niądz, rola ko przedstawia
biety, mogiła,
propozycję in-  w interpretacji
heroizm, jedterpretacji
utworów litenostka a społeutworu, wskarackich często i
czeństwo, spór
zuje w tekście
poprawnie odpokoleniowy)
miejsca, które
wołuje się
oraz dostrzega
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mogą stanowić
argumenty
na poparcie jego
propozycji interpretacyjnej;
 wykorzystuje w
interpretacji
utworów literackich potrzebne konteksty,
szczególnie
kontekst historycznoliteracki,
historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny,
egzystencjalny;
 rozpoznaje
obecne
w utworach literackich wartości
uniwersalne, np.
prawda, dobro,
piękno, miłość,
wolność, odwaga, altruizm, tolerancja, odpowiedzialność;
i narodowe, np.:
symbole narodowe, tradycja
narodowa, patriotyzm, tożsamość; określa
ich rolę i związek
z problematyką
utworu oraz
znaczenie dla
budowania własnego systemu
wartości.
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do tekstów pożywotność moznanych w
tywów biblijszkole podstanych i antyczwowej, w tym:
nych w utwoDziadów cz. II
rach literackich;
oraz Pana Taokreśla ich rolę
deusza Adama
w tworzeniu
Mickiewicza,
znaczeń uniwerZemsty Aleksalnych;
sandra Fredry,
Balladyny Juliu-  w interpretacji
utworów litesza Słowackierackich często i
go;
poprawnie odwołuje się
do tekstów po konstruktywnie
znanych w
porównuje
szkole podstautwory literackie lub ich frag- wowej, w tym:
Dziadów cz. II
menty, dostrzeoraz Pana Taga kontynuacje
deusza Adama
i nawiązania
Mickiewicza,
w porównywaZemsty Aleknych utworach,
sandra Fredry,
określa cechy
wspólne i różne; Balladyny Juliusza Słowackiego;
 przedstawia
własną, oryginalną i rzeczową propozycję  konstruktywnie
porównuje
interpretacji
utwory literacutworu, wskakie lub ich fragzuje w tekście
menty, dostrzemiejsca, które
ga kontynuacje i
mogą stanowić
nawiązania
argumenty na
w porównywapoparcie jego
nych utworach,
propozycji inokreśla cechy
terpretacyjnej;
odwołuje się do wspólne i różne;
własnych doświadczeń i ob przedstawia
serwacji
oraz wybranych własną, orygitekstów kultury; nalną i rzeczową propozycję
interpretacji
 wykorzystuje
utworu, wskaw interpretacji
zuje
w
utworów literackich potrzeb- tekście miejsca,
które mogą stane konteksty,
nowić argumenszczególnie

kontekst historycznoliteracki,
historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny,
egzystencjalny i
inne;

ty na poparcie
jego propozycji
interpretacyjnej;
odwołuje się do
własnych doświadczeń i obserwacji
oraz wybranych
tekstów kultury;

 wykorzystuje
w interpretacji
 trafnie rozpoutworów liteznaje obecne w
rackich potrzebutworach litene konteksty,
rackich wartości szczególnie
uniwersalne
kontekst histo(prawda, dobro, rycznoliteracki,
miłość, wolhistoryczny, poność, odwaga,
lityczny, kultualtruizm, piękrowy, filozono, tolerancja,
ficzny, biograodpowiedzialficzny, mitoloność)
giczny, biblijny,
i narodowe
egzystencjalny i
(symbole naroinne;
dowe, tradycja
narodowa, pa-  trafnie rozpotriotyzm, tożsaznaje obecne w
mość); określa
utworach litedokładnie ich
rackich wartości
rolę i związek z
uniwersalne
problematyką
(prawda, dobro,
utworu oraz
miłość, wolznaczenie dla
ność, odwaga,
budowania wła- altruizm, pięksnego systemu
no, tolerancja,
wartości.
odpowiedzialność)
i narodowe
(symbole narodowe, tradycja
narodowa, patriotyzm, tożsamość); określa
dokładnie ich
rolę i związek z
problematyką
utworu oraz
znaczenie
dla budowania
własnego systemu wartości.
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I. Kształcenie literackie i kulturowe. Odbiór tekstów kultury
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,
który:
 potrafi przetwarzać
i układać pod
względem
ważności proste informacje
z tekstów
(np. z publicystyki pozytywistycznej);
 przy pomocy
nauczyciela
analizuje
strukturę tekstu: odczytuje
jego sens,
główną myśl,
sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację;
 rozpoznaje
niektóre teksty
publicystyczne
(artykuł), retoryczne (przemówienie)
i popularnonaukowe (notatka encyklopedyczna, definicja);
 wie, że starożytny teatr
grecki wpłynął
na rozwój
sztuki teatralnej;
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Ocenę
Ocenę dobrą
Ocenę bardzo
dostateczną
otrzymuje uczeń, dobrą
otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje uczeń,
który:
który:
 przetwarza i
 przetwarza i
 szybko i sprawhierarchizuje
hierarchizuje in- nie przetwarza i
informacje z
formacje z tekhierarchizuje intekstów (np. z
stów, np. publiformacje z tekpublicystyki
cystycznych
stów, np. publipozytywistycz(z publicystyki
cystycznych,
nej)
pozytywistycz(z publicystyki
w stopniu
nej),
pozytywistyczumożliwiająpopularnonauko- nej),
cym funkcjowych, naukopopularnonaunalne ich wywych;
kowych, naukokorzystanie zawych;
równo podczas  analizuje strukturę tekstu: od-  poprawnie i dolekcji, jak i w
czytuje jego
kładnie analizutrakcie samosens,
główną
je strukturę tekdzielnej pracy;
myśl, sposób
stu: odczytuje
prowadzenia
 odczytuje sens
jego sens, główwywodu
utworu, jego
ną myśl, sposób
oraz argumenta- prowadzenia
główną myśl,
cję;
sposób prowawywodu
dzenia wywodu
oraz argumenta rozpoznaje specję;
cyfikę
tekstów
oraz argumenpublicystycz rozpoznaje spetację;
nych (artykuł,
cyfikę tekstów
 rozpoznaje spe- reportaż), retopublicystyczrycznych (przecyfikę tekstów
nych (artykuł,
mówienie), popublicystyczfelieton, reporpularnonaukonych (artykuł,
taż), retoryczwych (notatka
reportaż), retonych (przemórycznych (prze- encyklopedycz- wienie), popumówienie) i po- na, definicja) i
larnonaukonaukowych
pularnonaukowych (notatka
(rozprawa);
wych (notatka
encyklopedyczencyklopedycz- wśród tekstów
na, definicja) i
prasowych rozna, definicja);
naukowych
różnia wiadowśród tekstów
(rozprawa);
mość
prasowych zawśród tekstów
zwyczaj rozróż- i komentarz;
prasowych rozrozpoznaje
nia wiadomość
różnia wiado-

Ocenę celującą
otrzymuje uczeń,
który:
 odczytuje dzieła
sztuki z różnych
dziedzin na poziomie dosłownym
i przenośnym,
porównuje ze
sobą dzieła z
różnych dziedzin sztuki i
różnych epok;
 szybko i sprawnie przetwarza i
hierarchizuje informacje z tekstów, np. publicystycznych
(z publicystyki
pozytywistycznej), popularnonaukowych, naukowych;
 poprawnie i dokładnie analizuje strukturę tekstu: odczytuje
jego sens, główną myśl, sposób
prowadzenia
wywodu oraz
argumentację;
 rozpoznaje specyfikę tekstów
publicystycznych (artykuł,
felieton, reportaż), retorycznych (przemó-

 z pomocą nauczyciela rozumie pojęcie
katharsis;
 potrafi scharakteryzować
główne prądy
filozoficzne
epoki: historiozofię, idealizm romantyczny;
 zazwyczaj potrafi odczytać
na poziomie
dosłownym
pozaliterackie
teksty kultury;
 z reguły odróżnia dzieła
kultury wysokiej od tekstów kultury
popularnej.

41

i komentarz;
środki językowe
dostrzega zazastosowane w
stosowane w
tekstach;
tekstach środki
 określa wpływ
językowe;
starożytnego teatru greckiego
 określa wpływ
starożytnego te- na rozwój sztuki
teatralnej;
atru greckiego
na rozwój sztu rozumie pojęcie
ki teatralnej;
katharsis
 rozumie pojęcie i charakteryzuje
jego rolę w
katharsis;
kształtowaniu
 charakteryzuje
odbioru dzieła;
główne prądy
 charakteryzuje
filozoficzne:
główne prądy
(np.: historiofilozoficzne
zofię, idealizm
(np.: historiozoromantyczny,
fię, idealizm roromantyczny
indywidualizm) mantyczny, rooraz określa ich mantyczny indywidualizm)
wpływ na kuloraz określa ich
turę epoki;
wpływ na kultu odczytuje na
rę epoki;
poziomie dosłownym poza-  odczytuje pozaliterackie teksty literackie teksty
kultury, stosując
kultury, stosukod właściwy w
jąc kod właścidanej dziedzinie
wy w danej
dziedzinie sztu- sztuki;
ki;
 odróżnia dzieła
 odróżnia dzieła kultury wysokiej od tekstów
kultury wysokultury popularkiej od tekstów
nej; stosuje krykultury poputeria pozwalająlarnej.
ce odróżnić arcydzieło od kiczu.

mość, komentarz; rozpoznaje
środki językowe
i ich funkcje zastosowane
w tekstach;
 odczytuje informacje
i przekazy jawne i ukryte;
 precyzyjnie
określa wpływ
starożytnego teatru greckiego
na rozwój sztuki
teatralnej;

wienie), popularnonaukowych (notatka
encyklopedyczna, definicja) i
naukowych
(rozprawa);
wśród tekstów
prasowych rozróżnia wiadomość, komentarz; szybko
i trafnie rozpoznaje środki językowe i ich
funkcje zastosowane
w tekstach;

 posługuje się
 odczytuje inforpojęciem kamacje jawne i
tharsis i charak- ukryte;
teryzuje jego
rolę w kształto-  precyzyjnie
waniu odbioru
określa wpływ
dzieła;
starożytnego teatru greckiego
 wyczerpująco
na rozwój sztuki
charakteryzuje
teatralnej;
główne prądy
filozoficzne
 posługuje się po(np.: historiozo- jęciem katharfię, idealizm ro- sis i charakterymantyczny, rozuje jego rolę w
mantyczny inkształtowaniu
dywidualizm)
odbioru dzieła;
oraz określa ich
wpływ na kultu-  wyczerpująco
rę epoki;
charakteryzuje
główne prądy
 na poziomie do- filozoficzne
słownym
oraz określa ich
i przenośnym
wpływ na kultuodczytuje poza- rę epoki;
literackie teksty
kultury, stosując  na poziomie dokod właściwy w słownym
danej dziedzinie przenośnym i
sztuki;
symbolicznym
odczytuje poza odróżnia dzieła
literackie teksty
kultury wysokultury, stosując
kiej od tekstów
kod właściwy w

kultury popular- danej dziedzinie
nej; stosuje kry- sztuki;
teria pozwalające odróżnić ar-  odróżnia dzieła
kultury wysocydzieło od kikiej od tekstów
czu.
kultury popularnej; stosuje kryteria pozwalające odróżnić arcydzieło od kiczu.
II. Kształcenie językowe. Gramatyka języka polskiego
Ocenę
dopuszczającą
otrzymuje
uczeń,
który:
 przy pomocy
nauczyciela
wykorzystuje
wiedzę
z dziedziny
fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i
składni do
analizy i interpretacji tekstów oraz przy
tworzeniu własnych wypowiedzi;
 zna i potrafi
rozróżnić typy
zdań wielokrotnie złożonych;
 z pomocą nauczyciela rozpoznaje argumentacyjny
charakter różnych konstrukcji składniowych;
 rozumie, że
szyk wyrazów
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Ocenę
Ocenę dobrą
Ocenę bardzo
dostateczną
otrzymuje uczeń, dobrą
otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje uczeń,
który:
który:
 wykorzystuje
 wykorzystuje
 funkcjonalnie
wiedzę
wiedzę
wykorzystuje
z dziedziny
z dziedziny
wiedzę
fleksji, słowofleksji, słowoz dziedziny
twórstwa, fratwórstwa, fraze- fleksji, słowozeologii i
ologii i składni
twórstwa, frazeskładni
do analizy i inologii i składni
do analizy i interpretacji tekdo analizy i interpretacji tekstów oraz przy
terpretacji tekstów oraz przy
tworzeniu włastów oraz przy
tworzeniu własnych wypowie- tworzeniu własnych wypodzi;
snych wypowiewiedzi;
dzi;
 rozumie zróżnicowanie skła zna i potrafi
 rozumie zróżnidniowe zdań
rozróżnić typy
cowanie skłazdań wielokrot- wielokrotnie
dniowe zdań
złożonych, roznie złożonych;
wielokrotnie
poznaje ich
rozpoznaje ich
złożonych, rozfunkcje
funkcje w tekpoznaje ich
w
tekście
i
wyście;
funkcje
korzystuje je do w tekście i traf potrafi wykobudowy wyponie je wykorzyrzystać zdania
wiedzi o różstuje do budowy
złożone podnym charaktewypowiedzi o
rzędnie do burze;
różnym charakdowania wypoterze;
 rozpoznaje arwiedzi o chagumentacyjny  rozpoznaje arrakterze argucharakter różmentacyjnym;
gumentacyjny
nych konstrukcharakter róż rozumie, że
cji składnionych konstrukszyk wyrazów
wych i ich funk- cji składnio-

Ocenę celującą
otrzymuje uczeń,
który:
 świadomie
i funkcjonalnie
stosuje zasady
zróżnicowania
językowego;
 samodzielnie
wzbogaca swoją
wiedzę o języku;
 funkcjonalnie
wykorzystuje
wiedzę
z dziedziny
fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
do analizy i interpretacji tekstów oraz przy
tworzeniu własnych wypowiedzi;
 rozumie zróżnicowanie składniowe zdań
wielokrotnie
złożonych, rozpoznaje ich
funkcje
w tekście i traf-

w zdaniu ma
wpływ na znaczenie wypowiedzi.

w zdaniu może
zmieniać znaczenie wypowiedzi.

cje w tekście;
wykorzystuje je
do budowy własnych wypowiedzi;

wych i ich funkcje w tekście;
wykorzystuje je
do budowy własnych wypowiedzi;

nie je wykorzystuje do budowy
wypowiedzi o
różnym charakterze;

 rozumie rolę
 rozpoznaje arszyku wyrazów  rozumie rolę
gumentacyjny
w zdaniu oraz
szyku wyrazów
charakter różokreśla rolę
w zdaniu oraz
nych konstrukjego przekształ- określa rolę
cji składnioceń
jego przekształ- wych i ich funkw budowaniu
ceń
cje w tekście;
znaczenia wyw budowaniu
wykorzystuje je
powiedzi.
znaczenia wydo budowy włapowiedzi.
snych wypowiedzi;
 rozumie rolę
szyku wyrazów
w zdaniu oraz
określa rolę
jego przekształceń
w budowaniu
znaczenia wypowiedzi.
II. Kształcenie językowe. Zróżnicowanie języka
Ocenę
dopuszczającą
otrzymuje
uczeń,
który:
 rozróżnia pojęcie stylu i
stylizacji;

Ocenę
Ocenę dobrą
Ocenę bardzo
dostateczną
otrzymuje uczeń, dobrą
otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje uczeń,
który:
który:
 rozróżnia poję-  definiuje i roz-  posługuje się
cie stylu i styli- różnia pojęcie
pojęciami stylu
zacji;
stylu i stylizacji; i stylizacji; rorozumie ich
zumie
 na poziomie  określa rodzaje
znaczenie w
ich znaczenie w
ogólnym pozapożyczeń w
tekście;
tekście;
trafi określić
języku polskim;
podstawowe
 poprawnie okre-  dokładnie okreznaczenie za-  zna i rozumie
śla rodzaje zaśla rodzaje zabiblizmy,
mitopożyczeń w
pożyczeń i spopożyczeń
logizmy, sentekście;
sób
i próbuje okretencje, przysło- ślić sposób
ich funkcjono zna wybrane
wia i aforyzmy
wania
ich funkcjonobiblizmy, miobecne w litew polszczyźnie
wania
w
tologizmy,
raturze na prze- polszczyźnie
poznanych
sentencje,
strzeni epok;
epok; odnosi
poznanych
przysłowia i
wskazane zjaepok;
aforyzmy wy-  rozpoznaje rowiska do współ43

Ocenę celującą
otrzymuje uczeń,
który:
 posługuje się
pojęciami stylu
i stylizacji; rozumie
ich znaczenie w
tekście;
 dokładnie określa
i nazywa rodzaje zapożyczeń i
sposób
ich funkcjonowania
w polszczyźnie
poznanych
epok; odnosi
wskazane zja-

dzaje stylizacji  zna, rozumie i
czesnej polszwiska do współ(biblijna, mitoczyzny;
czesnej polszwykorzystuje
logiczna, koloczyzny;
biblizmy, mito
zna,
rozumie
kwializacja)
logizmy, seni funkcjonalnie  zna, rozumie
oraz określa ich tencje, przysłowykorzystuje
i funkcjonalnie
funkcje w tekwia i aforyzmy
 rozpoznaje ro- ście;
biblizmy, mitowykorzystuje
obecne w poldzaje stylizacji
logizmy,
senbiblizmy, mitoskim dziedzic(np. biblijna,  rozpoznaje
tencje,
przysłologizmy, sentwie kulturomitologiczna,
słownictwo o
wia i aforyzmy
tencje, przysłowym;
kolokwializacharakterze
obecne w polwia i aforyzmy
cja);
wartościująskim dziedzicobecne w pol poprawnie rozcym; odróżnia
twie
kulturoskim dziedzicpoznaje i nazy dostrzega
słownictwo
wym;
twie kulturowa rodzaje stysłownictwo o
neutralne od
wym;
lizacji (biblijna,
charakterze

rozpoznaje
rosłownictwa o
mitologiczna,
wartościujązabarwieniu
kolokwializacja, dzaje stylizacji  rozpoznaje rocym.
dzaje stylizacji
emocjonalnym. stylizacja środo- (biblijna, mitologiczna, kolo(biblijna, mitowiskowa, diakwializacja,
śrologiczna, kololektyzacja) oraz
dowiskowa,
arkwializacja, śrookreśla ich
chaizacja, diadowiskowa, arfunkcje w teklektyzacja)
oraz
chaizacja, diaście;
trafnie określa
lektyzacja) oraz
ich
funkcje
w
trafnie określa
 rozpoznaje
tekście;
ich funkcje w
słownictwo
tekście;
o charakterze

rozpoznaje
wartościującym;
 rozpoznaje
słownictwo o
odróżnia słowcharakterze
słownictwo o
nictwo neutralwartościującym; charakterze
ne od słownicwartościującym;
twa o zabarwie- odróżnia słownictwo
neutralodróżnia słowniu emocjonalne od słownicnictwo neutralnym, oficjalne
twa
o
zabarwiene od słownicod potocznego.
niu emocjonaltwa o zabarwienym, oficjalne
niu emocjonalod potocznego.
nym, oficjalne
od potocznego.
wodzące się z
mitologii, Biblii oraz polskiej tradycji
kulturowej;

II. Kształcenie językowe. Komunikacja językowa i kultura języka
Ocenę
dopuszczającą
otrzymuje
uczeń,
który:
 rozumie pojęcie znaku językowego;

Ocenę
Ocenę dobrą
Ocenę bardzo
dostateczną
otrzymuje uczeń, dobrą
otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje uczeń,
który:
który:
 zna, rozumie i  zna, rozumie i  zna, rozumie i
stosuje pojęcie
stosuje pojęcie
stosuje pojęcie
znaku językoznaku językoznaku językowego oraz języ- wego oraz języ- wego oraz języ wie, że język
ka
ka
ka jako systemu
to system zna- jako systemu
jako systemu
znaków; trafnie
44

Ocenę celującą
otrzymuje uczeń,
który:
 świadomie i
funkcjonalnie
stosuje zasady
komunikacji
wypowiedzi i

ków;
 zna pojęcie
aktu komunikacji językowej;

znaków; rozróżnia typy
znaków i określa ich funkcje
w tekście;

znaków; rozróżnia typy znaków
i określa ich
funkcje w tekście;

rozróżnia typy
znaków i określa ich funkcje
w tekście;

kultury języka;

 zna, rozumie i
stosuje pojęcie
znaku języko posługuje się
wego oraz języpojęciem aktu
ka
komunikacji jęjako systemu
zykowej oraz
znaków; trafnie
jego składowyrozróżnia typy
mi (komunikat,
znaków i okrenadawca, odśla ich funkcje
biorca, kod,
w tekście;
kontekst, kon sprawnie posłutakt);
guje się poję rozpoznaje i
ciem aktu kookreśla funkcje
munikacji języtekstu (informa- kowej oraz jego
tywną, poetycskładowymi
ką, metajęzyko- (komunikat,
wą, ekspresywnadawca, odną, impresywną biorca, kod,
– w tym perkontekst, konswazyjną);
takt);

 zna pojęcie
 zna i rozumie
aktu komunika- pojęcie aktu kocji językowej
munikacji języoraz jego skłakowej oraz jego
dowe (komuni- składowe (ko rozpoznaje z
kat, nadawca,
munikat,
pomocą naodbiorca, kod,
nadawca, oduczyciela niekontekst, konbiorca, kod,
które zjawiska takt);
kontekst, konpowodujące
takt);
niejednoznacz-  rozpoznaje i zaność wypozwyczaj określa  rozpoznaje i
wiedzi (np.
funkcje tekstu
określa funkcje
przemilczenia, (informatywną,
tekstu (informaniedopowiepoetycką, meta- tywną, poetycdzenia);
językową, ekską, metajęzykopresywną, imwą, ekspresyw stosuje niektó- presywną – w
re zasady etyki tym perswazyj- ną, impresywną
– w tym perwypowiedzi;
ną);
swazyjną);
wartościuje
 trafnie rozpo rozpoznaje i
wybrane wy-  rozpoznaje nieznaje
określa funkcje
powiedzi języ- które zjawiska  rozpoznaje zjai nazywa zjawi- tekstu (informawiska powodukowe, stosując powodujące
ska powodujące tywną, poetycjące
niejednoprzejrzyste
niejednoznaczniejednoznaczką, metajęzykoznaczność wy(jednoznaczność wypowieność wypowiewą, ekspresywpowiedzi (np.
ne) kryteria,
dzi (np. paradzi (np. paraną, impresywną
np. prawda –
doksy, przemil- paradoksy,
doksy, przemil– w tym perprzemilczenia,
fałsz, poprawczenia,
czenia, niedopo- swazyjną);
niedopowiedzeność –niepogrę słów, niewiedzenia, elipprawność;
 rozpoznaje i nadopowiedzenia, nia, elipsy, ana- sy, anakoluty,
koluty,
grę
homonimie);
grę słów, homo- zywa zjawiska
słów, homoni na ogół stosunimie), dba o ja- powodujące
mie), dba o jaje zasady ety-  stara się posłusność i precyzję niejednoznaczsność
i
precyzję
kiety językogiwać różnymi
ność wypowiekomunikatu;
wej
odmianami pol- komunikatu;
dzi (paradoksy,
w wypowieszczyzny w za sprawnie posłu- przemilczenia,
dziach ustnych leżności
guje się różnyniedopowiedzei pisemnych
od sytuacji ko-  posługuje się
mi odmianami
nia, elipsy, anaróżnymi odmia- polszczyzny w
odpowiednie
munikacyjnej;
koluty, grę
nami polszczydo sytuacji;
zależności
słów, homonizny
 stosuje zasady
od sytuacji komie), dba o ja z pomocą naetyki wypowie- w zależności od munikacyjnej;
sność i precyzję
sytuacji komuuczyciela dodzi;
komunikatu;
nikacyjnej;
strzega zmiany
 stosuje zasady
w komunikacji  w wypowieetyki wypowie-  sprawnie posłudziach ustnych
językowej
dzi; wartościuje guje się różny odróżnia zamie45
 potrafi wymienić funkcje
tekstu;

związane z
rozwojem jej
form (np. komunikacji internetowej).

i pisemnych
stosuje zasady
etykiety językowej odpowiednio
do sytuacji;
 dostrzega zmiany w komunikacji językowej
związane z rozwojem jej form
(np. komunikacji internetowej).

rzoną innowację
językową od
błędu językowego;

wypowiedzi językowe, stosując kryteria, np.
prawda – fałsz,
poprawność –
niepoprawność;

mi odmianami
polszczyzny w
zależności
od sytuacji komunikacyjnej;

 stosuje zasady
 stosuje zasady
etyki wypowieetyki wypowie-  stosuje zasady
dzi; wartościuje etykiety języko- dzi; wartościuje
wej w wypowypowiedzi jęwypowiedzi jęwiedziach
ustzykowe, stosuzykowe, stosunych i pisemjąc kryteria,
jąc kryteria,
nych odpowied- np. prawda –
np. prawda –
nio do sytuacji;
fałsz, poprawfałsz, poprawność –nieponość –niepo
wyczerpująco
prawność;
prawność;
charakteryzuje
zmiany w ko stosuje zasady
munikacji języetykiety języko w wypowiedziach ustnych i kowej związane wej w wypoz rozwojem jej
wiedziach ustpisemnych stonych i pisemsuje zasady ety- form (np. komunikacji
internych odpowiedkiety językowej
netowej).
nio do sytuacji;
odpowiednio
do sytuacji;
 rozróżnia pojęcia manipulacji,
dezinformacji,
 charakteryzuje
postprawdy, stezmiany w koreotypu; charakmunikacji języteryzuje je;
kowej związane
z rozwojem jej
 wyczerpująco
form (np. kocharakteryzuje
munikacji interzmiany w konetowej).
munikacji językowej związane
z rozwojem jej
form (np. komunikacji internetowej).

II. Kształcenie językowe. Ortografia i interpunkcja
Ocenę
dopuszczającą
otrzymuje
uczeń,
który:
 stosuje podstawowe zasady
ortografii poznane w szko46

Ocenę
Ocenę dobrą
Ocenę bardzo
dostateczną
otrzymuje uczeń, dobrą
otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje uczeń,
który:
który:
 wykorzystuje
 poprawnie sto-  poprawnie stozasady ortogra- suje zasady orsuje zasady orficzne poznane
tografii i intertografii i interw szkole podpunkcji poznane punkcji poznane

Ocenę celującą
otrzymuje uczeń,
który:
 świadomie i
funkcjonalnie
stosuje zasady
ortografii

le podstawowej;
 wykorzystuje
podstawowe
zasady interpunkcji w zdaniach złożonych (oddzielanie przecinkiem zdań
składowych).

stawowej;

w szkole podstawowej;

w szkole podstawowej;

i interpunkcji;

 wykorzystuje
 dostrzega wa wykorzystuje
 zna zasady inskładnioworiantywność zaskładniowo-znaczeniowy
terpunkcji
sad ortograficzcharakter inter- -znaczeniowy
i wykorzystuje
nych;
charakter interpunkcji w różjej składniowo bardzo dobrze
punkcji
norodnych tyznaczeniowy
zna zasady indo
uwypuklenia
pach wypowiecharakter do
terpunkcji
sensów redagodzeń.
uwypuklenia
i wykorzystuje
wanego przez
sensów redagojej składniowosiebie tekstu;
wanego przez
znaczeniowy
siebie tekstu;
 wyjaśnia znacharakter do
czenie zastoso-  wyjaśnia znauwypuklenia
wanej interczenie zastososensów redagopunkcji.
wanej interwanego przez
punkcji.
siebie tekstu.
III. Tworzenie wypowiedzi. Elementy retoryki

Ocenę
dopuszczającą
otrzymuje
uczeń,
który:
 przy pomocy
nauczyciela
formułuje tezy
i argumenty w
wypowiedzi
ustnej i pisemnej;
 próbuje określać cele perswazyjne w
wypowiedzi literackiej
i nieliterackiej;
 na ogół rozumie i próbuje
stosować w
tekstach retorycznych zasadę kompozycyjną (np.
teza, argumenty, apel, pointa);
 przy pomocy
47

Ocenę
Ocenę dobrą
Ocenę bardzo
dostateczną
otrzymuje uczeń, dobrą
otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje uczeń,
który:
który:
 formułuje tezy i  formułuje tezy i  formułuje tezy i
argumenty w
argumenty w
argumenty w
samodzielnie
wypowiedzi
wypowiedzi
tworzonej wyustnej i pisemustnej i pisempowiedzi ustnej nej przy użyciu
nej przy użyciu
i pisemnej;
odpowiednich
odpowiednich
konstrukcji
konstrukcji
 wskazuje i rozskładniowych;
składniowych;
różnia cele perswazyjne w
 wskazuje i roz-  wskazuje i rozróżnia cele perwypowiedzi liróżnia cele perterackiej
swazyjne w wy- swazyjne w wypowiedzi litei nieliterackiej;
powiedzi literackiej i nieliterackiej
 rozumie i na
rackiej;
i nieliterackiej;
ogół stosuje w
tekstach reto-  rozumie i stosu-  rozumie i zarycznych zasaje w tekstach re- wsze stosuje
w tekstach retodę kompozytorycznych zarycznych zasadę
cyjną (np. teza,
sadę kompozykompozycyjną
argumenty,
cyjną (np. teza,
(np. teza, arguapel, pointa);
argumenty,
menty, apel, poapel, pointa);
 zna podstawointa);
we środki reto-  wyjaśnia, w
ryczne (powtójaki sposób uży-  wyjaśnia, w jaki
sposób użyte
rzenia i ich rote środki reto-

Ocenę celującą
otrzymuje uczeń,
który:
 formułuje tezy i
argumenty w
wypowiedzi
ustnej i pisemnej przy użyciu
odpowiednich
konstrukcji
składniowych;
 wskazuje i rozróżnia cele perswazyjne w wypowiedzi literackiej
i nieliterackiej;
 rozumie i zawsze stosuje
w tekstach retorycznych zasadę
kompozycyjną
(np. teza, argumenty, apel, pointa);
 wyjaśnia, w jaki
sposób użyte

nauczyciela
dzaje: anaforę,
ryczne (np. wyśrodki retoryczpotrafi wskaepiforę, parare- krzyknienia, py- ne (np. wyzać użyte
lizmy, pytania
tania retoryczkrzyknienia, pyw tekście środ- retoryczne,
ne, wyliczenia,
tania retoryczki retoryczne
apostrofy, wyli- paralelizmy, po- ne, wyliczenia,
(np.: pytania
czenia, wywtórzenia, apoparalelizmy, poretoryczne, po- krzyknienia, in- strofy, przerzut- wtórzenia, apowtórzenia,
wersje);
nie, inwersje)
strofy, przerzutapostrofy,
oddziałują na
nie, inwersje)
 rozróżnia typy
wyliczenia,
odbiorcę;
oddziałują na
argumentów
wykrzyknieodbiorcę;
(rzeczowe, lo-  rozróżnia typy
nia);
 rozróżnia typy
giczne, emocjo- argumentów
argumentów
 potrafi wyróżnalne –pozame- (rzeczowe, lonić argumenty
rytoryczne);
giczne, emocjo- (rzeczowe, logiczne, emocjow swojej wynalne),
 jest świadomy
powiedzi piw tym argumen- nalne),
tego,
w tym argumensemnej;
ty pozamerytona czym polety pozamerytoryczne
 zazwyczaj rogają logika i
(np. odwołujące ryczne
zumie,
konsekwencja
(np. odwołujące
się
na czym poletoku rozumosię
do litości, niegają logika i
wania w wypo- wiedzy, groźby, do litości, niekonsekwencja
wiedziach argu- autorytetu, arwiedzy, groźby,
toku rozumomentacyjnych i gumenty ad
autorytetu, arwania w wystosuje je we
gumenty ad
personam);
powiedziach
własnych tekpersonam);
argumentacyj- stach;
 rozumie, na
nych;
czym polegają  rozumie, na
 rozpoznaje ele- logika i konseczym polegają
 przy pomocy
menty erystyki
logika i konsekwencja toku
nauczyciela
w dyskusji.
rozumowania w kwencja toku
rozpoznaje
rozumowania w
wypowiedziach
elementy erywypowiedziach
argumentacyjstyki w dyskuargumentacyjnych,
sji.
nych,
i stosuje je we
i stosuje je we
własnych tekwłasnych tekstach;
stach;
 odróżnia dysku odróżnia dyskusję od sporu i
sję od sporu i
kłótni;
kłótni;
 rozróżnia prag rozróżnia pragmatyczny
matyczny
i etyczny wyi etyczny wymiar obietnic
miar obietnic
składanych w
składanych w
tekstach reklatekstach reklamy;
my;
 rozpoznaje elementy erystyki  rozpoznaje róż48

środki retoryczne (np. wykrzyknienia, pytania retoryczne, wyliczenia,
paralelizmy, powtórzenia, apostrofy, przerzutnie, inwersje)
oddziałują na
odbiorcę;
 rozróżnia typy
argumentów
(rzeczowe, logiczne, emocjonalne),
w tym argumenty pozamerytoryczne
(np. odwołujące
się
do litości, niewiedzy, groźby,
autorytetu, argumenty ad
personam);
 rozumie, na
czym polegają
logika i konsekwencja toku
rozumowania w
wypowiedziach
argumentacyjnych,
i stosuje je we
własnych tekstach;
 odróżnia dyskusję od sporu i
kłótni;
 rozróżnia pragmatyczny
i etyczny wymiar obietnic
składanych w
tekstach reklamy;
 bezbłędnie roz-

w dyskusji i
ocenia je pod
względem
etycznym.

norodne elementy erystyki
w dyskusji oraz
ocenia je pod
względem
etycznym.

poznaje elementy erystyki w
dyskusji oraz
ocenia je
pod względem
etycznym.

III. Tworzenie wypowiedzi. Mówienie i pisanie
Ocenę
dopuszczającą
otrzymuje
uczeń,
który:
 zajmuje stanowisko w danej
sprawie, ale
nie zawsze potrafi uzasadnić własne
zdanie;

Ocenę
Ocenę dobrą
Ocenę bardzo
dostateczną
otrzymuje uczeń, dobrą
otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje uczeń,
który:
który:
 zgadza się z cu-  zgadza się z cu-  zgadza się z cudzymi pogląda- dzymi poglądadzymi poglądami lub podejmi lub polemimi lub polemimuje próbę pozuje z nimi, rze- zuje z nimi, rzelemiki z nimi,
czowo uzasadczowo uzasaduzasadniając
niając własne
niając własne
własne zdanie;
zdanie;
zdanie;

Ocenę celującą
otrzymuje uczeń,
który:
 tworzy teksty
mówione i pisane odznaczające
się oryginalnością oraz wartościami artystycznymi;

 zazwyczaj
 buduje wypo-  buduje wypo buduje wypo-  rozwija swoją
umie zbudowiedź w sposób wiedź
wiedź, określa
twórczość (prówać wypoświadomy, ze
jej cel i adresaw sposób świaby literackie, piwiedź z
ta, zna funkcję, znajomością jej
domy, ze znajo- sanie
uwzględniefunkcji językoktórą ma spełmością jej funk- do gazetki
niem celu i ad- nić;
wej, z uwzględ- cji językowej, z
szkolnej, warszresata;
nieniem celu i
uwzględnieniem taty pisarstwa i
 dostrzega prze- adresata, z zacelu i adresata,
inne);
 na ogół potrafi jawy agresji ję- chowaniem zaz zachowaniem
dostrzec przezykowej i resad retoryki;
zasad retoryki;  zgadza się z cujawy agresji
aguje na nią;
dzymi pogląda reaguje na prze-  reaguje na prze- mi lub polemijęzykowej;
 zgodnie z norjawy agresji jęjawy agresji jęzuje z nimi, rze przy pomocy
mami formułuzykowej, np. za- zykowej, np. za- czowo uzasadnauczyciela
je oceny, pytadając pytania,
dając pytania,
niając własne
formułuje oce- nia, odpowieprosząc o rozprosząc o rozzdanie;
ny, pytania,
dzi, redaguje
winięcie lub
winięcie lub
odpowiedzi,
informacje,
 buduje wypouzasadnienie
uzasadnienie
redaguje prouzasadnienia,
stanowiska, wy- stanowiska, wy- wiedź w sposób
ste informacje, komentarze,
świadomy, ze
kazując
kazując
uzasadnienia,
głos w dyskuznajomością jej
sprzeczność
sprzeczność
komentarze;
sji;
funkcji językowypowiedzi;
wypowiedzi;
wej, z uwzględ z pomocą na-  tworzy formy  zgodnie z nor-  zgodnie z nornieniem celu i
uczyciela two- użytkowe: promami formułuje mami formułuje adresata, z zarzy formy
tokół;
oceny, pytania,
oceny, pytania,
chowaniem zaużytkowe:
odpowiedzi, reodpowiedzi, resad retoryki;
 tworzy spójne
protokół;
daguje informa- daguje informawypowiedzi w
cje, uzasadniecje, uzasadnie-  reaguje na prze z pomocą nanastępujących
nia, komentania, głos w dys- jawy agresji jęuczyciela two- formach gatun- rze, głos w dys- kusji, komentazykowej, np. za49

rzy wypowiekowych: wypodzi
wiedź o charakw następująterze argumencych formach
tacyjnym, hasło
gatunkowych:
encyklopedyczwypowiedź o
ne, definicja,
charakterze ar- notatka syntetygumentacyjzująca, referat,
nym, hasło en- artykuł, streszcyklopedyczczenie;
ne, definicja,
notatka synte-  odróżnia streszczenie od paratyzująca, refefrazy;
rat, artykuł,
streszczenie;
 tworzy plan
kompozycyjny
 z pomocą natekstów o chauczyciela odrakterze arguróżnia streszmentacyjnym;
czenie od parafrazy;
 stosuje retoryczne zasady
 z pomocą nauczyciela two- kompozycyjne
w tworzeniu
rzy plan kompozycyjny tek- własnego tekstów o charak- stu;
terze argumen wygłasza mowę
tacyjnym;
z zastosowaniem środków
 próbuje stosopozajęzykować retoryczwych;
ne zasady
kompozycyjne
 podczas interw tworzeniu
pretowania
własnego tektekstu formułustu;
je argumenty
na jego podsta wygłaszając
wie oraz odwomowę, popełłując się do
nia błędy, jedznanych konnakże nie zatekstów, w tym
kłócają one
komunikatyw- własnego doświadczenia;
ności wypowiedzi, wywo- przeprowadza
logiczny wydu;
wód służący
 z pomocą nauprawomocnieuczyciela inniu formułowaterpretuje
nych sądów;
tekst, formułuje argumenty  zna zasady po50

kusji;

rze;

 sprawnie two-  sprawnie tworzy formy użytrzy formy użytkowe: protokół; kowe: protokół;
 tworzy etykietę  tworzy etykietę
językową;
językową;

dając pytania,
prosząc o rozwinięcie lub
uzasadnienie
stanowiska, wykazując
sprzeczność
wypowiedzi;

 tworzy popraw-  tworzy wyczer-  zgodnie z norne, spójne wypujące, spójne i
mami formułuje
powiedzi w naoryginalne wypytania, odpostępujących for- powiedzi w nawiedzi, oceny,
mach gatunkostępujących for- redaguje inforwych: wypomach gatunkomacje, uzasadwiedź o charak- wych: wyponienia, głos w
terze argumenwiedź o charak- dyskusji, kotacyjnym, hasło terze argumenmentarze;
encyklopedycz- tacyjnym, hasło
ne, definicja,
encyklopedycz-  bezbłędnie twonotatka syntety- ne, definicja,
rzy formy użytzująca, referat,
notatka syntety- kowe: protokół;
artykuł, streszzująca, referat,
czenie;
artykuł, stresz-  tworzy wyczerczenie;
pujące, spójne i
 sprawnie odróżoryginalne wynia streszczenie  sprawnie odróż- powiedzi
od parafrazy;
nia streszczenie
w następująfunkcjonalnie
od parafrazy;
cych formach
stosuje je w zafunkcjonalnie
gatunkowych:
leżności od celu stosuje je w zawypowiedź o
wypowiedzi;
leżności od celu charakterze arwypowiedzi;
gumentacyj poprawnie twonym, hasło enrzy plan kompo-  poprawnie twocyklopedyczne,
zycyjny tekstów rzy plan kompo- definicja, notato charakterze
zycyjny tekstów ka syntetyzująargumentacyjo charakterze
ca, referat, artynym
argumentacyjkuł, streszczenym;
nie;
 poprawnie stosuje retoryczne  poprawnie sto-  sprawnie odróżzasady komposuje retoryczne
nia streszczenie
zycyjne w twozasady kompood parafrazy;
rzeniu własnego zycyjne w twofunkcjonalnie
tekstu;
rzeniu własnego stosuje je w zatekstu;
leżności od celu
 wygłasza mowę
wypowiedzi;
(obrończą,
 wygłasza mowę
oskarżycielską)
(obrończą,
 tworzy plan
z uwzględnieoskarżycielską)
kompozycyjny i
niem środków
z uwzględniedekompozycyjpozajęzykoniem środków
ny tekstów o
wych (gesty,
retorycznych i

na podstawie
prawności języ- mimika, modupozajęzykocharakterze artekstu oraz
kowej i stylilacja głosu);
wych (posługugumentacyjznanych konstycznej i stoje się modulacją nym;
tekstów, w
suje je w two-  samodzielnie
głosu w celu
interpretuje
tym własnego
rzeniu własnenadania wypo-  stosuje retotekst,
formułuje
ryczne zasady
doświadczego tekstu;
wiedzi odpoargumenty na
nia, próbuje
wiedniego tonu, kompozycyjne
podstawie tekw tworzeniu
przeprowadzić  wykorzystuje
np. patetycznestu
oraz
znawiedzę
własnego teklogiczny wygo, parodyo języku w pra- nych kontekstu;
wód służący
stycznego itp.,
stów,
w
tym
cy
redakcyjnej
uprawomocstosuje odpowłasnego donad tekstem
nieniu formuwiednią mimi-  wygłasza mowę
(obrończą,
świadczenia,
własnym, stołowanych sąkę, gestykulaoskarżycielską)
przeprowadza
suje kryteria
dów;
cję);
z uwzględniepoprawności ję- logiczny wyniem środków
 zna zasady po- zykowej.
wód służący
 w interpretacji
retorycznych i
prawności jęuprawomocnieprzedstawia
pozajęzykozykowej i styniu formułowapropozycję odwych (posługulistycznej;
nych sądów;
czytania tekstu
próbuje je stona poziomie do- je się modulacją
 potrafi dokonać
głosu w celu
sować podczas
słownym, przereinterpretacji,
nadania wypotworzenia włanośnym i symnp.
motywu;
wiedzi odposnego tekstu;
bolicznym, formułuje argumen- wiedniego tonu,
 właściwie sto wykorzystuje
np. patetycznety na podstawie
suje
zasady
powiedzę
tekstu oraz zna- go, parodyprawności języ- nych konteko języku w
stycznego itp.,
kowej
pracy redakstosuje odpostów, w tym
i stylistycznej w własnego docyjnej nad tekwiednią mimitworzeniu włastem własnym.
kę, gestykulaświadczenia,
snego tekstu;
cję);
przeprowadza
potrafi weryfilogiczny wykować własne
 w interpretacji
wód służący
decyzje poprzedstawia
uprawomocnieprawnościowe;
propozycję odniu formułowaczytania tekstu
nych sądów;
 wykorzystuje
na poziomie dowiedzę
słownym, prze potrafi dokonać
o języku w pranośnym i symreinterpretacji,
cy redakcyjnej
bolicznym, fornp. motywu;
nad tekstem
mułuje arguwłasnym, doko-  właściwie stomenty na podnuje autokoreksuje wszystkie
stawie tekstu
ty, stosuje kryzasady popraworaz znanych
teria poprawno- ności językowej kontekstów, w
ści językowej.
tym własnego
i stylistycznej w doświadczenia,
tworzeniu właprzeprowadza
snego tekstu;
logiczny wypotrafi weryfiwód służący
kować własne
uprawomocniedecyzje poniu formułowaprawnościowe;
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nych sądów;
 wykorzystuje
wiedzę
o języku w pra-  potrafi dokonać
reinterpretacji,
cy redakcyjnej
np. motywu;
nad tekstem
własnym, doko właściwie stonuje korekty
suje wszystkie
tekstu własnezasady poprawgo, stosuje kryteria poprawno- ności językowej
ści językowej.
i stylistycznej w
tworzeniu własnego tekstu;
potrafi weryfikować własne
decyzje poprawnościowe
 wykorzystuje
wiedzę
o języku w pracy redakcyjnej
nad tekstem
własnym, dokonuje korekty
tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej.
IV. Samokształcenie
Ocenę
dopuszczającą
otrzymuje
uczeń,
który:
 potrafi uczyć
się samodzielnie;

Ocenę
Ocenę dobrą
Ocenę bardzo
dostateczną
otrzymuje uczeń, dobrą
otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje uczeń,
który:
który:
 pracuje samo-  rozwija umiejęt-  rozwija umiejętdzielnie;
ność pracy saność pracy samodzielnej
modzielnej mię przygotowuje
między innymi
dzy innymi
różne formy
 próbuje poprzez przygotoprzez przygotoprezentacji wła- wanie różnorod- wanie różnorodrządkować insnego stanowiformacje;
nych form prenych form preska (plakat, ga- zentacji własne- zentacji własne w niewielkim
zetka, wypogo stanowiska
go stanowiska
stopniu potrafi wiedź, referat,
(plakat, gazetka, (plakat, gazetka,
syntetyzować
prezentacja);
referat, wypowypowiedź, repoznawane
wiedź, prezenta- ferat, prezenta porządkuje intreści wokół
cja);
cja);
formacje w
problemu, teproblemowe
matu, zagad porządkuje in-  porządkuje in52

Ocenę celującą
otrzymuje uczeń,
który:
 rozwija swoje
zainteresowania
językiem i literaturą na różnych zajęciach
pozaszkolnych;
 szerzy wśród
rówieśników
zainteresowanie
językiem polskim, literaturą i
kulturą;
 rozwija umiejęt-

nienia;
 sporadycznie
korzysta z literatury naukowej lub popularnonaukowej;

całości, np. wg
epoki literackiej, autora,
utworu, motywu
lub innego zagadnienia;

 korzysta z lite próbuje stosoratury naukować odpowej lub popuwiednie cytaty larnonaukowej;
w swoich wy-  wybiera z tekstu odpowiedpowiedziach;
nie cytaty
 próbuje wzbo- i stosuje je w
gacić swoją
wypowiewypowiedź
dziach;
pozajęzykowymi środka-  wzbogaca swoją wypowiedź
mi komunikapozajęzykowycji (mimika,
mi środkami
gesty);
komunikacji
 w niewielkim
(mimika, gestystopniu wykokulacja);
rzystuje multimedialne źró-  wykorzystuje
multimedialne
dła informacji
źródła informa(słowniki oncji (słowniki
line, autorskie
strony interne- on-line, autortowe) do przy- skie strony internetowe);
gotowania samodzielnych
 posługuje się
zadań;
słownikami
ogólnymi języ w niewielkim
ka polskiego,
stopniu posługuje się słownikami ogól-  prezentuje swoje osiągnięcia,
nymi języka
zainteresowapolskiego;
nia, np. wykorzystując formę
 z pomocą naprojektu;
uczyciela prezentuje swoje
 gromadzi i na
osiągnięcia,
ogół trafnie
zainteresowania, np. wyko- przetwarza informacje w
rzystując forcelu wykorzymę projektu;
stywania ich
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formacje w problemowe całości przez ich
wartościowanie;
syntetyzuje poznawane treści
wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz
wykorzystuje je
w swoich wypowiedziach;

formacje w problemowe całości przez ich
wartościowanie;
syntetyzuje poznawane treści
wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz
wykorzystuje je
w swoich wypowiedziach;

ność pracy samodzielnej między innymi
przez przygotowanie różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska
(wypowiedź, referat, prezentacja, plakat, gazetka);

 w celu posze w celu posze porządkuje inrzenia wiedzy
rzania swojej
formacje
wiedzy korzysta korzysta z litew problemowe
ratury naukowej całości przez
z literatury naukowej lub poich wartościoi popularnonau- wanie; syntetypularnonaukokowej;
wej;
zuje poznawane
treści wokół
 podejmując pró- problemu, tema sporządza biby tworzenia
bliografię i
tu, zagadnienia
pracy naukowej, oraz wykorzyprzypis bibliosporządza bigraficzny,
stuje je w swobliografię i
także źródeł
ich wypowieprzypis biblioelektroniczdziach;
graficzny, także
nych;
źródeł elektro-  w celu posze dokonuje selek- nicznych; trafrzenia wiedzy
cji źródeł;
nie odwołuje się korzysta z litedo informacji
ratury naukowej
 w celu wzboga- zawartych
cenia wypowie- w przypisach;
i popularnonaudzi lub jej uarkowej;
gumentowania  dokonuje krypotrafi wybrać z tycznej selekcji  podejmując prótekstu odpoźródeł, także
by tworzenia
wiednie cytaty,
elektroniczpracy naukowej,
poprawnie je
nych;
sporządza bizapisać
bliografię i
i zastosować w  w celu wzboga- przypis bibliocenia wypowie- graficzny, także
wypowiedzi;
dzi lub jej uarwyjaśnia funkźródeł elektrogumentowania
cje cudzysłowu;
nicznych;
potrafi wybrać z trafnie odwołuje
 wzbogaca swoją tekstu odposię do informawypowiedź traf- wiednie cytaty
cji zawartych
nie dobranymi
i zastosować je
w przypisach;
pozajęzykowyw wypowiedzi;
mi środkami ko- trafnie odwołuje  dokonuje krymunikacji (misię do nich,
tycznej selekcji
mika, gesty,
udowadniając
źródeł, także

 gromadzi informacje potrzebne do napisania sprawdzianu lub wykonania zadania domowego.
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podczas lekcji,
modulacja głopostawioną
zajęć pozaleksu);
tezę; określa,
cyjnych oraz
jaką funkcję

w
celu
poszepracy w domu.
pełnią przytorzania swoich
czone cytaty;
wiadomości i
 wzbogaca swoją
umiejętności
wypowiedź ceposługuje się
lowo stosowasłownikami
nymi i trafnie
ogólnymi języdobranymi poka polskiego
zajęzykowymi
oraz słownikaśrodkami komumi specjalinikacji (mimika,
stycznymi
gestykulacja,
(np. etymologicznymi, fraze- modulacja głosu);
ologicznymi,
skrótów, gwarowymi), także w  w celu poszerzania swoich
wersji on-line;
wiadomości i
umiejętności
 przygotowując
posługuje się
się
do zajęć, wyko- słownikami
ogólnymi języrzystuje multimedialne źródła ka polskiego
oraz słownikainformacji
mi specjalioraz dokonuje
stycznymi
ich oceny;
(np. etymolo gromadzi i prze- gicznymi, frazetwarza informa- ologicznymi,
cje;
skrótów, gwarowymi), także w
 w sposób funkwersji on-line;
cjonalny korzysta z zasobów
 wykorzystuje
multimedialmultimedialne
nych,
źródła informanp. z: bibliotek, cji
słowników onoraz dokonuje
line, wydawich krytycznej
nictw e-book,
oceny;
autorskich stron
internetowych;  gromadzi i przedokonuje wybo- twarza informacje, sporządza
ru źródeł interbazę danych;
netowych,
uwzględniając
 korzysta z zakryterium posobów multimeprawności rzedialnych,
czowej
np. z: bibliotek,
oraz krytycznie

elektronicznych;
 w celu wzbogacenia wypowiedzi lub jej uargumentowania
potrafi wybrać z
tekstu odpowiednie cytaty
i zastosować je
w wypowiedzi;
 wzbogaca swoją
wypowiedź celowo stosowanymi i trafnie
dobranymi pozajęzykowymi
środkami komunikacji (mimika,
gestykulacja,
modulacja głosu);
 w celu poszerzania swoich
wiadomości i
umiejętności
posługuje się
słownikami
ogólnymi języka polskiego
oraz słownikami specjalistycznymi (np.
etymologicznymi, frazeologicznymi, skrótów, gwarowymi), także w
wersji on-line;
 wykorzystuje
multimedialne
źródła informacji
oraz dokonuje
ich krytycznej
oceny;
 gromadzi i przetwarza informa-

ocenia ich zawartość;

słowników oncje, sporządza
line, wydawbazę danych;
nictw
 dba o rozwój
e-book, autor-  korzysta z zasoswoich zaintere- skich stron inbów multimesowań oraz podialnych,
ternetowych;
pularyzację
dokonuje wybo- np. z: bibliotek,
osiągnięć, wysłowników onru źródeł interkorzystując for- netowych,
line, wydawmę projektu.
nictw
uwzględniając
e-book, autorkryterium poskich stron inprawności rzeternetowych;
czowej
dokonuje wybooraz krytycznie
ru źródeł interocenia ich zanetowych,
wartość;
uwzględniając
 wykorzystuje
kryterium poformę projektu
prawności rzew przygotowaczowej
niu i prezentooraz krytycznie
waniu oraz poocenia ich zapularyzowaniu
wartość;
swoich zaintere chętnie i twórsowań i osiączo wykorzygnięć.
stuje formę projektu w przygotowaniu i prezentowaniu oraz
popularyzowaniu swoich zainteresowań
i osiągnięć.
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy II szkoły średniej
ZAKRES ROZSZERZONY
Uczeń spełnia wszystkie kryteria dla poziomu podstawowego, a ponadto kryteria wyszczególnione poniżej.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.
I. Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,
który:

Ocenę
Ocenę dobrą
Ocenę bardzo
dostateczną
otrzymuje uczeń, dobrą
otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje uczeń,
który:
który:
 przy pomocy  odczytuje tekst  sprawnie odczy-  samodzielnie,
nauczyciela
w jego wartuje tekst w jego sprawnie odczyodczytuje tekst stwie semanwarstwie setuje tekst w jego
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Ocenę celującą
otrzymuje uczeń,
który:
 samodzielnie,
wnikliwie
i nieszablonowo

w jego warstwie semantycznej
i semiotycznej;

tycznej i semiotycznej;

mantycznej
i semiotycznej;

warstwie semantycznej i semiotycznej;

odczytuje tekst
w jego warstwie
semantycznej
i semiotycznej;

 rozumie pojęcie  rozumie pojęcie
tradycji literac- tradycji literac-  dokładnie rozukiej i kulturokiej i kulturomie pojęcie tra-  dokładnie rozu na poziomie
wej, rozpoznaje wej, rozpoznaje dycji literackiej
mie pojęcie traogólnym rozu- wybrane eleelementy tradydycji literackiej
i kulturowej,
mie pojęcie
menty tradycji
cji w utworach,
i kulturowej,
rozpoznaje i
tradycji litew utworach, ro- rozumie ich rolę określa elemen- rozpoznaje i w
rackiej i kultu- zumie ich rolę
w budowaniu
sposób wyczerty tradycji
rowej, rozpow budowaniu
wartości uniw utworach, ro- pujący określa
znaje wybrane wartości uniwersalnych;
elementy tradyzumie ich rolę
elementy trawersalnych;
cji
w budowaniu
 rozpoznaje w
dycji
w utworach, rowartości uni
rozpoznaje
w
utworach
cechy
w utworach;
zumie i określa
wersalnych;
utworach cechy prądów literacich rolę w budo na ogół rozpo- prądów literackich
waniu wartości
znaje w utwokich
i artystycznych  sprawnie rozpo- uniwersalnych;
rach wybrane
i artystycznych
(np. idealizm, in- znaje, wymienia
cechy prądów
(np. idealizm,
dywidualizm,
 samodzielnie,
i nazywa
literackich i
indywidualizm, dogmatyzm, fibezbłędnie rozw utworach ceartystycznych
dogmatyzm, fi- lozofia sztuki,
chy prądów lite- poznaje, wy(np. idealizm,
lozofia sztuki,
natura jako
mienia i nazywa
rackich i artyindywidunatura jako
twórcza inspira- stycznych (np.
w utworach cealizm, dogma- twórcza inspicja artystów;
chy prądów liteidealizm, indytyzm, filozofia racja artystów;
nurt kulturowy
rackich
widualizm, dosztuki, natura
nurt kulturowy
„burzy i
i artystycznych
gmatyzm, filojako twórcza
„burzy i naponaporu”; filozo- zofia sztuki,
(np. idealizm,
inspiracja arty- ru”; filozofia
fia pozytywna,
indywidualizm,
natura jako
stów; nurt kul- pozytywna,
utylitaryzm)
twórcza inspira- dogmatyzm, fiturowy „burzy utylitaryzm)
oraz odczytuje
lozofia sztuki,
cja artystów;
i naporu”; filo- oraz odczytuje
ich funkcje;
natura jako
nurt kulturowy
zofia pozytyw- ich funkcje;
twórcza inspira„burzy i

poprawnie
rozna, utylitanaporu”; filozo- cja artystów;
 rozpoznaje mipoznaje mitoloryzm);
nurt kulturowy
fia pozytywna,
tologizację
gizację i demi„burzy i
utylitaryzm)
 przy pomocy
i demitologizatologizację w
naporu”; filozooraz odczytuje
nauczyciela
cję w utworach
utworach litefia pozytywna,
ich funkcje;
rozpoznaje mi- literackich, rorackich, rozuutylitaryzm)
tologizację
zumie ich unimie ich uniweroraz bezbłędnie
i demitologiwersalny chasalny charakter  trafnie rozpoodczytuje ich
zację w utworakter oraz rolę
oraz rolę
funkcje;
znaje mitologirach literacw interpretacji;
w interpretacji;
zację i demito trafnie, biegle
kich;
logizację w
 na ogół rozpo-  poprawnie roz- utworach literozpoznaje mi z pomocą naznaje w utwopoznaje
tologizację i derackich, rozuuczyciela rozrach konwencje w utworach
mie ich uniwer- mitologizację w
poznaje w
literackie obec- konwencje liteutworach litesalny charakter
utworach kon- ne w tekstach
rackie obecne w oraz rolę
rackich, dokładwencje literac- romantycznych tekstach roman- w interpretacji;
nie rozumie i
kie obecne w
i pozytywitycznych
omawia ich unitekstach rostycznych;
i pozytywiwersalny cha56

mantycznych i  rozpoznaje w
pozytywitekście literacstycznych;
kim gradację,
synestezję, od na ogół rozpo- miany inwersji;
znaje w tekokreśla ich
ście literackim funkcje;
gradację, synestezję, odmia-  rozumie pojęny inwersji;
cie archetypu,
rozpoznaje wy na poziomie
brane archetypy
ogólnym rozu- w utworach limie pojęcie ar- terackich oraz
chetypu, rozokreśla ich rolę
poznaje wyw tworzeniu
brane archetyznaczeń unipy w utworach wersalnych;
literackich;
 rozumie pojęcie
 na poziomie
parafrazy, paroogólnym rozu- dii
mie pojęcie
i trawestacji,
parafrazy, pawskazuje ich
rodii i trawewzorce tekstostacji, wskazu- we; wykorzyje ich wybrane stuje te pojęcia
wzorce teksto- w interpretacji
we;
utworu literackiego;
 przy pomocy
nauczyciela
 porównuje różporównuje
norodne proporóżnorodne
zycje odczytapropozycje od- nia tego sameczytania tego
go utworu litesamego utworackiego;
ru literackiego;
 rozumie pojęcie
aluzji literac na ogół rozukiej, rozpoznaje
mie pojęcie
wybrane aluzje
aluzji literacw utworach i
kiej, rozpozna- określa ich znaje wybrane
czenie w interaluzje w utwo- pretacji utworach
rów;
i określa ich
znaczenie
 rozumie i okrew interpretacji śla związek
utworów;
wartości poznawczych,
 na ogół rozuetycznych i es57

rakter oraz rolę
 bezbłędnie rozw interpretacji;
poznaje w
 sprawnie rozpo- utworach konznaje
wencje literac-  trafnie rozpow tekście liteznaje w utwokie obecne w
rackim gradatekstach roman- rach konwencje
cję, synestezję,
literackie obectycznych
odmiany inwer- i pozytywine w tekstach
sji; określa ich
romantycznych
stycznych;
funkcje;
i pozytywistycznych;
 sprawnie i po rozumie pojęcie prawnie rozpoarchetypu, rozznaje i nazywa  trafnie i właścipoznaje wybrawie rozpoznaje i
w tekście litene archetypy w
nazywa w tekrackim gradautworach liteście literackim
cję, synestezję,
rackich oraz
odmiany inwer- gradację, syneokreśla ich rolę
stezję, odmiany
sji; określa ich
w tworzeniu
inwersji; wyfunkcje;
znaczeń uniwerczerpująco
salnych;
określa ich
 dokładnie rozufunkcje;
mie pojęcie ar rozumie pojęcie chetypu, rozpoparafrazy, paro- znaje archetypy  dokładnie rozudii i trawestacji, w utworach lite- mie pojęcie arsprawnie wskachetypu, bezrackich oraz
zuje ich wzorce
błędnie rozpookreśla ich rolę
tekstowe; wyznaje archetypy
w tworzeniu
korzystuje te
znaczeń uniwer- w utworach litepojęcia w interrackich oraz
salnych;
pretacji utworu
wyczerpująco
literackiego;
określa ich rolę
 rozumie, rozw tworzeniu
różnia i nazywa
 poprawnie poznaczeń uniwerpojęcie parafrarównuje różnozy, parodii i tra- salnych;
rodne propozywestacji, sprawcje odczytania
 dokładnie rozunie wskazuje
tego samego
mie, rozróżnia i
ich wzorce tekutworu literacnazywa pojęcie
stowe; wykokiego;
rzystuje te poję- parafrazy, parocia w interpreta- dii i trawestacji;
 rozumie pojęcie cji utworu liteomawia je;
aluzji literacsprawnie wskarackiego;
kiej, rozpoznaje
zuje ich wzorce
różne aluzje w  samodzielnie,
tekstowe; wyutworach i okre- wyczerpująco
korzystuje te
śla ich znaczepojęcia w interporównuje różnie w interpreta- norodne propopretacji utworu
cji utworów;
literackiego;
zycje odczytania tego samego
 rozumie i poutworu literac-  wyczerpująco i
prawnie określa kiego;
w sposób twórzwiązek wartoczy porównuje
stycznych;

mie i określa
tetycznych
ści poznawróżnorodne pro dokładnie rozuzwiązek warw utworach liczych, etyczmie pojęcie alu- pozycje odczytości poznawterackich;
nych
tania tego samezji literackiej,
czych, etyczi estetycznych
go utworu literozpoznaje róż wykazuje się
nych
w utworach lite- ne aluzje
rackiego;
znajomością
i estetycznych
rackich;
w utworach i
w utworach li- i zrozumieniem
określa ich zna-  dokładnie rozutreści utworów  wykazuje się
mie pojęcie aluterackich;
czenie w interwskazanych
dobrą znajomozji literackiej,
pretacji utwo zna i przy pow podstawie
ścią i zrozumie- rów;
rozpoznaje różmocy nauczyprogramowej
niem treści
ne aluzje
ciela rozumie
jako lektury
utworów wska-  dokładnie rozuw utworach i
treść utworów
obowiązkowe
zanych
mie i poprawnie wyczerpująco
wskazanych w dla zakresu roz- w podstawie
określa związek określa ich znapodstawie pro- szerzonego
programowej
czenie w interwartości pogramowej jako (wybrane utwo- jako lektury
pretacji utwoznawczych,
lektury obory poetyckie z
obowiązkowe
rów;
etycznych
wiązkowe dla
romantycznej
dla zakresu rozzakresu rozliteratury euroszerzonego
i estetycznych  rozumie i trafszerzonego
pejskiej, w tym (wybrane utwo- w utworach lite- nie określa
związek warto(wybrane
wybrane wierry poetyckie z
rackich;
ści poznawutwory posze, Juliusz
romantycznej liczych, etycz wykazuje się
etyckie z roSłowacki, Lilla
teratury euronych
bardzo dobrą
mantycznej liWeneda, Cypejskiej, w tym
i estetycznych
znajomością i
teratury europrian Norwid,
wybrane wierw utworach litepejskiej, w
Bema pamięci
sze, Juliusz Sło- zrozumieniem
rackich;
treści
utworów
tym wybrane
żałobny rapsod, wacki, Lilla
wskazanych
wiersze, JuFortepian SzoWeneda, Cy wykazuje się
w podstawie
liusz Słowacpena, Czarne
prian Norwid,
bardzo dobrą
programowej
ki, Lilla Wekwiaty (fragBema pamięci
znajomością i
neda, Cyprian
menty), Prożałobny rapsod, jako lektury
wieloaspektoobowiązkowe
Norwid, Bema methidion
Fortepian Szodla zakresu roz- wym zrozumiepamięci żałob- (fragmenty); re- pena, Czarne
niem treści
szerzonego
ny rapsod,
alistyczna
kwiaty (fragFortepian
lub naturalimenty), Prome- (wybrane utwo- utworów wskazanych
ry poetyckie z
Szopena,
styczna pothidion (fragromantycznej li- w podstawie
Czarne kwiaty
wieść europejmenty); realiprogramowej
teratury euro(fragmenty),
ska (Honoriusz
styczna
jako lektury
pejskiej, w tym
Promethidion
Balzac, Ojciec
lub naturaliobowiązkowe
(fragmenty);
Goriot lub
styczna powieść wybrane wierrealistyczna
Charles Diceuropejska (Ho- sze, Juliusz Sło- dla zakresu
(wybrane utwowacki, Lilla
lub naturalikens, Klub Pic- noriusz Balzac,
ry poetyckie z
Weneda, Cystyczna pokwicka,
Ojciec Goriot
romantycznej liwieść europej- lub Mikołaj
lub Charles Dic- prian Norwid,
teratury euroBema pamięci
ska (HonoGogol, Martwe
kens, Klub Picżałobny rapsod, pejskiej, w tym
riusz Balzac,
dusze, lub Gukwicka,
wybrane wierOjciec Goriot
staw Flaubert,
lub Mikołaj Go- Fortepian Szosze,
lub Charles
Pani Bovary).
gol, Martwe du- pena, Czarne
Juliusz Słowackwiaty (fragDickens, Klub
sze, lub Gustaw
menty), Prome- ki, Lilla WenePickwicka,
Flaubert, Pani
da, Cyprian
thidion (fraglub Mikołaj
Bovary).
Norwid, Bema
menty); realiGogol, Marpamięci żałobstyczna
twe dusze, lub
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Gustaw Flaubert, Pani Bovary).

lub naturalistyczna powieść
europejska (Honoriusz Balzac,
Ojciec Goriot
lub Charles Dickens, Klub Pickwicka,
lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw
Flaubert, Pani
Bovary).

ny rapsod, Fortepian Szopena,
Czarne kwiaty
(fragmenty),
Promethidion
(fragmenty); realistyczna
lub naturalistyczna powieść
europejska (Honoriusz Balzac,
Ojciec Goriot
lub Charles Dickens, Klub Pickwicka,
lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw
Flaubert, Pani
Bovary).

I. Kształcenie literackie i kulturowe. Odbiór tekstów kultury
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,
który:

Ocenę dostatecz- Ocenę dobrą
ną otrzymuje
otrzymuje uczeń,
uczeń,
który:
który:

 na ogół po analizuje strukprawnie analiturę eseju: odzuje strukturę
czytuje zawarte
eseju: odczyw nim sensy,
tuje zawarte w sposób prowanim sensy,
dzenia wywosposób prowa- du, charakterydzenia wywostyczne cechy
du, charaktery- stylu;
styczne cechy
 wykorzystuje
stylu;
teksty naukowe
w interpretacji
 wykorzystuje
dzieła sztuki;
teksty naukowe w interpre rozpoznaje natacji dzieła
wiązania do
sztuki;
tradycji biblijnej i antycznej
w kulturze
 przy pomocy
współczesnej;
nauczyciela
rozpoznaje na porównuje tekwiązania do
sty kultury,
tradycji biblijnej i antycznej uwzględniając
59

Ocenę bardzo
Ocenę celującą
dobrą otrzymuje otrzymuje uczeń,
uczeń,
który:
który:

 analizuje struk-  samodzielnie
 wyczerpująco
turę eseju: poanalizuje struki oryginalnie
prawnie odczyturę eseju: bezanalizuje struktuje zawarte w
błędnie odczyturę eseju: beznim sensy, spotuje zawarte w
błędnie odczysób prowadzenim sensy, spotuje zawarte w
nia wywodu,
sób prowadzenim sensy, spocharakterystycz- nia wywodu,
sób prowadzene cechy stylu;
charakterystycz- nia wywodu,
ne cechy stylu;
charakterystycz w dużym stopne cechy stylu;
niu wykorzystu-  świadomie i w
je teksty nauko- sposób funkcjo-  świadomie i w
we w interpreta- nalny wykorzysposób funkcjocji dzieła sztuki; stuje teksty nanalny wykorzystuje teksty naukowe w inter poprawnie rozukowe w interpretacji dzieła
poznaje nawiąpretacji dzieła
sztuki;
zania do tradysztuki;
cji biblijnej i
 trafnie rozpoantycznej w
znaje nawiąza-  trafnie rozpokulturze współznaje nawiązania do tradycji
czesnej;
nia do tradycji
biblijnej i antycznej w kultu- biblijnej i an sprawnie potycznej w kulturze współcze-

w kulturze
współczesnej;
 przy pomocy
nauczyciela
porównuje
teksty kultury,
uwzględniając
różnorodne
konteksty;
 na ogół rozpoznaje
i poprawnie
charakteryzuje
główne style w
architekturze
i sztuce;
 przy pomocy
nauczyciela
odczytuje poglądy filozoficzne zawarte
w różnorodnych dziełach
(np. indywidualizm, idealizm, dogmatyzm, filozofia
sztuki; obowiązki poety
wobec narodu
w polskiej tradycji romantycznej; idea
ofiary za naród, stosunek
artysty do
swojego dzieła; koncepcja
artysty zgodna
z założeniami
utylitaryzmu);
 przy pomocy
nauczyciela
definiuje pojęcie syntezy
60

różnorodne
konteksty;

równuje teksty
kultury,
uwzględniając
różnorodne
konteksty;

snej, podając
ich źródło;

rze współczesnej, podając
ich źródło oraz
wyjaśniając, na
czym polega nawiązanie lub reinterpretacja;

 rozpoznaje i
 samodzielnie i
charakteryzuje
wyczerpująco
główne style w
porównuje tekarchitekturze;  poprawnie rozsty kultury,
poznaje
uwzględniając
 odczytuje poi charakteryzuje różnorodne
 samodzielnie,
glądy filozogłówne style w
wyczerpująco i
konteksty;
ficzne zawarte
architekturze;
oryginalnie pow różnorod trafnie rozporównuje teksty
nych dziełach  poprawnie odznaje
kultury,
czytuje poglądy i obszernie cha- uwzględniając
(np. indywidualizm, idealizm, filozoficzne zarakteryzuje
różnorodne
dogmatyzm, fi- warte w różnogłówne style w
konteksty;
rodnych dzielozofia sztuki;
architekturze;
łach (np. indy trafnie rozpoobowiązki po
trafnie
odczytuwidualizm, ideznaje
ety wobec naje poglądy filoi wyczerpująco
rodu w polskiej alizm, dogmazoficzne zawar- charakteryzuje
tradycji roman- tyzm, filozofia
te w różnorodsztuki; obogłówne style w
tycznej; idea
nych dziełach
architekturze
ofiary za naród, wiązki poety
(np.
indywiduwobec narodu w
i sztuce;
stosunek artypolskiej tradycji alizm, idealizm,
sty
dogmatyzm, fi-  trafnie odczyturomantycznej;
do swojego
je poglądy filolozofia sztuki;
dzieła; koncep- idea ofiary za
zoficzne zaobowiązki
ponaród, stosunek
cja artysty
ety wobec naro- warte w różnoartysty do swozgodna z załorodnych dziedu w polskiej
jego
dzieła;
żeniami utylitałach
tradycji romankoncepcja artyryzmu);
(np. indywidusty zgodna z za- tycznej; idea
alizm, idealizm,
łożeniami utyli- ofiary za naród,
 zna pojęcie
stosunek artysty dogmatyzm, fitaryzmu);
syntezy sztuk.
lozofia sztuki;
obowiązki po zna pojęcie syn- do swojego
ety wobec narodzieła;
konceptezy sztuk, rozdu w polskiej
cja artysty
poznaje jej cetradycji romanzgodna
z
załochy.
tycznej; idea
żeniami utylitaofiary za naród,
ryzmu;) oraz
stosunek artysty
wymienia ich
założenia;
do swojego
 zna pojęcie syn- dzieła; konceptezy sztuk, rozcja artysty
poznaje jej cezgodna z załochy i ewolucję
żeniami utylitaod romantyzmu
ryzmu i inne)
do współczeoraz wymienia
sności.
ich założenia
i przedstawicie-

sztuk.

li.
 dobrze zna pojęcie syntezy
sztuk, sprawnie
rozpoznaje jej
cechy i ewolucję od romantyzmu
do współczesności.
II. Kształcenie językowe. Gramatyka języka polskiego

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,
który:

Ocenę dostatecz- Ocenę dobrą
Ocenę bardzo
ną
otrzymuje uczeń, dobrą
otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje uczeń,
który:
który:
 na ogół rozu-  rozumie proces  rozumie proces  dokładnie rozumie proces
kształtowania
kształtowania
mie proces
kształtowania
się systemu
się systemu gra- kształtowania
się systemu
gramatycznego
matycznego i
się systemu gragramatycznei potrafi wskapotrafi wskazać
matycznego i
go i potrafi
zać jego wybra- jego elementy
potrafi wskazać
wskazać jego
ne elementy
we fleksji, fone- jego elementy
wybrane elewe fleksji, fotyce i składni.
we fleksji, fonementy we flek- netyce i składtyce i składni.
sji, fonetyce i
ni.
składni.

Ocenę celującą
otrzymuje uczeń,
który:
 dokładnie rozumie proces
kształtowania
się systemu gramatycznego i
potrafi bezbłędnie wskazać
jego elementy
we fleksji, fonetyce i składni.

II. Kształcenie językowe. Zróżnicowanie języka
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,
który:
 z pomocą nauczyciela rozumie i wyjaśnia różnice
między etymologicznym a
realnym znaczeniem wyrazu;
 z pomocą nauczyciela rozpoznaje prozodyczne ele61

Ocenę dostatecz- Ocenę dobrą
Ocenę bardzo
ną
otrzymuje uczeń, dobrą
otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje uczeń,
który:
który:
 rozumie i wyja-  dobrze rozu-  bardzo dobrze
śnia różnice
mie i poprawrozumie
między etymonie wyjaśnia
i wyjaśnia
logicznym a reróżnice mięróżnice mięalnym znaczedzy etymolodzy etymoloniem wyrazu;
gicznym a regicznym a realnym znaczealnym znacze rozpoznaje proniem wyrazu;
niem wyrazu;
zodyczne ele poprawnie
 bezbłędnie
menty stylu:
dynamikę, rytrozpoznaje
rozpoznaje
mizację i okreprozodyczne
prozodyczne
śla ich funkcje
elementy styelementy stylu: dynamikę,
lu: dynamikę,

Ocenę celującą
otrzymuje uczeń,
który:


bezbłędnie rozumie
i wyczerpująco wyjaśnia
różnice między etymologicznym a realnym znaczeniem wyrazu;



trafnie rozpoznaje
i nazywa prozodyczne ele-

menty stylu:
w tekście;
dynamikę, rytmizację i okre-  określa właściśla ich funkcje wości języka
jako nośnika
w tekście;

i przekaźnika
 na ogół okretreści kulturośla właściwowych;
ści języka jako
nośnika i prze-  rozpoznaje i
charakteryzuje
kaźnika treści
styl indywidukulturowych;
alny dzieła lite na ogół porackiego oraz 
prawnie rozstyl typowy
poznaje i cha(gatunku literakteryzuje
rackiego, prądu
styl indywidu- literackiego,
alny dzieła liepoki) i wykoterackiego
rzystuje tę wieoraz styl typo- dzę w interprewy (gatunku
tacji utworu liliterackiego,
terackiego;
prądu literackiego, epoki);  określa rolę języka jako na na ogół określa rolę języka rzędzia wartojako narzędzia ściowania
w tekstach litewartościowarackich;
nia w tekstach
literackich;
 rozumie pojęcie 
socjolektu.
 z pomocą nauczyciela definiuje pojęcie
socjolektu.
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rytmizację i
określa ich
funkcje w tekście;

rytmizację i
określa ich
funkcje w tekście;

poprawnie

określa właściwości języka jako nośnika i przekaźnika treści
kulturowych;

obszernie
określa właściwości języ- 
ka jako nośnika i przekaźnika treści
kulturowych;

poprawnie

rozpoznaje
i charakteryzuje styl indywidualny
dzieła literackiego oraz
styl typowy
(gatunku literackiego, prądu literackiego, epoki)
i wykorzystuje tę wiedzę w
interpretacji
utworu literackiego;

trafnie rozpoznaje
i obszernie
charakteryzuje styl indywi- 
dualny dzieła
literackiego
oraz styl typowy (gatunku
literackiego,
prądu literackiego, epoki)
i funkcjonalnie wykorzystuje tę wiedzę w interpretacji utworu literackiego;

poprawnie
określa rolę

języka jako
narzędzia
wartościowania
w tekstach literackich;
rozumie poję- 
cie socjolektu;
rozpoznaje i
określa jego
funkcje komunikacyjne.

trafnie określa
rolę języka
jako narzędzia
wartościowania w tekstach 
literackich;
rozumie pojęcie socjolektu;
dobrze rozpoznaje i określa
jego funkcje
komunikacyjne.


menty stylu:
dynamikę,
rytmizację
i określa ich
funkcje
w tekście;
obszernie i
wnikliwie
określa właściwości języka jako nośnika
i przekaźnika
treści kulturowych;
rozpoznaje
i wyczerpująco charakteryzuje styl indywidualny
dzieła literackiego oraz
styl typowy
(gatunku literackiego, prądu literackiego, epoki)
i funkcjonalnie wykorzystuje tę wiedzę w interpretacji utworu literackiego;
trafnie określa
i charakteryzuje rolę języka jako narzędzia wartościowania w
tekstach literackich;
rozumie pojęcie socjolektu;
bezbłędnie
rozpoznaje i
określa jego
funkcje ko-

munikacyjne.
II. Kształcenie językowe. Komunikacja językowa i kultura języka
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,
który:

Ocenę dostatecz- Ocenę dobrą
Ocenę bardzo
ną
otrzymuje uczeń, dobrą
otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje uczeń,
który:
który:
 przy pomocy  rozpoznaje i
 poprawnie roz-  bezbłędnie roznauczyciela
określa wybrapoznaje
poznaje i okrerozpoznaje i
ne funkcje teki określa wybra- śla wybrane
określa wybra- stu (fatyczną,
ne funkcje tekfunkcje tekstu
ne funkcje tek- magiczną);
stu (fatyczną,
(fatyczną, mastu (fatyczną,
magiczną);
giczną);
magiczną);
 zazwyczaj poprawnie określa  poprawnie okre-  bezbłędnie
 przy pomocy
funkcje języka: śla funkcje języ- określa funkcje
nauczyciela
poznawczą, ko- ka: poznawczą,
języka: poznawokreśla funkmunikacyjną
komunikacyjną
czą, komunikacje języka: po- oraz społeczną; oraz społeczną;
cyjną oraz spoznawczą, kołeczną;
munikacyjną
oraz społecz-  zazwyczaj po-  poprawnie okreprawnie określa śla rolę języka  bezbłędnie
ną;
rolę języka
w budowaniu
określa rolę jęw budowaniu
świata.
zyka w budowa przy pomocy
świata.
niu świata.
nauczyciela
określa rolę języka w budowaniu świata.
II. Kształcenie językowe. Ortografia i interpunkcja

Ocenę celującą
otrzymuje uczeń,
który:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,
który:

Ocenę celującą
otrzymuje uczeń,
który:

 na ogół stosuje
podstawowe
zasady pisowni polskiej (fonetyczną, morfologiczną, historyczną i
konwencjonalną) w zachowaniu poprawności zapisu
wypowiedzi.
63

Ocenę dostatecz- Ocenę dobrą
Ocenę bardzo
ną
otrzymuje uczeń, dobrą
otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje uczeń,
który:
który:
 stosuje podsta-  stosuje wszyst-  stosuje wszystwowe zasady
kie podstawokie zasady pipisowni polwe zasady pisowni polskiej
skiej (fonetycz- sowni polskiej
(fonetyczną,
ną, morfolo(fonetyczną,
morfologiczną,
giczną, histomorfologiczną,
historyczną i
ryczną i konhistoryczną i
konwencjonalwencjonalną) w konwencjonalną) w zachowazachowaniu po- ną) w zachowa- niu poprawnoprawności zapi- niu poprawności zapisu wysu wypowiedzi. ści zapisu wypowiedzi.
powiedzi.

 bezbłędnie rozpoznaje i wyczerpująco
określa wybrane
funkcje tekstu
(fatyczną, magiczną);
 bezbłędnie i
wyczerpująco
określa funkcje
języka: poznawczą, komunikacyjną oraz społeczną;
 bezbłędnie i
wyczerpująco
określa rolę języka w budowaniu świata.

 stosuje wszystkie zasady pisowni polskiej
(fonetyczną,
morfologiczną,
historyczną i
konwencjonalną) w zachowaniu poprawności zapisu wypowiedzi; potrafi „modyfikować” zapis w
zamierzonym

celu i uzasadnić
podjętą decyzję.
III. Tworzenie wypowiedzi. Elementy retoryki
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,
który:
 na ogół odróżnia elementy
stałe i fakultatywne przemówień;
 na ogół rozumie pojęcie rubaszności i
sarkazmu;
 na ogół rozróżnia ironię w
zależności od
celu.

Ocenę dostatecz- Ocenę dobrą
Ocenę bardzo
ną
otrzymuje uczeń, dobrą
otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje uczeń,
który:
który:
 odróżnia ele poprawnie od-  bezbłędnie odmenty stałe i
różnia elementy różnia elementy
fakultatywne
stałe i fakultastałe i fakultaprzemówień.
tywne przemótywne przemówień;
wień;
 rozumie pojęcie
rubaszności i
 rozumie pojęcie  rozumie i wyjasarkazmu,
rubaszności i
śnia pojęcie ruwskazuje ich
sarkazmu,
baszności
funkcje w tekwskazuje ich
i sarkazmu,
ście;
funkcje w tekwskazuje ich
ście oraz przed- funkcje w tekstawia propozy- ście;
 rozróżnia ironię cję odczytania;
w zależności od
 bezbłędnie deficelu:
satyrycznego,  rozróżnia ironię niuje ironię i
parodystycznew zależności od rozróżnia jej rogo, przejawu
celu:
dzaje w zależdrwiny i sarkasatyrycznego,
ności od celu:
zmu.
parodystycznesatyrycznego,
go, przejawu
parodystycznedrwiny i sarkago, przejawu
zmu.
drwiny i sarkazmu.

Ocenę celującą
otrzymuje uczeń,
który:
 bezbłędnie odróżnia
i omawia elementy stałe i fakultatywne
przemówień;
 bezbłędnie rozumie i wyczerpująco wyjaśnia
pojęcie rubaszności i sarkazmu, wskazuje
ich funkcje w
tekście;
 bezbłędnie definiuje ironię i
rozróżnia jej rodzaje w zależności od celu:
satyrycznego,
parodystycznego, przejawu
drwiny i sarkazmu.

III. Tworzenie wypowiedzi. Mówienie i pisanie
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,
który:

Ocenę dostatecz- Ocenę dobrą
Ocenę bardzo
ną
otrzymuje uczeń, dobrą
otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje uczeń,
który:
który:
 z pomocą na-  tworzy spójne  tworzy popraw-  tworzy wyczeruczyciela two- wypowiedzi w
ne, spójne wypujące, spójne i
rzy wypowienastępujących
powiedzi w naoryginalne wydzi
formach gatun- stępujących for- powiedzi w naw następująkowych: intermach gatunkostępujących forcych formach
pretacja porów- wych:
mach gatunkogatunkowych:
nawcza, felieinterpretacja po- wych:
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Ocenę celującą
otrzymuje uczeń,
który:
 tworzy wyczerpujące, spójne i
oryginalne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych:

interpretacja
porównawcza,
felieton, reportaż.

ton, reportaż.

równawcza, felieton, reportaż.

interpretacja porównawcza, felieton, reportaż.

interpretacja porównawcza, felieton, reportaż.

Ocenę dostatecz- Ocenę dobrą
Ocenę bardzo
ną
otrzymuje uczeń, dobrą
otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje uczeń,
który:
który:
 sięga do litera-  często sięga do  często, świadotury naukowej,
literatury namie i w sposób
aby pogłębiać
ukowej, aby po- funkcjonalny
swoją wiedzę
głębiać swoją
sięga do literaprzedmiotową;
wiedzę przedtury naukowej,
miotową;
aby pogłębiać
 włącza się w
swoją wiedzę
życie kulturalne  często włącza
przedmiotową;
szkoły, regionu się w życie kul(konkursy, wy- turalne szkoły,  często i chętnie
stawy, festyny,
regionu (konwłącza się w
przedstawienia, kursy, wystawy, życie kulturalne
apele).
festyny, przedszkoły, regionu
stawienia, ape(konkursy, wyle).
stawy, festyny,
przedstawienia,
apele) i zachęca
do tego innych.

Ocenę celującą
otrzymuje uczeń,

IV. Samokształcenie
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,
który:
 zachęcany
przez nauczyciela, sięga do
literatury naukowej,
aby pogłębiać
swoją wiedzę
przedmiotową;
 ukierunkowany przez nauczyciela, włącza się w życie
kulturalne
szkoły, regionu (konkursy,
wystawy, festyny, przedstawienia, apele).
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który:
 często, świadomie i w sposób
funkcjonalny
sięga do literatury naukowej,
aby pogłębiać
swoją wiedzę
przedmiotową;
wykorzystuje ją
w sposób typowy i nietypowy;
 często, chętnie
włącza się w
życie kulturalne
szkoły,
regionu(konkursy, wystawy, festyny, przedstawienia, apele) i
zachęca do tego
innych; promuje
kulturę szkoły
i regionu.

