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Further to the decision of the BIS taken by Written Procedure PE 2020/17 on 31 August 2020, the
approved written examination material for Polish L1 for use with the new marking system in the
European Baccalaureate was inserted in the syllabus.
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WPROWADZENIE

Program nauczania języka polskiego przeznaczony jest do realizacji w Szkole Europejskiej
na poziomie szkoły średniej i zawiera następujące elementy:
• główne cele kształcenia w Szkołach Europejskich;
• najważniejsze założenia dydaktyczne;
• cele kształcenia;
• treści nauczania;
• zasady oceniania wraz z opisem wymagań edukacyjnych po ukończeniu każdego etapu
kształcenia;
W aneksach do programu przedstawiony został również opis egzaminu maturalnego,
przykładowy arkusz maturalny na egzamin pisemny oraz przykłady zadań na egzamin ustny.
Program opracowała grupa robocza “Język 1 Polski “.

INTRODUCTION

Le programme de Polonais la langue I pour le cycle secondaire est destiné
à l’enseignement dans les Écoles Européennes.
Le programme d’enseignement est composé de différentes parties:
•
objectifs généraux des Écoles Européennes,
•
principes didactiques,
•
objectifs d’apprentissage,
•
contenu,
•
les critères d’évaluation et des descripteurs de niveaux de compétences atteints à la fin
de chaque cycle.
Dans les annexes se trouvent la description d’examen du Baccalauréat, des exemples
d’épreuve écrite et d’épreuve orale du Baccalauréat.
Le programme a été élaboré par le groupe de travail « Polonais Langue I ».

INTRODUCTION

The Polish language L1 syllabus is intended to be carried out in the secondary cycle of the
European Schools.
The syllabus contains the following elements:
- the main objectives of the European Schools,
- the most significant didactic aims,
- learning objectives,
- teaching content,
- assessment criteria and a description of students’ crucial achievements by the end of each
education cycle.
The Annexes to the syllabus contain description of the structure of the Baccalaureate
examination and the examples of the written and oral baccalaureate examination questions.
The syllabus was drafted by the “Polish Language 1” Working Group.
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EINLEITUNG

Das polnische Sprachunterrichtsprogramm ist für die Durchführung an den Europäischen
Schulen auf Sekundärschulebene vorgesehen. Das Programm enthält folgende Elemente:
- Hauptziele der Bildung an Europäischen Schulen;
- die wichtigsten didaktischen Grundsätze;
- Bildungsziele;
- Lerninhalte;
- eine Beschreibung der Bildungsanforderungen für Schlüsselkompetenzen nach Abschluss
jedes Bildungszyklus.
Im Anhängen zum Programm finden Sie Bewertungsregeln, eine Beschreibung der
Abiturprüfung sowie Beispielaufgaben für eine schriftliche und für eine mündliche
Abiturprüfung.
Das Programm wurde unter der Leitung der Arbeitsgruppe „Polnisch Sprache 1“
erarbeitet.
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1. Ogólne cele kształcenia w Szkołach Europejskich
Szkoły Europejskie realizują dwa cele: zapewnienie edukacji formalnej oraz stymulowanie
osobistego rozwoju uczniów w szerszym kontekście społecznym oraz kulturowym. Edukacja
formalna dotyczy nabywania kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw w wielu
dziedzinach. Rozwój osobisty następuje w różnorodnych – intelektualnych, moralnych,
społecznych oraz kulturowych - kontekstach. Obejmuje on świadomość właściwego
zachowania, rozumienie i poszanowanie środowiska, w którym żyją uczniowie, oraz rozwój ich
indywidualnej tożsamości.
Do opisanych wyżej celów dąży się, biorąc pod uwagę kontekst różnorodności kulturowej
wspólnoty europejskiej. Świadomość i doświadczenie wspólnego życia w zjednoczonej
Europie powinny rozwijać u uczniów szacunek dla tradycji każdego kraju europejskiego
i regionu, jednocześnie budując i wzmacniając ich tożsamość narodową.
Uczniowie Szkół Europejskich to przyszli obywatele Europy i świata. Aby sprostać
wyzwaniom szybko zmieniającej się rzeczywistości, potrzebują oni odpowiednich, szerokich
kompetencji. W 2018 roku Rada Europejska przyjęła zalecenie zawierające opisy kompetencji
kluczowych. Wyróżniono w nich osiem kompetencji niezbędnych każdemu człowiekowi do
rozwoju osobistego i samorealizacji, aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim, integracji
społecznej oraz pracy zawodowej:
1. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
2. kompetencje w zakresie wielojęzyczności
3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii
4. kompetencje cyfrowe
5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
6. kompetencje obywatelskie
7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej.
Celem programów realizowanych w Szkołach Europejskich jest rozwijanie u uczniów
wszystkich wymienionych wyżej kompetencji kluczowych.

2. Ogólne założenia dydaktyczne
Uczenie się i nauczanie w Szkołach Europejskich jest oparte na kilku podstawowych zasadach.
• Podstawą pracy dydaktycznej jest zintegrowane podejście do nauczania
i uczenia się, zarówno w obszarze edukacji językowej, jak i w zakresie
międzyprzedmiotowym, umożliwiające budowanie spójnej struktury wiedzy
wykorzystującej powiązania i współzależności pomiędzy poszczególnymi
obszarami kształcenia.
•
•

Dążenie do aktywizacji uczniów w procesie uczenia się – co umożliwia stopniowe
przejmowanie przez nich odpowiedzialności za swój rozwój.
Postrzeganie błędów popełnianych przez uczniów jako integralnej części procesu
kształcenia i konstruktywne wykorzystywanie ich korekty jako narzędzia uczenia
się;
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•

Nacisk na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych kluczowych dla
funkcjonowania we współczesnym świecie: odbioru tekstów różnego typu, w tym
tekstów multimedialnych i elektronicznych, tworzenia wypowiedzi pisanych
i mówionych, słuchania i uczestnictwa w dyskusji, a także krytycznego myślenia.
Sprzyja temu obcowanie z różnorodnymi tekstami kultury, które – zwłaszcza
poprzez język – budują określony obraz świata specyficzny dla danej kultury
i tradycji, mogą także stanowić pretekst do poruszania problemów moralnych oraz
filozoficznych i kształtowania określonych postaw. Zrównoważony dostęp do
technologii informacyjno-komunikacyjnych umożliwia wykorzystanie zasobów
cyfrowych oraz mediów społecznościowych.

•

Istotną zasadą działań dydaktycznych jest tekstocentryzm, zgodnie z którym tekst
jest podstawą działań dydaktycznych na lekcjach języka polskiego, płaszczyzną
wspólną nauki o literaturze, kulturze i języku. W programie znaczące miejsce
poświęcono analizie i interpretacji tekstów, podkreślając potrzebę systematycznej
i świadomej pracy nad doskonaleniem umiejętności odbioru i konstruowania
zróżnicowanych gatunkowo wypowiedzi, w tym tekstów literackich,
popularnonaukowych i publicystycznych oraz innych tekstów kultury, takich jak
dzieła sztuki, filmy i przedstawienia teatralne. Ważne jest, aby w kształceniu
kompetencji interpretacyjnych wskazywać uczniowi różne strategie interpretacyjne:
– np. strukturalizm, hermeneutykę, kognitywizm, dekonstrukcjonizm czy
intertekstualność. W aneksie do programu została zamieszczona lista lektur, która
może być uzupełniana przez nauczyciela pod kątem możliwości i zainteresowań
uczniów.

•

W zakresie edukacji językowej najważniejszą zasadą dydaktyczną jest
funkcjonalne nauczanie gramatyki poprzez wiązanie jej z analizą tekstu
i działaniami na tekście, co oznacza uwzględnienie roli form gramatycznych
w szerszym kontekście wypowiedzi oraz łączenie zjawisk leksykalnych,
fleksyjnych, słowotwórczych, składniowych z zagadnieniami dotyczącymi intencji,
stylu i skuteczności komunikacyjnej wypowiedzi. Język prezentowany jest jako
narzędzie służące do poznawania świata oraz komunikowania się
z innymi w mowie i w piśmie, stosownie do sytuacji i ze świadomością funkcji, jaką
ma pełnić dana wypowiedź. Analiza zjawisk językowych w aspekcie
diachronicznym, w kontekstach historycznym i kulturowym, umożliwia uczniom
zrozumienie, w jaki sposób język rozwinął się jako system.

•

Wiedza o języku w wielojęzycznym środowisku opiera się nie tylko na założeniu
funkcjonalności, ale także - dzięki wprowadzeniu elementów wiedzy o języku jako
systemie – umożliwia porównanie z innymi przyswajanymi przez uczniów
językami.

•

Poza zagadnieniami komunikacyjnymi ważną funkcję w nauczaniu języka
polskiego w Szkołach Europejskich pełnią problemy dotyczące kultury języka,
a także rozwijanie sprawności retorycznych. Do omówienia tych zagadnień warto
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wykorzystywać współczesne teksty popularnonaukowe o tematyce językowej –
przykłady takich lektur zostały zamieszczone w spisie lektur uzupełniających.
Powyższe zasady są realizowane poprzez stosowanie różnorodnych strategii nauczania
i metod dydaktycznych, takich jak indywidualna i zbiorowa praca z tekstem, ćwiczenia
komunikacyjne, przekaz intersemiotyczny, drama czy gry dydaktyczne, oraz wykorzystanie
zróżnicowanych zasobów, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Program
nauczania języka polskiego nie narzuca stosowania określonych metod, zależą one bowiem od
specyfiki klasy, predyspozycji i potrzeb uczniów, preferencji i doświadczeń nauczyciela.
Indywidualne cechy uczniów, ich mocne i słabe strony, preferowane style i tempo uczenia się
oraz ich umiejętności społeczne powinny być brane pod uwagę podczas planowania pracy
śródrocznej i poszczególnych lekcji.
Warto pamiętać, że poszczególne treści przewidziane w poszczególnych działach programu
najczęściej realizowane są równolegle i w integracji z treściami innych działów. Dlatego za
pożądane w pracy dydaktycznej należy uznać metody aktywizujące uczniów do twórczego
myślenia służącego rozwiązywaniu problemów, a tym samym pozwalające stosować
zdobywaną wiedzę w praktyce.
Ze względu na specyficzne warunki pracy i potrzeby uczniów Szkół Europejskich zarówno
w sekcjach, jak i poza nimi, program może być traktowany jako spójna propozycja metodyczna
realizowana w sposób tradycyjny lub jako podstawa programu autorskiego, który nauczyciel
skonstruuje,
biorąc
pod
uwagę
dodatkowe
uwarunkowania
edukacyjne
i pedagogiczne.
Zaproponowany zakres i układ treści może być modyfikowany w zależności od sytuacji
i potrzeb, a także podręczników i innych pomocy dydaktycznych, z których korzysta
nauczyciel. Nie można jednak pominąć treści wskazanych jako obowiązkowe, które będą
sprawdzane podczas egzaminu maturalnego.
W związku z tym, że uczniowie różnią się pod względem predyspozycji, możliwości,
zainteresowań oraz stylów uczenia się, aby wspomóc każdego z nich w osiąganiu
przewidzianych programem rezultatów kształcenia, nauczyciel powinien używać różnych
metod i strategii nauczania.
Sprawdzenie, czy uczniowie osiągnęli poziom kompetencji przewidziany dla danego etapu
edukacyjnego, jest możliwe poprzez odniesienie do zamieszczonych w programie
przewidywanych osiągnięć uczniów po zakończeniu każdego cyklu.
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3. Cele kształcenia
Wszechstronny rozwój osobowości, zdobywanie wiedzy przedmiotowej i kompetencji
komunikacyjno-społecznych odbywa się w dużej mierze przez kształcenie w języku pierwszym
obejmujące naukę o języku i edukację literacko-kulturową. Podstawowe umiejętności
językowe odnoszą się do przyswojenia systemu językowego we wszystkich jego aspektach, a
więc także umiejętności czytania, pisania oraz nawiązywania i utrzymywania kontaktów z
otoczeniem. Oznacza to opanowanie symboli i reguł językowych, a wyraża się
w
sprawnościach
fonologicznych,
morfologiczno-składniowych,
semantycznych
i pragmatycznych. Dlatego za nadrzędny cel edukacji polonistycznej w średnich Szkołach
Europejskich należy uznać stworzenie językowego fundamentu poznawania świata, czyli
umożliwienie uczniom poznawania świata przez język, wprowadzenie ich w świat wartości,
tradycji i kultury polskiej (na tle kultury europejskiej), kształtowanie postaw i wartości
istotnych dla funkcjonowania w społeczeństwie. W każdym z cykli kształceniu kompetencji
nadawczo-odbiorczych powinno towarzyszyć rozwijanie krytycznego myślenia, które
obejmuje takie kompetencje, jak odróżnianie faktów od opinii, wyrażanie opinii
i uzasadnianie ich, formułowanie wniosków na podstawie przesłanek czy rozpoznawanie
i nazywanie wartości oraz antywartości. Nie można również pominąć rozwijania umiejętności
związanych ze świadomym, odpowiedzialnym i selektywnym korzystaniem (w roli odbiorcy
i nadawcy) z elektronicznych środków przekazywania informacji, w tym z Internetu.
W pierwszym cyklu (klasy S1-S3) ważnym celem jest doskonale warsztatu nadawczoodbiorczego – uczniowie ćwiczą rozumienie tekstów różnego typu oraz uczą się tworzyć
wypowiedzi w różnych formach gatunkowych. Pogłębiają także zdobytą w szkole podstawowej
wiedzę o języku. W drugim i trzecim cyklu (klasy S4-S7) zdobyte wcześniej wiedza i
umiejętności są utrwalane, a główny nacisk położony jest na pogłębianie orientacji
w historii literatury i kultury rozumianej jako proces, który trwa do dziś. Spiralny układ treści
i umiejętności daje możliwość powracania w kolejnych klasach danego cyklu do
najważniejszych ze względu na założone cele zagadnień oraz rozszerzanie ich zakresu.
Kompetencje nabywane w trakcie kształcenia w szkole średniej, od klasy 1 do 7, to:
1. odbiór tekstu,
2. tworzenie wypowiedzi pisemnych,
3. argumentowanie,
4. interpretowanie tekstu,
5. kompetencje naukowe w zakresie języka i literatury,
6. świadomość językowa,
7. krytyczne myślenie,
8. mówienie i słuchanie.
Kompetencje te oceniane są podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego (L1) w części
ustnej i pisemnej, co zostało opisane szczegółowo w Aneksach 3. i 5.
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3.1 Cele kształcenia w pierwszym cyklu (klasy S1 – S3)
W trakcie pierwszego cyklu kształcenia uczeń powinien nabyć następujące kompetencje:
1. odbiór tekstu: rozumienie tekstów literackich i nieliterackich z różnych źródeł,
odpowiednich dla poziomu klas S1 – S3, z wykorzystywaniem zawartych w nich
informacji oraz cech formalnych, a także wiedzy na temat gatunku i funkcji
komunikacyjnej tekstu;
2. tworzenie wypowiedzi pisemnych: formułowanie poprawnych pod względem
gramatycznym zdań; stosowanie zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i
stylistycznych; konstruowanie spójnych i poprawnych kompozycyjnie wypowiedzi w
formach gatunkowych poznanych w klasach S1 – S3 i o różnych funkcjach (w tym
interpretacyjnej i argumentacyjnej);
3. argumentowanie: dyskutowanie na tematy związane z życiem codziennym;
uzasadnianie opinii i pomysłów; konstruowanie trafnych argumentów z
wykorzystaniem odpowiednich środków językowych;
4. interpretowanie tekstu: przeprowadzanie analizy i interpretacji utworów na poziomie
klas S1 – S3 – z odwoływaniem się do trafnie wybranych kontekstów literackich oraz
kulturowych;
5. kompetencje naukowe w zakresie języka i literatury: praktyczne wykorzystanie
podstawowych zasad, pojęć i terminów w zakresie wiedzy o języku i literaturze na
poziomie klas S1 – S3; uwzględnianie roli form gramatycznych w kontekście danej
wypowiedzi, wiązanie zjawisk fleksyjnych, słowotwórczych i składniowych ze
specyfiką gatunku wypowiedzi;
6. świadomość językowa: intencjonalne używanie środków językowych; kontrolowanie
poprawności ich wykorzystywania;
7. krytyczne myślenie: podejmowanie refleksji dotyczącej problemów z życia
codziennego i przedstawianie jej wyników w wypowiedzi pisemnej i ustnej;
dokonywanie krytycznej oceny prostych tekstów werbalnych i ikonicznych z różnych
źródeł;
8. mówienie i słuchanie: aktywne słuchanie i odpowiednie reagowanie na wypowiedzi
mówione i pisane; wypowiadanie się adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,
rozpoczynanie i prowadzenie rozmowy z zachowaniem zasad etyki i etykiety
językowej, formułowanie poprawnych zdań z wykorzystaniem zróżnicowanego
słownictwa.

3.2 Cele kształcenia w drugim cyklu (klasy S4 – S5)
W trakcie drugiego cyklu kształcenia uczeń powinien nabyć następujące kompetencje:
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1. odbiór tekstu: rozumienie tekstów literackich i nieliterackich ze zróżnicowanych
źródeł, odpowiednich dla poziomu klas S4 – S5, z wykorzystywaniem zawartych w nich
informacji oraz cech formalnych, a także wiedzy na temat gatunku i funkcji
komunikacyjnej tekstu;
2. tworzenie wypowiedzi pisemnych: formułowanie poprawnych pod względem
gramatycznym zdań z użyciem precyzyjnego słownictwa; dokonywanie samodzielnej
korekty tekstu; konstruowanie coraz bardziej złożonych, spójnych i poprawnych
kompozycyjnie wypowiedzi w formach gatunkowych poznanych w klasach S4 – S5 i o
różnych funkcjach (w tym interpretacyjnej i argumentacyjnej), z perspektywy własnej i
zobiektywizowanej;
3. argumentowanie: dyskutowanie na tematy związane z życiem społecznym;
formułowanie swojego stanowiska w wypowiedzi mówionej i pisanej; przyjmowanie
punktu widzenia za określoną tezą lub przeciw niej; konstruowanie trafnych i spójnych
argumentów z wykorzystaniem odpowiednich środków językowych.
4. interpretowanie tekstu: przeprowadzanie analizy i interpretacji utworów na poziomie
klas S4 – S5 – z odwoływaniem się do trafnie wybranych kontekstów literackich,
kulturowych, historycznych etc.; dokonywanie krytycznej oceny utworu i
przedstawianie jej w postaci wypowiedzi argumentacyjnej;
5. kompetencje naukowe w zakresie języka i literatury: praktyczne wykorzystanie
podstawowych zasad, pojęć i terminów w zakresie wiedzy o języku i literaturze na
poziomie klas S4 – S5; uwzględnianie roli form gramatycznych w szerszym kontekście
wypowiedzi, np.: kulturowym i historycznym; wiązanie zjawisk fleksyjnych,
słowotwórczych i składniowych ze specyfiką funkcji i gatunku wypowiedzi oraz okresu
historycznego, w którym powstała; świadomość jak język polski zmieniał się w okresie
od średniowiecza do końca XIX w.;
6. świadomość językowa: intencjonalne używanie zróżnicowanych środków
językowych; kontrolowanie poprawności ich wykorzystywania – umiejętność analizy
własnych wypowiedzi;
7. krytyczne
myślenie:
podejmowanie
refleksji
dotyczącej
problemów
z życia społecznego i przedstawianie jej wyników w wypowiedzi pisemnej i ustnej;
dokonywanie krytycznej oceny trudniejszych tekstów z różnych źródeł, w tym tekstów
werbalnych, ikonicznych, medialnych i elektronicznych;
8. mówienie i słuchanie: aktywne słuchanie i odpowiednie reagowanie na wypowiedzi
mówione i pisane w różnych kontekstach i sytuacjach komunikacyjnych; wypowiadanie
się adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, codziennej i oficjalnej; uczestniczenie w
dyskusji z zachowaniem zasad etyki i etykiety językowej; formułowanie spójnych pod
względem logicznym i składniowym wypowiedzi z wykorzystaniem zróżnicowanego
słownictwa; przedstawianie wypowiedzi w postaci prezentacji multimedialnej.
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3.3 Cele kształcenia w trzecim cyklu (klasy S6 – S7)
W trakcie trzeciego cyklu kształcenia uczeń powinien nabyć następujące kompetencje:
1. odbiór tekstu: czytanie w procesie historycznoliterackim i w odniesieniu do różnych
tradycji literackich; rozumienie tekstów literackich i nieliterackich ze zróżnicowanych
źródeł, odpowiednich dla poziomu klas S6 – S7, z wykorzystywaniem zawartych w nich
informacji oraz cech formalnych, a także wiedzy na temat gatunku, konwencji
literackiej i funkcji komunikacyjnej tekstu;
2. tworzenie wypowiedzi pisemnych: formułowanie poprawnych pod względem
gramatycznym zdań z użyciem precyzyjnego i zróżnicowanego słownictwa;
dokonywanie samodzielnej redakcji i korekty tekstu; konstruowanie złożonych,
spójnych i poprawnych kompozycyjnie wypowiedzi w zróżnicowanych formach
gatunkowych
i
o
różnych
funkcjach
(w
tym
interpretacyjnej
i argumentacyjnej), z perspektywy własnej, zobiektywizowanej oraz subiektywnej (np.
bohatera literackiego);
3. argumentowanie: dyskutowanie na wiele tematów; formułowanie swojego stanowiska
w wypowiedzi mówionej i pisanej, przyjmowanie różnych punktów widzenia;
konstruowanie
trafnej,
spójnej,
wnikliwej
i
logicznej
argumentacji
z wykorzystaniem odpowiednich środków językowych;
4. interpretowanie tekstu: przeprowadzanie nieukierunkowanej analizy i interpretacji
utworów na poziomie klas S6 – S7 – z odwoływaniem się do trafnie wybranych
kontekstów literackich, kulturowych, historycznych, filozoficznych etc.; dokonywanie
krytycznej oceny utworu i przedstawianie jej w postaci wypowiedzi argumentacyjnej
lub eseju interpretacyjnego; przeprowadzanie interpretacji porównawczej utworów
literackich;
5. kompetencje naukowe w zakresie języka i literatury: praktyczne wykorzystanie
podstawowych zasad, pojęć i terminów w zakresie wiedzy o języku i literaturze na
poziomie klas S6 – S7; uwzględnianie roli form gramatycznych w szerszym kontekście
wypowiedzi, np.: kulturowym, historycznym, filozoficznym; wiązanie zjawisk
fleksyjnych, słowotwórczych i składniowych ze specyfiką funkcji, gatunku i stylu
wypowiedzi oraz okresu historycznego, w którym powstała; świadomość jak język
polski zmieniał się w czasie i jak zmienia się obecnie;
6. świadomość językowa: intencjonalne używanie zróżnicowanych środków
językowych; kontrolowanie poprawności i efektywności ich wykorzystywania –
umiejętność analizy własnych wypowiedzi; wykonywanie świadomych operacji na
języku (symbolach i regułach);
7. krytyczne myślenie: podejmowanie wnikliwej refleksji dotyczącej problemów
z życia społecznego i kulturalnego oraz przedstawianie jej wyników w wypowiedzi
pisemnej i ustnej; dokonywanie krytycznej oceny zróżnicowanych tekstów z różnych
źródeł, w tym tekstów werbalnych, ikonicznych, medialnych i elektronicznych,
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dostrzeganie i komentowanie estetycznych wartości utworu literackiego;
8. mówienie i słuchanie: aktywne słuchanie i odpowiednie reagowanie na wypowiedzi
mówione i pisane w złożonych kontekstach i sytuacjach komunikacyjnych;
wypowiadanie się w wielu zróżnicowanych kontekstach adekwatnie do sytuacji
komunikacyjnej, aktywne uczestniczenie w dyskusji z zachowaniem zasad etyki i
etykiety językowej; formułowanie spójnych pod względem logicznym i składniowym
wypowiedzi z wykorzystaniem zróżnicowanego słownictwa i stosownego stylu;
funkcjonalne stosowanie środków retorycznych i świadomość ich oddziaływania na
odbiorcę; przedstawianie wypowiedzi w postaci prezentacji multimedialnej.
Szczegółowe cele kształcenia zostały przedstawione w Aneksie 1.

4. Treści kształcenia
Treści kształcenia służą realizacji celów kształcenia opisanych w formie kompetencji, które
uczeń powinien nabyć w ciągu siedmiu lat nauki w szkole średniej. W programie przyjęto
zasadę spiralnej realizacji materiału, umożliwiającą powtarzanie i utrwalanie treści
opanowanych wcześniej, a następnie uzupełnianie ich o kolejne elementy. W klasach S4-S7
zalecany jest układ historycznoliteracki, w którym – omawiając teksty kultury z kolejnych epok
– uczniowie korzystają z kontekstów poznanych wcześniej.
Nauczyciel, planując zajęcia z klasą, decyduje, w jakiej kolejności i w jakim zakresie treści
będą realizowane – w zależności od potrzeb uczniów, aktualnego poziomu ich kompetencji,
a także układu treści w wykorzystywanych podręcznikach. W kolejnych cyklach obowiązuje
znajomość treści z cykli niższych.

4.1 Treści kształcenia w pierwszym cyklu (klasy S1 – S3)
Na koniec pierwszego cyklu uczeń powinien posiadać wiedzę na temat:
•
•
•
•
•
•

rodzajów literackich, gatunków tekstów literackich, nieliterackich i publicystycznych;
wybranych środków stylistycznych w tekście literackim i ich funkcji;
elementów struktury dzieła literackiego, teatralnego, filmowego;
strategii i metod dokonywania analizy i interpretacji tekstu;
cech komunikacji internetowej;
gatunków tekstów szkolnych – pisanych i ustnych, w tym: opisu sytuacji i przeżyć, opisu
dzieła sztuki, sprawozdania, recenzji, wypowiedzi argumentacyjnej, rozprawki, listu
oficjalnego, dedykacji, notatki;
• cech skutecznej komunikacji z elementami etyki słowa i etykiety językowej;
• składni polskiej, funkcji konstrukcji składniowych, związków między składnią
a interpretacją;
• części mowy i ich odmiany;
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• słownictwa i frazeologii, budowy wyrazu, sposobów wzbogacania słownictwa,
słowników;
• zasad polskiej wymowy, pisowni i interpunkcji.

4.2 Treści kształcenia w drugim cyklu (klasy S4 – S5)
Na koniec drugiego cyklu uczeń powinien posiadać wiedzę na temat:
• epok historycznoliterackich w Polsce i w Europie, najważniejszych tekstów kultury i ich
twórców, toposów, symboli, archetypów z wybranych epok (starożytność – pozytywizm)
w kontekstach filozoficznym, literackim, kulturowym, historycznym i społecznym;
• wybranych środków stylistycznych w tekście literackim i ich funkcji;
• gatunków tekstów szkolnych i operacji wykonywanych na tekstach – pisanych i ustnych,
w tym: streszczenia, wyszukiwania słów kluczowych, parafrazy, planu
dekompozycyjnego tekstu informacyjnego lub argumentacyjnego, interpretacji, podania,
CV, listu motywacyjnego, komentarza do tekstu literackiego, dyskusji, debaty, polemiki,
prezentacji multimedialnej;
• podstawowych zasad retoryki, środków retorycznych w wypowiedzi;
• komunikacji werbalnej i niewerbalnej, różnic i podobieństw, zasad skutecznej
komunikacji;
• języka jako systemu znaków, językowego obrazu świata;
• aktu komunikacji językowej, jego składowych, współczesnych zmian w modelu
komunikacji: różnic między tradycyjną komunikacją ustną lub pisaną a komunikacją przez
Internet;
• odmian języka: pisanej i mówionej;
• funkcji wypowiedzi, intencji nadawcy: aprobaty, dezaprobaty, negacji, prowokacji,
perswazji, manipulacji;
• kultury języka, normy językowej, poprawności i stosowności wypowiedzi; typów błędów
językowych.

4.3 Treści kształcenia w trzecim cyklu (klasy S6 – S7)
Na koniec trzeciego cyklu uczeń powinien posiadać wiedzę na temat:
• epok historycznoliterackich w Polsce i w Europie, najważniejszych tekstów kultury i ich
twórców, toposów, symboli, archetypów z wybranych epok (Młoda Polska –
współczesność) w kontekstach filozoficznym, literackim, kulturowym, historycznym
i społecznym;
• wybranych środków stylistycznych w tekście literackim i ich funkcji;
• gatunków tekstów szkolnych i operacji wykonywanych na tekstach – pisanych i ustnych,
w tym: interpretacji porównawczej, szkicu interpretacyjnego, przypisu;
• słownictwa i jego odmian: terytorialnych, środowiskowych i zawodowych;
• stylów użytkowych polszczyzny;
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• stylizacji w utworze literackim – jej rodzajów i funkcji.
Szczegółowe treści kształcenia, w tym zestaw lektur obowiązkowych i propozycje lektur
uzupełniających dla poszczególnych etapów kształcenia, zostały przedstawione w Aneksie 2.
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5. Ocenianie
W pierwszym cyklu kształcenia ocena powinna mieć przede wszystkim charakter
kształtujący (ocenianie formatywne) i wskazywać osiągnięcia ucznia oraz dokonany przez
niego postęp. Korzystając z takich metod oceny, jak testy diagnozujące, obserwacja,
analiza bieżących zadań z rozbudowaną informacją zwrotną nauczyciela, ocena koleżeńska
czy autoewaluacja, uczeń powinien rozwijać świadomość dotyczącą zarówno aktualnego
poziomu
osiągnięć
w
każdym
z
obszarów
przedmiotowych,
jak
i możliwości pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Podstawą do tych działań są
cele kształcenia wskazane w rozdziale 3. oraz zamieszczone niżej opisy osiągnięć.
W cyklu drugim nadal dominuje ocena kształtująca, z której – dzięki opisanym wyżej
działaniom – uczeń potrafi korzystać coraz bardziej świadomie. Pod koniec cyklu
dokonywana jest podsumowująca ocena uczniów (ocenianie sumatywne) w postaci
egzaminu, którego zakres i zasady organizacyjne są zgodne z obowiązującymi
w Szkołach Europejskich przepisami.
W cyklu trzecim, który kończy się egzaminem maturalnym, ocena kształtująca powinna
być stosowana przede wszystkim w klasie S6. Oceny podsumowującej dokonuje się
podczas sprawdzianów semestralnych, w tym egzaminu „Part Bac”, który traktowany jest
jako próbna matura.
W Aneksach 3-6 zamieszczono opis części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego wraz
z kryteriami oceniania oraz przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi dla każdej z części.

5.1 Opisy osiągnięć – wymagania edukacyjne
Poniższa tabela zawiera opisy osiągnięć – wymagania edukacyjne odnoszące się do
opisanych wyżej ośmiu obszarów kompetencji:
1. odbiór tekstu,
2. tworzenie wypowiedzi pisemnych,
3. argumentowanie,
4. interpretowanie tekstu,
5. kompetencje naukowe w zakresie języka i literatury,
6. świadomość językowa,
7. krytyczne myślenie,
8. mówienie i słuchanie.
Wymagania edukacyjne wynikają z celów kształcenia opisanych w rozdziale 3.
Osiągnięcia uczniów zostały opisane w obowiązującej w Szkołach Europejskich
siedmiostopniowej skali, a każdy stopień – oznaczony odpowiednią liczbą punktów
i literą. Zasadą jest, że na etapach wyższych najpierw obowiązują wszystkie wymagania
z etapów niższych.
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Opisy osiągnięć – wymagania edukacyjne na koniec 1., 2. i 3. cyklu nauki języka polskiego
Ocena
literowa

Odbiór tekstu

Na koniec 1. cyklu
Wypowiedzi pisemne i ustne

Tworzenie wypowiedzi
pisemnych

A

Kompetencje

Argumentowanie

9-10

Ocena
słowna

Celujacy

Ocena
w pkt.
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Na koniec 2. cyklu

Na koniec 3. cyklu

Uczeń wykazuje biegłe (choć niekoniecznie
bezbłędne) rozumienie tekstu literackiego /
nieliterackiego odpowiedniego dla poziomu
cyklu 1.; jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela
doskonale
rozpoznawać
i wykorzystywać istotne informacje, w tym
ważne szczegóły.

Uczeń
wykazuje
biegłe
(choć
niekoniecznie bezbłędne) rozumienie
tekstu literackiego / nieliterackiego
odpowiedniego dla poziomu cyklu 2.; jest
w stanie na podstawie instrukcji doskonale
rozpoznawać, wykorzystywać i analizować
istotne informacje, w tym ważne szczegóły.

Uczeń wykazuje biegłe (choć niekoniecznie
bezbłędne) rozumienie tekstu literackiego /
nieliterackiego odpowiedniego dla poziomu cyklu
3.; jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
doskonale
rozpoznawać,
wykorzystywać
i analizować istotne informacje, w tym ważne
szczegóły.

Uczeń jest w stanie biegle (choć
niekoniecznie bezbłędnie) pod kierunkiem
nauczyciela
tworzyć
poprawne
kompozycyjnie i stosowne pod względem
stylu, w pełni zgodne z poleceniem
wypowiedzi pisemne. Potrafi doskonale
formułować poprawne pod względem
gramatycznym
zdania,
używając
precyzyjnego i zróżnicowanego słownictwa,
stosuje
zasady
ortograficzne
i interpunkcyjne.
Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela biegle dyskutować na tematy
związane z życiem codziennym. Doskonale
potrafi sformułować swoje stanowisko
i
trafne
argumenty,
wykorzystując
odpowiednie środki językowe.

Uczeń jest w stanie biegle (choć
niekoniecznie bezbłędnie) na podstawie
instrukcji
tworzyć
poprawne
kompozycyjnie i stosowne pod względem
stylu, w pełni zgodne z poleceniem
wypowiedzi pisemne. Potrafi doskonale
formułować poprawne pod względem
gramatycznym
zdania,
używając
precyzyjnego
i
zróżnicowanego
słownictwa, stosuje zasady ortograficzne
i interpunkcyjne.
Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
biegle dyskutować na wskazane tematy.
Doskonale potrafi sformułować swoje
stanowisko, przyjąć punkt widzenia za
określoną tezą lub przeciw niej oraz
sformułować trafne i spójne argumenty,
wykorzystując
odpowiednie
środki
językowe.

Uczeń jest w stanie biegle (choć niekoniecznie
bezbłędnie) bez dodatkowych wskazówek tworzyć
poprawne kompozycyjnie i stosowne pod
względem
stylu,
w
pełni
zgodne
z poleceniem wypowiedzi pisemne. Potrafi
doskonale formułować poprawne pod względem
gramatycznym zdania, używając precyzyjnego
i zróżnicowanego słownictwa, stosuje zasady
ortograficzne i interpunkcyjne.
Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
biegle dyskutować na wiele tematów. Doskonale
potrafi przyjmować różne punkty widzenia oraz
budować trafną, spójną i logiczną argumentację,
wykorzystując odpowiednie środki językowe.
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Ocena
literowa

Kompetencje

Świadomość
językowa

Kompetencje
Interpretowanie
naukowe w zakresie tekstu
języka i literatury

A

Krytyczne
myślenie

9-10

Ocena
słowna

Celujący

Ocena
w pkt.

2019-05-D-8-pl-3

Na koniec 1. cyklu
Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela
biegle
analizować
i interpretować tekst literacki / nieliteracki
odpowiedni dla poziomu cyklu 1. oraz
dokonać jego oceny krytycznej.

Na koniec 2. cyklu
Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
biegle analizować i interpretować tekst
literacki / nieliteracki odpowiedni dla
poziomu cyklu 2. Doskonale potrafi
sformułować hipotezę interpretacyjną,
odczytać intencje autora oraz dokonać
krytycznej oceny utworu.

Na koniec 3. cyklu
Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
biegle analizować i interpretować tekst literacki /
nieliteracki odpowiedni dla poziomu cyklu 3.
Doskonale
potrafi
sformułować
hipotezę
interpretacyjną, odczytać intencje autora, a także
dokonać krytycznej oceny utworu i przedstawić ją
w postaci wypowiedzi argumentacyjnej lub eseju
interpretacyjnego.
Uczeń wykazuje doskonałą znajomość ważnych
zasad, pojęć i terminów w zakresie wiedzy
o języku, literaturze i komunikacji na poziomie
cyklu 3. i odnosi tę wiedzę do kontekstów, np.:
kulturowego, historycznego, filozoficznego.

Uczeń wykazuje doskonałą znajomość
podstawowych zasad, pojęć i terminów
w zakresie wiedzy o języku i literaturze na
poziomie cyklu 1.

Uczeń wykazuje doskonałą znajomość
najważniejszych zasad, pojęć i terminów
w zakresie wiedzy o języku i literaturze na
poziomie cyklu 2. i pod kierunkiem
nauczyciela odnosi tę wiedzę do
kontekstów,
np.:
kulturowego,
historycznego, filozoficznego.

Uczeń pod kierunkiem nauczyciela jest
w stanie biegle analizować tekst odpowiedni
dla poziomu cyklu 1. pod względem jego
funkcji komunikacyjnej. Potrafi doskonale
zredagować na podstawie polecenia prosty
tekst dotyczący życia codziennego.

Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
biegle analizować tekst odpowiedni dla
poziomu cyklu 2. pod względem jego
funkcji komunikacyjnej. Potrafi doskonale
redagować na podstawie polecenia teksty
o kilku podstawowych funkcjach, należące
do podstawowych form gatunkowych
poznawanych na tym etapie.

Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
biegle analizować tekst odpowiedni dla poziomu
cyklu 3. pod względem jego funkcji
komunikacyjnej. Potrafi doskonale redagować
zróżnicowane teksty o różnych funkcjach,
należące do różnych form gatunkowych.

Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela doskonale podejmować refleksję
dotyczącą problemów z życia codziennego i
przedstawiać
jej
wyniki
w wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
doskonale podejmować wnikliwą refleksję
dotyczącą problemów z życia społecznego
i przedstawiać jej wyniki w wypowiedzi
pisemnej i ustnej.

Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
doskonale podejmować wnikliwą refleksję
dotyczącą problemów z życia społecznego
i kulturalnego oraz przedstawiać jej wyniki
w wypowiedzi pisemnej lub ustnej.
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B

Na koniec 1. cyklu
Wypowiedź ustna

Mówienie i słuchanie

A

Kompetencje

2019-05-D-8-pl-3

Uczeń doskonale potrafi pod kierunkiem
nauczyciela
skonstruować
prezentację
dotyczącą
życia
codziennego
w odniesieniu do konkretnego polecenia na
poziomie cyklu 1. W konkretnych
kontekstach doskonale wypowiada się
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,
rozpoczyna i prowadzi rozmowę, formułuje
precyzyjne zdania, stosując zróżnicowane
słownictwo i stosowny styl.

Na koniec 2. cyklu

Na koniec 3. cyklu

Uczeń doskonale potrafi na podstawie
instrukcji
skonstruować
prezentację
w odniesieniu do konkretnego polecenia na
poziomie cyklu 2. W określonych zadaniem
kontekstach doskonale wypowiada się
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,
rozpoczyna i prowadzi rozmowę, formułuje
precyzyjne zdania, stosując zróżnicowane
słownictwo
i stosowny styl.

Uczeń doskonale potrafi bez dodatkowych
wskazówek skonstruować spójną prezentację
w odniesieniu do złożonego polecenia na poziomie
cyklu 3. W wielu zróżnicowanych kontekstach
doskonale wypowiada się adekwatnie do sytuacji
komunikacyjnej,
rozpoczyna
i prowadzi rozmowę, formułuje precyzyjne zdania,
stosując
zróżnicowane
słownictwo
i stosowny styl.

Uczeń wykazuje bardzo dobre zrozumienie
tekstu literackiego / nieliterackiego
odpowiedniego dla poziomu cyklu 2.; jest
w stanie na podstawie instrukcji bardzo
dobrze rozpoznawać, wykorzystywać
i analizować istotne informacje, w tym
ważne szczegóły.
Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
bardzo dobrze
tworzyć poprawne
kompozycyjnie i stosowne pod względem
stylu, w pełni zgodne z poleceniem
wypowiedzi pisemne. Potrafi bardzo
dobrze
formułować poprawne pod
względem gramatycznym zdania, używając
precyzyjnego
i
zróżnicowanego
słownictwa, stosuje zasady ortograficzne
i interpunkcyjne.

Uczeń wykazuje bardzo dobre zrozumienie tekstu
literackiego / nieliterackiego odpowiedniego dla
poziomu cyklu 3.; jest w stanie bez dodatkowych
wskazówek
bardzo
dobrze
rozpoznawać,
wykorzystywać i analizować istotne informacje, w
tym ważne szczegóły.

Odbiór tekstu

Wypowiedzi pisemne i ustne

Tworzenie wypowiedzi
pisemnych

8-8,9

Ocena
literowa

Celujący

9-10

Ocena
słowna

Bardzo dobry

Ocena
w pkt.

Uczeń wykazuje bardzo dobre zrozumienie
tekstu
literackiego
/
nieliterackiego
odpowiedniego dla poziomu cyklu 1.; jest
w stanie pod kierunkiem nauczyciela bardzo
dobrze rozpoznawać i wykorzystywać istotne
informacje, w tym ważne szczegóły.
Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela bardzo dobrze
tworzyć
poprawne kompozycyjnie i stosowne pod
względem
stylu,
w
pełni
zgodne
z poleceniem wypowiedzi pisemne. Potrafi
bardzo dobrze formułować poprawne pod
względem gramatycznym zdania, używając
precyzyjnego i zróżnicowanego słownictwa,
stosuje
zasady
ortograficzne
i interpunkcyjne.

Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
bardzo dobrze tworzyć poprawne kompozycyjnie
i stosowne pod względem stylu, w pełni zgodne
z poleceniem wypowiedzi pisemne. Potrafi bardzo
dobrze formułować poprawne pod względem
gramatycznym zdania, używając precyzyjnego i
zróżnicowanego słownictwa, stosuje zasady
ortograficzne i interpunkcyjne.
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Ocena
literowa

Kompetencje

Interpretowanie tekstu

Argumentowanie

B

Kompetencje
naukowe w zakresie
języka i literatury

8-8,9

Ocena
słowna

Bardzo dobry

Ocena
w pkt.

2019-05-D-8-pl-3

Na koniec 1. cyklu
Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela bardzo dobrze dyskutować na
tematy związane z życiem codziennym.
Bardzo dobrze potrafi sformułować swoje
stanowisko
i
trafne
argumenty,
wykorzystując
odpowiednie
środki
językowe.

Na koniec 2. cyklu
Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
bardzo dobrze dyskutować na wskazane
tematy. Bardzo dobrze potrafi sformułować
swoje stanowisko, przyjąć punkt widzenia
za określoną tezą lub przeciw niej oraz
sformułować
trafne
i spójne argumenty, wykorzystując
odpowiednie środki językowe.

Na koniec 3. cyklu
Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
bardzo dobrze dyskutować na wiele tematów.
Bardzo dobrze potrafi przyjmować różne punkty
widzenia oraz budować trafną, spójną i logiczną
argumentację, wykorzystując odpowiednie środki
językowe.

Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela bardzo dobrze analizować
i interpretować tekst literacki / nieliteracki
odpowiedni dla poziomu cyklu 1. oraz
dokonać jego oceny krytycznej.

Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
bardzo dobrze analizować i interpretować
tekst literacki / nieliteracki odpowiedni dla
poziomu cyklu 2. Bardzo dobrze potrafi
sformułować hipotezę interpretacyjną,
odczytać intencje autora oraz dokonać
krytycznej oceny utworu.

Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
bardzo dobrze analizować i interpretować tekst
literacki / nieliteracki odpowiedni dla poziomu
cyklu 3. Bardzo dobrze potrafi sformułować
hipotezę interpretacyjną, odczytać intencje autora,
a także dokonać krytycznej oceny utworu
i przedstawić ją w postaci wypowiedzi
argumentacyjnej lub eseju interpretacyjnego.

Uczeń wykazuje bardzo dobrą znajomość
podstawowych zasad, pojęć i terminów
w zakresie wiedzy o języku i literaturze na
poziomie cyklu 1.

Uczeń wykazuje bardzo dobrą znajomość
najważniejszych zasad, pojęć i terminów
w zakresie wiedzy o języku i literaturze na
poziomie cyklu 2. i pod kierunkiem
nauczyciela odnosi tę wiedzę do
kontekstów,
np.:
kulturowego,
historycznego, filozoficznego.

Uczeń wykazuje bardzo dobrą znajomość ważnych
zasad, pojęć i terminów w zakresie wiedzy o
języku, literaturze i komunikacji na poziomie
cyklu 3. i odnosi tę wiedzę do kontekstów, np.:
kulturowego, historycznego, filozoficznego.
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Ocena
słowna

Ocena
literowa

Kompetencje
Na koniec 1. cyklu
Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela bardzo dobrze analizować tekst
odpowiedni dla poziomu cyklu 1. pod
względem jego funkcji komunikacyjnej.
Potrafi bardzo dobrze zredagować na
podstawie polecenia prosty tekst dotyczący
życia codziennego.

Na koniec 2. cyklu
Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
bardzo dobrze analizować tekst odpowiedni
dla poziomu cyklu 2. pod względem jego
funkcji komunikacyjnej. Potrafi bardzo
dobrze redagować na podstawie polecenia
teksty o kilku podstawowych funkcjach,
należące
do
podstawowych
form
gatunkowych poznawanych na tym etapie.

Na koniec 3. cyklu
Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
bardzo dobrze analizować tekst odpowiedni dla
poziomu cyklu 3. pod względem jego funkcji
komunikacyjnej. Potrafi bardzo dobrze redagować
zróżnicowane teksty o różnych funkcjach,
należące do różnych form gatunkowych.

Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela bardzo dobrze podejmować
refleksję dotyczącą problemów z życia
codziennego i przedstawiać jej wyniki
w wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
bardzo dobrze podejmować refleksję
dotyczącą problemów z życia społecznego
i przedstawiać jej wyniki w wypowiedzi
pisemnej i ustnej.

Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
bardzo dobrze podejmować refleksję dotyczącą
problemów z życia społecznego i kulturalnego
oraz przedstawiać jej wyniki w wypowiedzi
pisemnej lub ustnej.

Wypowiedź ustna
Uczeń bardzo dobrze potrafi pod kierunkiem
nauczyciela
skonstruować
prezentację
dotyczącą życia codziennego w odniesieniu
do konkretnego polecenia na poziomie cyklu
1. W konkretnych kontekstach bardzo dobrze
wypowiada się adekwatnie do sytuacji
komunikacyjnej,
rozpoczyna
i prowadzi rozmowę, formułuje precyzyjne
zdania, stosując zróżnicowane słownictwo
i stosowny styl.

Uczeń bardzo dobrze potrafi na podstawie
instrukcji
skonstruować
prezentację
w odniesieniu do konkretnego polecenia na
poziomie cyklu 2. W określonych zadaniem
kontekstach bardzo dobrze wypowiada się
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,
rozpoczyna i prowadzi rozmowę, formułuje
precyzyjne zdania, stosując zróżnicowane
słownictwo
i stosowny styl.

Uczeń bardzo dobrze potrafi bez dodatkowych
wskazówek skonstruować spójną prezentację
w odniesieniu do złożonego polecenia na poziomie
cyklu 3. W wielu zróżnicowanych kontekstach
bardzo dobrze wypowiada się adekwatnie do
sytuacji komunikacyjnej, rozpoczyna i prowadzi
rozmowę, formułuje precyzyjne zdania, stosując
zróżnicowane słownictwo i stosowny styl.

7-7,9

Mówienie i słuchanie

B

D
o
b
r
y

8-8,9

Bardzo dobry

Krytyczne
myślenie

Świadomość językowa

Ocena
w pkt.

C

2019-05-D-8-pl-3

Wypowiedzi pisemne i ustne

20/108

Ocena
literowa

Kompetencje

Tworzenie wypowiedzi
pisemnych

Odbiór tekstu

Ocena
słowna

Argumentowanie

Ocena
w pkt.

2019-05-D-8-pl-3

Na koniec 1. cyklu
Uczeń wykazuje dobre zrozumienie tekstu
literackiego / nieliterackiego odpowiedniego
dla poziomu cyklu 1.; jest w stanie pod
kierunkiem nauczyciela dobrze rozpoznawać
i wykorzystywać istotne informacje, w tym
ważne szczegóły.

Na koniec 2. cyklu
Uczeń wykazuje dobre zrozumienie tekstu
literackiego
/
nieliterackiego
odpowiedniego dla poziomu cyklu 2.; jest
w stanie jest w stanie na podstawie
instrukcji
dobrze
rozpoznawać,
wykorzystywać i analizować istotne
informacje, w tym ważne szczegóły.

Na koniec 3. cyklu
Uczeń wykazuje dobre zrozumienie tekstu
literackiego / nieliterackiego odpowiedniego dla
poziomu cyklu 3.; jest w stanie bez dodatkowych
wskazówek dobrze rozpoznawać, wykorzystywać
i analizować istotne informacje, w tym ważne
szczegóły.

Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela dobrze tworzyć poprawne
kompozycyjnie i stosowne pod względem
stylu, zgodne z poleceniem wypowiedzi
pisemne. Potrafi dobrze formułować
poprawne pod względem gramatycznym
zdania,
używając
precyzyjnego
i zróżnicowanego słownictwa, stosuje zasady
ortograficzne i interpunkcyjne.

Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
dobrze tworzyć poprawne kompozycyjnie
i stosowne pod względem stylu, zgodne
z poleceniem wypowiedzi pisemne. Potrafi
dobrze
formułować poprawne pod
względem gramatycznym zdania, używając
precyzyjnego
i
zróżnicowanego
słownictwa, stosuje zasady ortograficzne
i interpunkcyjne.

Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
dobrze
tworzyć poprawne kompozycyjnie
i stosowne pod względem stylu, zgodne
z poleceniem wypowiedzi pisemne. Potrafi dobrze
formułować
poprawne
pod
względem
gramatycznym zdania, używając precyzyjnego
i zróżnicowanego słownictwa, stosuje zasady
ortograficzne i interpunkcyjne.

Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela dobrze dyskutować na tematy
związane z życiem codziennym. Dobrze
potrafi sformułować swoje stanowisko
i
trafne
argumenty,
wykorzystując
odpowiednie środki językowe.

Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
dobrze dyskutować na wskazane tematy.
Dobrze potrafi sformułować swoje
stanowisko, przyjąć punkt widzenia za
określoną tezą lub przeciw niej oraz
sformułować trafne i spójne argumenty,
wykorzystując
odpowiednie
środki
językowe.

Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
i dobrze dyskutować na wiele tematów. Dobrze
potrafi przyjmować różne punkty widzenia oraz
budować trafną, spójną i logiczną argumentację,
wykorzystując odpowiednie środki językowe.
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Ocena
słowna

Ocena
literowa

Kompetencje

Kompetencje naukowe
w zakresie języka
i literatury
Świadomość
językowa

C

Krytyczne
myślenie

7-7,9

Dobry

Interpretowanie
tekstu

Ocena
w pkt.

2019-05-D-8-pl-3

Na koniec 1. cyklu
Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela
dobrze
analizować
i interpretować tekst literacki / nieliteracki
odpowiedni dla poziomu cyklu 1. oraz
dokonać jego oceny krytycznej.

Na koniec 2. cyklu
Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
dobrze analizować i interpretować tekst
literacki / nieliteracki odpowiedni dla
poziomu cyklu 2. Dobrze potrafi
sformułować hipotezę interpretacyjną,
odczytać intencje autora oraz dokonać
krytycznej oceny utworu.

Na koniec 3. cyklu
Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
dobrze analizować i interpretować tekst literacki /
nieliteracki odpowiedni dla poziomu cyklu 3.
Dobrze
potrafi
sformułować
hipotezę
interpretacyjną, odczytać intencje autora, a także
dokonać krytycznej oceny utworu i przedstawić ją
w postaci wypowiedzi argumentacyjnej lub eseju
interpretacyjnego.

Uczeń
wykazuje
dobrą
znajomość
podstawowych zasad, pojęć i terminów
w zakresie wiedzy o języku i literaturze na
poziomie cyklu 1.

Uczeń wykazuje dobrą znajomość
najważniejszych zasad, pojęć i terminów
w zakresie wiedzy o języku i literaturze na
poziomie cyklu 2. i pod kierunkiem
nauczyciela odnosi tę wiedzę do
kontekstów,
np.:
kulturowego,
historycznego, filozoficznego.

Uczeń wykazuje dobrą znajomość ważnych zasad,
pojęć i
terminów w zakresie wiedzy
o języku, literaturze i komunikacji na poziomie
cyklu 3. i bez dodatkowych wskazówek odnosi tę
wiedzę do kontekstów, np.: kulturowego,
historycznego, filozoficznego.

Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela dobrze analizować tekst pod
względem jego funkcji komunikacyjnej.
Potrafi dobrze zredagować na podstawie
polecenia prosty tekst dotyczący życia
codziennego.

Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
dobrze analizować tekst pod względem
jego funkcji komunikacyjnej. Potrafi
dobrze redagować na podstawie polecenia
teksty o kilku podstawowych funkcjach,
należące
do
podstawowych
form
gatunkowych poznawanych na tym etapie.

Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
dobrze analizować tekst pod względem jego
funkcji komunikacyjnej. Potrafi dobrze redagować
zróżnicowane teksty o różnych funkcjach,
należące do różnych form gatunkowych.

Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela dobrze podejmować refleksję
dotyczącą problemów z życia codziennego
i przedstawiać jej wyniki w wypowiedzi
pisemnej i ustnej.

Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
dobrze podejmować refleksję dotyczącą
problemów
z
życia
społecznego
i przedstawiać jej wyniki w wypowiedzi
pisemnej i ustnej.

Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
dobrze
podejmować
refleksję
dotyczącą
problemów z życia społecznego i kulturalnego
oraz przedstawiać jej wyniki w wypowiedzi
pisemnej lub ustnej.
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Ocena
w pkt.

Ocena
słowna

Ocena
literowa

Kompetencje

D

Mówienie i słuchanie

C

2019-05-D-8-pl-3

Na koniec 2. cyklu

Na koniec 3. cyklu

Uczeń dobrze potrafi na podstawie
instrukcji
skonstruować
prezentację
w odniesieniu do konkretnego polecenia na
poziomie cyklu 2. W określonych zadaniem
kontekstach dobrze wypowiada się
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,
rozpoczyna i prowadzi rozmowę, formułuje
precyzyjne zdania, stosując zróżnicowane
słownictwo
i stosowny styl.

Uczeń dobrze potrafi bez dodatkowych
wskazówek skonstruować spójną prezentację
w odniesieniu do złożonego polecenia na poziomie
cyklu 3. W wielu zróżnicowanych kontekstach
dobrze wypowiada się adekwatnie do sytuacji
komunikacyjnej, rozpoczyna i prowadzi rozmowę,
formułuje
precyzyjne
zdania,
stosując
zróżnicowane słownictwo i stosowny styl.

Uczeń wykazuje dostateczne rozumienie
tekstu
literackiego
/
nieliterackiego
odpowiedniego dla cyklu 1.; jest w stanie pod
kierunkiem nauczyciela w dostateczny
sposób rozpoznawać i wykorzystywać istotne
informacje, w tym ważne szczegóły.

Uczeń wykazuje dostateczne rozumienie
tekstu literackiego / nieliterackiego
odpowiedniego dla poziomu cyklu 2.; jest
w stanie na podstawie instrukcji w
dostateczny
sposób
rozpoznawać,
wykorzystywać i analizować istotne
informacje, w tym ważne szczegóły.

Uczeń wykazuje dostateczne rozumienie tekstu
literackiego / nieliterackiego odpowiedniego dla
poziomu cyklu 3.; jest w stanie bez dodatkowych
wskazówek w dostateczny sposób rozpoznawać,
wykorzystywać i analizować istotne informacje, w
tym ważne szczegóły.

Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela dostatecznie tworzyć poprawne
kompozycyjnie i stosowne pod względem
stylu, zgodne z poleceniem wypowiedzi
pisemne. Potrafi w sposób dostateczny
formułować poprawne pod względem
gramatycznym
zdania,
używając
precyzyjnego i zróżnicowanego słownictwa,
stosuje
zasady
ortograficzne
i interpunkcyjne.

Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
dostatecznie
tworzyć
poprawne
kompozycyjnie i stosowne pod względem
stylu, zgodne z poleceniem wypowiedzi
pisemne. Potrafi w sposób dostateczny
formułować poprawne pod względem
gramatycznym
zdania,
używając
precyzyjnego
i
zróżnicowanego
słownictwa, stosuje zasady ortograficzne
i interpunkcyjne.

Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
dostatecznie tworzyć poprawne kompozycyjnie
i stosowne pod względem stylu, zgodne
z poleceniem wypowiedzi pisemne. Potrafi
w sposób dostateczny formułować poprawne pod
względem gramatycznym zdania, używając
precyzyjnego i zróżnicowanego słownictwa,
stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne.

Uczeń dobrze potrafi pod kierunkiem
nauczyciela
skonstruować
prezentację
dotyczącą
życia
codziennego
w odniesieniu do konkretnego polecenia na
poziomie cyklu 1. W konkretnych
kontekstach
dobrze
wypowiada
się
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,
rozpoczyna i prowadzi rozmowę, formułuje
precyzyjne zdania, stosując zróżnicowane
słownictwo i stosowny styl.

Odbiór tekstu

Wypowiedzi pisemne i ustne

Tworzenie wypowiedzi
pisemnych

6-6,9

Dobry

7-7.9

Dostateczny

Na koniec 1. cyklu
Wypowiedź ustna
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Ocena
słowna

Ocena
literowa

Kompetencje

D

2019-05-D-8-pl-3

Kompetencje naukowe
w zakresie języka
i literatury

6-6,9

Dostateczny

Interpretowanie
tekstu

Argumentowanie

Ocena
w pkt.

Na koniec 1. cyklu
Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela dostatecznie dyskutować na
tematy związane z życiem codziennym.
W dostateczny sposób potrafi sformułować
swoje stanowisko i trafne argumenty,
wykorzystując
odpowiednie
środki
językowe.

Na koniec 2. cyklu
Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
dostatecznie dyskutować na wskazane
tematy. W dostateczny sposób potrafi
sformułować swoje stanowisko, przyjąć
punkt widzenia za określoną tezą lub
przeciw niej oraz sformułować trafne
i spójne argumenty, wykorzystując
odpowiednie środki językowe.

Na koniec 3. cyklu
Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
dostatecznie dyskutować na wiele tematów.
W dostateczny sposób potrafi przyjmować różne
punkty widzenia oraz budować trafną, spójną
i
logiczną
argumentację,
wykorzystując
odpowiednie środki językowe.

Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela
dostatecznie
analizować
i interpretować tekst literacki / nieliteracki
odpowiedni dla poziomu cyklu 1. oraz
dokonać jego oceny krytycznej.

Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
dostatecznie analizować i interpretować
tekst literacki / nieliteracki odpowiedni dla
poziomu cyklu 2. Dostatecznie potrafi
sformułować hipotezę interpretacyjną,
odczytać intencje autora oraz dokonać
krytycznej oceny utworu.

Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
dostatecznie analizować i interpretować tekst
literacki / nieliteracki odpowiedni dla poziomu
cyklu 3. Dostatecznie potrafi sformułować
hipotezę interpretacyjną, odczytać intencje autora,
a także dokonać krytycznej oceny utworu
i przedstawić ją w postaci wypowiedzi
argumentacyjnej lub eseju interpretacyjnego.

Uczeń wykazuje dostateczną znajomość
podstawowych zasad, pojęć i terminów
w zakresie wiedzy o języku i literaturze na
poziomie cyklu 1.

Uczeń wykazuje dostateczną znajomość
najważniejszych zasad, pojęć i terminów w
zakresie wiedzy o języku i literaturze na
poziomie cyklu 2. i pod kierunkiem
nauczyciela odnosi tę wiedzę do
kontekstów,
np.:
kulturowego,
historycznego, filozoficznego.

Uczeń wykazuje dostateczną znajomość ważnych
zasad, pojęć i terminów w zakresie wiedzy
o języku, literaturze i komunikacji na poziomie
cyklu 3. i bez dodatkowych wskazówek odnosi tę
wiedzę do kontekstów, np.: kulturowego,
historycznego, filozoficznego.
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Krytyczne
myślenie

D

Kompetencje

Świadomość językowa

Ocena
literowa
Na koniec 1. cyklu
Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela dostatecznie analizować tekst
odpowiedni dla poziomu cyklu 1. pod
względem jego funkcji komunikacyjnej.
Potrafi
dostatecznie
zredagować
na
podstawie polecenia prosty tekst dotyczący
życia codziennego.

Na koniec 2. cyklu
Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
dostatecznie analizować tekst odpowiedni
dla poziomu cyklu 2. pod względem jego
funkcji
komunikacyjnej.
Potrafi
dostatecznie redagować
na podstawie
polecenia teksty o kilku podstawowych
funkcjach, należące do podstawowych form
gatunkowych poznawanych na tym etapie.

Na koniec 3. cyklu
Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
dostatecznie analizować tekst odpowiedni dla
poziomu cyklu 3. pod względem jego funkcji
komunikacyjnej. Potrafi dostatecznie redagować
zróżnicowane teksty o różnych funkcjach,
należące do różnych form gatunkowych.

Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela
dostatecznie
podejmować
refleksję dotyczącą problemów z życia
codziennego i przedstawiać jej wyniki
w wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
dostatecznie
podejmować
refleksję
dotyczącą problemów z życia społecznego
i przedstawiać jej wyniki w wypowiedzi
pisemnej i ustnej.

Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
dostatecznie podejmować refleksję dotyczącą
problemów z życia społecznego i kulturalnego
oraz przedstawiać jej wyniki w wypowiedzi
pisemnej lub ustnej.

Uczeń dostatecznie potrafi na podstawie
instrukcji
skonstruować
prezentację
w odniesieniu do konkretnego polecenia na
poziomie cyklu 2. W określonych zadaniem
kontekstach dostatecznie wypowiada się
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,
rozpoczyna i prowadzi rozmowę, formułuje
precyzyjne zdania, stosując zróżnicowane
słownictwo
i stosowny styl.

Uczeń dostatecznie potrafi bez dodatkowych
wskazówek skonstruować spójną prezentację
w odniesieniu do złożonego polecenia na poziomie
cyklu 3. W wielu zróżnicowanych kontekstach
dostatecznie wypowiada się adekwatnie do
sytuacji komunikacyjnej, rozpoczyna i prowadzi
rozmowę, formułuje precyzyjne zdania, stosując
zróżnicowane słownictwo i stosowny styl.

Wypowiedź ustna

Mówienie i słuchanie

6-6,9

Ocena
słowna

Dostateczny

Ocena
w pkt.

2019-05-D-8-pl-3

Uczeń dostatecznie potrafi pod kierunkiem
nauczyciela
skonstruować
prezentację
dotyczącą
życia
codziennego
w odniesieniu do konkretnego polecenia na
poziomie cyklu 1. W konkretnych
kontekstach dostatecznie wypowiada się
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,
rozpoczyna i prowadzi rozmowę, formułuje
zdania, stosując zróżnicowane słownictwo
i stosowny styl.
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Ocena
literowa

Odbiór tekstu

Na koniec 1. cyklu
Wypowiedzi pisemne i ustne

Tworzenie wypowiedzi
pisemnych

E

Kompetencje

Argumentowanie

5-5,9

Ocena
słowna

Dopuszczający

Ocena
w pkt.

2019-05-D-8-pl-3

Na koniec 2. cyklu

Na koniec 3. cyklu

Uczeń wykazuje ograniczone zrozumienie
tekstu
literackiego
/
nieliterackiego
odpowiedniego dla poziomu cyklu 1.; jest
w stanie w ograniczonym stopniu pod
kierunkiem
nauczyciela
rozpoznawać
i wykorzystywać istotne informacje, w tym
ważne szczegóły.

Uczeń wykazuje ograniczone zrozumienie
tekstu literackiego / nieliterackiego
odpowiedniego dla poziomu cyklu 2.; jest
w stanie w ograniczonym stopniu na
podstawie
instrukcji
rozpoznawać,
wykorzystywać i analizować istotne
informacje, w tym ważne szczegóły.

Uczeń wykazuje ograniczone zrozumienie tekstu
literackiego / nieliterackiego odpowiedniego dla
poziomu cyklu 3.; jest w stanie w ograniczonym
stopniu
bez
dodatkowych
wskazówek
rozpoznawać, wykorzystywać i analizować istotne
informacje, w tym ważne szczegóły.

Uczeń w ograniczonym stopniu jest
w stanie pod kierunkiem nauczyciela tworzyć
poprawne
kompozycyjnie
i stosowne pod względem stylu, zgodne
z
poleceniem wypowiedzi
pisemne.
W niewielkim stopniu potrafi formułować
poprawne pod względem gramatycznym
zdania, jego słownictwo jest ograniczone,
a w tekście regularnie pojawiają się błędy
ortograficzne i interpunkcyjne.

Uczeń w ograniczonym stopniu jest
w stanie na podstawie instrukcji tworzyć
poprawne kompozycyjnie i stosowne pod
względem stylu, zgodne z poleceniem
wypowiedzi pisemne. W niewielkim
stopniu potrafi formułować poprawne pod
względem gramatycznym zdania, jego
słownictwo jest ograniczone, a w tekście
regularnie
pojawiają
się
błędy
ortograficzne i interpunkcyjne.

Uczeń w ograniczonym stopniu jest w stanie bez
dodatkowych wskazówek tworzyć poprawne
kompozycyjnie, zgodne z poleceniem wypowiedzi
pisemne. W niewielkim stopniu potrafi
formułować
poprawne
pod
względem
gramatycznym zdania, jego słownictwo jest
ograniczone, a w tekście regularnie pojawiają się
regularnie błędy ortograficzne i interpunkcyjne
oraz zaburzenia stosowności stylu.

Uczeń w ograniczonym stopniu jest
w stanie pod kierunkiem nauczyciela
dyskutować na tematy związane z życiem
codziennym. W niewielkim stopniu potrafi
formułować swoje stanowisko i trafne
argumenty z wykorzystaniem odpowiednich
środków językowych.

Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
w ograniczonym stopniu dyskutować na
wskazane tematy. W niewielkim stopniu
potrafi sformułować swoje stanowisko,
przyjąć punkt widzenia za określoną tezą
lub przeciw niej oraz formułować trafne
i spójne argumenty, wykorzystując
odpowiednie środki językowe.

Uczeń w ograniczonym stopniu jest w stanie bez
dodatkowych
wskazówek
dostatecznie
dyskutować na wiele tematów. W niewielkim
stopniu potrafi przyjmować różne punkty widzenia
oraz
budować
trafną,
spójną
i
logiczną
argumentację,
wykorzystując
odpowiednie środki językowe.
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Ocena
słowna

Ocena
literowa

Kompetencje

E

2019-05-D-8-pl-3

Świadomość językowa

5-5,9

Dopuszczający

Kompetencje naukowe
w zakresie języka
i literatury

Interpretowanie tekstu

Ocena
w pkt.

Na koniec 1. cyklu
Uczeń w ograniczonym stopniu jest
w stanie pod kierunkiem nauczyciela
analizować i interpretować tekst literacki /
nieliteracki odpowiedni dla cyklu 1. oraz
dokonać jego oceny krytycznej.

Na koniec 2. cyklu
Uczeń w ograniczonym stopniu jest
w stanie na podstawie instrukcji analizować
i interpretować tekst literacki / nieliteracki
odpowiedni
dla
poziomu
cyklu 2. W ograniczonym stopniu potrafi
sformułować hipotezę interpretacyjną,
odczytać intencje autora oraz dokonać
krytycznej oceny utworu.

Na koniec 3. cyklu
Uczeń w ograniczonym stopniu jest w stanie bez
dodatkowych
wskazówek
analizować
i interpretować tekst literacki / nieliteracki
odpowiedni
dla
poziomu
cyklu
3.
W ograniczonym stopniu potrafi sformułować
hipotezę interpretacyjną, odczytać intencje autora
a także dokonać krytycznej oceny utworu
i przedstawić ją w postaci wypowiedzi
argumentacyjnej lub eseju interpretacyjnego.

Uczeń wykazuje ograniczoną znajomość
podstawowych zasad, pojęć i terminów
w zakresie wiedzy o języku i literaturze na
poziomie cyklu 1.

Uczeń wykazuje ograniczoną znajomość
najważniejszych zasad, pojęć i terminów
w zakresie wiedzy o języku i literaturze na
poziomie cyklu 2. i pod kierunkiem
nauczyciela jest w stanie w ograniczonym
zakresie odnieść tę wiedzę do kontekstów,
np.:
kulturowego,
historycznego,
filozoficznego.

Uczeń wykazuje ograniczoną znajomość ważnych
zasad, pojęć i terminów w zakresie wiedzy
o języku, literaturze i komunikacji na poziomie
cyklu 3. i bez dodatkowych wskazówek jest
w stanie w ograniczonym zakresie odnieść tę
wiedzę do kontekstów, np.: kulturowego,
historycznego, filozoficznego.

Uczeń w ograniczonym stopniu jest
w stanie pod kierunkiem nauczyciela
analizować tekst odpowiedni dla poziomu
cyklu 1. pod względem jego funkcji
komunikacyjnej. W ograniczonym stopniu
potrafi zredagować na podstawie polecenia
prosty tekst dotyczący życia codziennego.

Uczeń w ograniczonym stopniu jest w
stanie na podstawie instrukcji analizować
tekst odpowiedni dla poziomu cyklu 2. pod
względem jego funkcji komunikacyjnej.
W ograniczonym stopniu potrafi na
podstawie polecenia redagować teksty
o kilku podstawowych funkcjach, należące
do podstawowych form gatunkowych
poznawanych na tym etapie.

Uczeń w ograniczonym stopniu jest w stanie bez
dodatkowych wskazówek analizować tekst
odpowiedni dla poziomu cyklu 3. pod względem
jego funkcji komunikacyjnej. W ograniczonym
stopniu potrafi redagować zróżnicowane teksty
o różnych funkcjach, należące do różnych form
gatunkowych.
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Ocena
słowna

Ocena
literowa

Kompetencje
Na koniec 1. cyklu
Uczeń jest w stanie pod kierunkiem
nauczyciela w ograniczonym stopniu
podejmować refleksję dotyczącą problemów
z życia codziennego i przedstawiać jej wyniki
w wypowiedzi pisemnej i ustnej.
Wypowiedź ustna

Na koniec 2. cyklu
Uczeń jest w stanie na podstawie instrukcji
w ograniczonym stopniu podejmować
refleksję dotyczącą problemów z życia
społecznego i przedstawiać jej wyniki
w wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Na koniec 3. cyklu
Uczeń jest w stanie bez dodatkowych wskazówek
w ograniczonym stopniu podejmować refleksję
dotyczącą problemów z życia społecznego
i kulturalnego oraz przedstawiać jej wyniki
w wypowiedzi pisemnej lub ustnej.

Uczeń w ograniczonym stopniu potrafi pod
kierunkiem
nauczyciela
skonstruować
prezentację dotyczącą życia codziennego
w odniesieniu do konkretnego polecenia na
poziomie cyklu 1. W konkretnych
kontekstach w ograniczonym stopniu
wypowiada się adekwatnie do sytuacji
komunikacyjnej, rozpoczyna i prowadzi
rozmowę, formułuje precyzyjne zdania,
stosując
zróżnicowane
słownictwo
i stosowny styl.
Wypowiedzi pisemne i ustne

Uczeń w ograniczonym stopniu potrafi na
podstawie
instrukcji
skonstruować
prezentację w odniesieniu do konkretnego
polecenia na poziomie cyklu 2.
W określonych zadaniem kontekstach
w ograniczonym stopniu wypowiada się
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,
rozpoczyna i prowadzi rozmowę, formułuje
precyzyjne zdania, stosując zróżnicowane
słownictwo i stosowny styl.

Uczeń w ograniczonym stopniu potrafi bez
dodatkowych wskazówek skonstruować spójną
prezentację w odniesieniu do złożonego polecenia
na poziomie cyklu 3. W wielu zróżnicowanych
kontekstach w ograniczonym stopniu wypowiada
się adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,
rozpoczyna i prowadzi rozmowę, formułuje
precyzyjne zdania, stosując zróżnicowane
słownictwo i stosowny styl.

Uczeń wykazuje niewielkie zrozumienie
tekstu
literackiego
/
nieliterackiego
odpowiedniego dla poziomu cyklu 1.;
rozpoznaje niewiele istotnych informacji lub
ważnych
szczegółów
nawet
z (dodatkową) pomocą nauczyciela.

Uczeń wykazuje niewielkie zrozumienie
tekstu literackiego / nieliterackiego
odpowiedniego dla poziomu cyklu 2.;
rozpoznaje niewiele istotnych informacji
lub ważnych szczegółów nawet przy
pomocy (dodatkowych) instrukcji.

Uczeń wykazuje niewielkie zrozumienie tekstu
literackiego / nieliterackiego odpowiedniego dla
poziomu cyklu 3.; rozpoznaje niewiele istotnych
informacji lub ważnych szczegółów.

F

Mówienie i słuchanie

E

2019-05-D-8-pl-3

Odbiór tekstu

3-4,9

Dopuszczający

5-5.9

Niewystarczający

Krytyczne
myślenie

Ocena
w pkt.
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Ocena
literowa

Kompetencje

Argumentowanie

Tworzenie wypowiedzi
pisemnych

F

Interpretowanie tekstu

3-4.9

Ocena
słowna

Niewystarczający

Ocena
w pkt.

2019-05-D-8-pl-3

Na koniec 1. cyklu
Uczeń nawet z (dodatkową) pomocą
nauczyciela nie jest w stanie stworzyć
poprawnej kompozycyjnie i stosownej pod
względem stylu, zgodnej z poleceniem
wypowiedzi
pisemnej.
Nie
potrafi
formułować poprawnych pod względem
gramatycznym zdań, jego słownictwo jest
bardzo ograniczone, a w tekście pojawiają się
liczne
błędy
ortograficzne
i interpunkcyjne.

Na koniec 2. cyklu
Uczeń nawet na podstawie (dodatkowych)
instrukcji nie jest w stanie stworzyć
poprawnej kompozycyjnie i stosownej pod
względem stylu, zgodnej z poleceniem
wypowiedzi pisemnej. Nie potrafi
formułować poprawnych pod względem
gramatycznym zdań, jego słownictwo jest
bardzo ograniczone, a w tekście pojawiają
się
liczne
błędy
ortograficzne
i interpunkcyjne.

Na koniec 3. cyklu
Uczeń nie jest w stanie bez dodatkowych
wskazówek stworzyć poprawnej kompozycyjnie i
zgodnej z poleceniem wypowiedzi pisemnej. Nie
potrafi formułować poprawnych pod względem
gramatycznym zdań, jego słownictwo jest bardzo
ograniczone, w tekście pojawiają się liczne błędy
ortograficzne i interpunkcyjne, a styl bywa
niestosowny.

Uczeń nawet z (dodatkową) pomocą
nauczyciela
nie
jest
w
stanie
w wystarczającym stopniu dyskutować na
tematy związane z życiem codziennym. Nie
potrafi
w
wystarczającym
stopniu
formułować swojego stanowiska i trafnych
argumentów
z
wykorzystaniem
odpowiednich środków językowych.

Uczeń nawet na podstawie (dodatkowych)
instrukcji
nie
jest
w
stanie
w wystarczającym stopniu dyskutować na
wskazane
tematy.
Nie
potrafi
w wystarczającym stopniu sformułować
swojego stanowiska, przyjąć punktu
widzenia za określoną tezą lub przeciw niej
oraz formułować trafnych i spójnych
argumentów
z
wykorzystaniem
odpowiednich środków językowych.

Uczeń nie jest w stanie bez dodatkowych
wskazówek
w
wystarczającym
stopniu
dyskutować na różne tematy. Nie potrafi
w wystarczającym stopniu przyjmować różnych
punktów widzenia oraz budować trafnej, spójnej
i logicznej argumentacji z wykorzystaniem
odpowiednich środków językowych.

Uczeń nawet z (dodatkową) pomocą
nauczyciela
nie
jest
w
stanie
w wystarczającym stopniu analizować
i interpretować tekstu literackiego /
nieliterackiego odpowiedniego dla poziomu
cyklu 1. oraz dokonać jego oceny krytycznej.

Uczeń nawet na podstawie (dodatkowych)
instrukcji
nie
jest
w
stanie
w wystarczającym stopniu analizować
i interpretować tekstu literackiego /
nieliterackiego
odpowiedniego
dla
poziomu cyklu 2. W niewystarczającym
stopniu potrafi sformułować hipotezę
interpretacyjną, odczytać intencje autora
oraz dokonać krytycznej oceny utworu.

Uczeń nie jest w stanie bez dodatkowych
wskazówek w wystarczającym stopniu analizować
i interpretować tekstu literackiego / nieliterackiego
odpowiedniego
dla
poziomu
cyklu 3. W niewystarczającym stopniu potrafi
sformułować hipotezę interpretacyjną, odczytać
intencje autora a także dokonać krytycznej oceny
utworu i przedstawić ją w postaci wypowiedzi
argumentacyjnej lub eseju interpretacyjnego.
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Ocena
literowa

Kompetencje

Świadomość językowa

Kompetencje naukowe
w zakresie języka
i literatury

F

Krytyczne myślenie

3-4,9

Ocena
słowna

Niewystarczający

Ocena
w pkt.

2019-05-D-8-pl-3

Na koniec 1. cyklu
Uczeń wykazuje niewystarczającą znajomość
podstawowych
zasad,
pojęć
i terminów w zakresie wiedzy o języku
i literaturze na poziomie cyklu 1.

Na koniec 2. cyklu
Uczeń
wykazuje
niewystarczającą
znajomość najważniejszych zasad, pojęć
i terminów w zakresie wiedzy o języku
i literaturze na poziomie cyklu 2. i nawet
pod kierunkiem nauczyciela nie jest
w stanie w wystarczającym zakresie
odnieść się do kontekstów, np.:
kulturowego,
historycznego,
filozoficznego.

Na koniec 3. cyklu
Uczeń wykazuje niewystarczającą znajomość
ważnych zasad, pojęć i terminów w zakresie
wiedzy o języku, literaturze i komunikacji na
poziomie cyklu 3. i bez dodatkowych wskazówek
nie jest w stanie w wystarczającym zakresie
odnieść się do kontekstów, np.: kulturowego,
historycznego, filozoficznego.

Uczeń nawet z (dodatkową) pomocą
nauczyciela
nie
jest
w
stanie
w wystarczającym stopniu analizować tekstu
odpowiedniego dla poziomu cyklu 1. pod
względem jego funkcji komunikacyjnej.
W niewystarczającym stopniu potrafi na
podstawie polecenia zredagować prosty tekst
dotyczący życia codziennego.

Uczeń nawet na podstawie (dodatkowych)
instrukcji
nie
jest
w
stanie
w wystarczającym stopniu analizować
tekstu odpowiedniego dla poziomu cyklu 2.
pod
względem
jego
funkcji
komunikacyjnej. W niewystarczającym
stopniu potrafi redagować teksty o kilku
podstawowych funkcjach, należące do
podstawowych
form
gatunkowych
poznawanych na tym etapie.

Uczeń nie jest w stanie w wystarczającym stopniu
analizować tekstu odpowiedniego dla poziomu
cyklu 3. pod względem jego funkcji
komunikacyjnej. W niewystarczającym stopniu
potrafi bez dodatkowych instrukcji redagować
zróżnicowane teksty o różnych funkcjach,
należące do różnych form gatunkowych.

Uczeń nawet z (dodatkową) pomocą
nauczyciela
nie
jest
w
stanie
w wystarczającym stopniu podejmować
refleksji dotyczącej problemów z życia
codziennego i przedstawiać jej wyników w
wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Uczeń nawet na podstawie (dodatkowych)
instrukcji
nie
jest
w
stanie
w wystarczającym stopniu podejmować
refleksji dotyczącej problemów z życia
społecznego i przedstawiać jej wyników
w wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Uczeń nie jest w stanie w wystarczającym stopniu
bez dodatkowych wskazówek podejmować
refleksji dotyczącej problemów z życia
społecznego i kulturalnego oraz przedstawiać jej
wyników w wypowiedzi pisemnej lub ustnej.
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Ocena
literowa
F

FX

Kompetencje
Na koniec 1. cyklu
Wypowiedź ustna

Mówienie i słuchanie

Niewystarczający

3-4,9

Ocena
słowna

Niedostateczny

Ocena
w pkt.
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Wypowiedzi pisemne i ustne
Uczeń nie wykazuje zrozumienia tekstu
literackiego / nieliterackiego odpowiedniego
dla poziomu cyklu 1.; nie rozpoznaje
istotnych informacji ani ważnych szczegółów
nawet z (dodatkową) pomocą nauczyciela.

Odbiór tekstu

0-2,9

Uczeń nawet z (dodatkową) pomocą
nauczyciela w niewystarczającym stopniu
potrafi skonstruować prezentację dotyczącą
życia codziennego w odniesieniu do
konkretnego polecenia na poziomie cyklu 1.
W
konkretnych
kontekstach
w niewystarczającym stopniu wypowiada się
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,
rozpoczyna i prowadzi rozmowę. Nie potrafi
w wystarczającym
stopniu formułować
poprawnych zdań i stosować właściwego
słownictwa, które w jego wypowiedziach jest
bardzo ograniczone.

Na koniec 2. cyklu

Na koniec 3. cyklu

Uczeń nawet na podstawie (dodatkowych)
instrukcji nie potrafi w wystarczającym
stopniu
skonstruować
prezentacji
odnoszącej się do konkretnego polecenia na
poziomie cyklu 2. W określonych zadaniem
kontekstach
w niewystarczającym stopniu wypowiada
się adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,
rozpoczyna i prowadzi rozmowę. Nie
potrafi w wystarczającym
stopniu
formułować
poprawnych
zdań
i stosować właściwego słownictwa, które w
jego
wypowiedziach
jest
bardzo
ograniczone.

Uczeń bez dodatkowych wskazówek nie potrafi
w
wystarczającym
stopniu
skonstruować
prezentacji odnoszącej się do złożonego polecenia
na poziomie cyklu 3. W zróżnicowanych
kontekstach w niewystarczającym stopniu
wypowiada się adekwatnie do sytuacji
komunikacyjnej, rozpoczyna i prowadzi rozmowę.
Nie potrafi w wystarczającym
stopniu
formułować poprawnych zdań i stosować
właściwego
słownictwa,
które
w
jego
wypowiedziach jest bardzo ograniczone. Nie ma
pełnej świadomości, na czym polega stosowność
stylu.

Uczeń nie wykazuje zrozumienia tekstu
literackiego
/
nieliterackiego
odpowiedniego dla poziomu cyklu 2.; nie
rozpoznaje istotnych informacji ani
ważnych szczegółów nawet przy pomocy
(dodatkowych) instrukcji.

Uczeń nie wykazuje zrozumienia tekstu
literackiego / nieliterackiego odpowiedniego dla
poziomu cyklu 3.; bez dodatkowych wskazówek
nie rozpoznaje istotnych informacji ani ważnych
szczegółów.
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Ocena
słowna

Ocena
literowa

Kompetencje

Argumentowanie

FX

Interpretowanie
tekstu

0-2,9

Niedostateczny

Tworzenie wypowiedzi
pisemnych

Ocena
w pkt.
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Na koniec 1. cyklu
Uczeń nawet z (dodatkową) pomocą
nauczyciela nie jest w stanie stworzyć choćby
krótkiej,
poprawnej
kompozycyjnie
i stosownej pod względem stylu, zgodnej
z poleceniem wypowiedzi pisemnej. Nie
potrafi formułować poprawnych pod
względem gramatycznym zdań, jego
słownictwo
jest
niewystarczające,
a w tekście pojawiają się liczne rażące błędy
ortograficzne i interpunkcyjne.

Na koniec 2. cyklu
Uczeń nawet na podstawie (dodatkowych)
instrukcji nie jest w stanie stworzyć choćby
krótkiej, poprawnej kompozycyjnie i
stosownej pod względem stylu, zgodnej z
poleceniem wypowiedzi pisemnej. Nie
potrafi formułować poprawnych pod
względem gramatycznym zdań, jego
słownictwo jest niewystarczające, a w
tekście pojawiają się liczne rażące błędy
ortograficzne
i interpunkcyjne.

Na koniec 3. cyklu
Uczeń nie jest w stanie bez dodatkowych
wskazówek stworzyć nawet krótkiej, poprawnej
kompozycyjnie i zgodnej z poleceniem
wypowiedzi pisemnej. Nie potrafi formułować
poprawnych pod względem gramatycznym zdań,
jego słownictwo jest niewystarczające, w tekście
pojawiają się liczne rażące błędy ortograficzne
i interpunkcyjne, a styl jest niestosowny
w odniesieniu do danej sytuacji komunikacyjnej.

Uczeń nawet z (dodatkową) pomocą
nauczyciela nie jest w stanie dyskutować na
tematy związane z życiem codziennym. Nie
potrafi formułować swojego stanowiska
i trafnych argumentów z wykorzystaniem
odpowiednich środków językowych.

Uczeń nawet przy pomocy (dodatkowych)
instrukcji nie jest w stanie dyskutować na
wskazane tematy. Nie potrafi sformułować
swojego stanowiska, przyjąć punktu
widzenia za określoną tezą lub przeciw niej
oraz formułować trafnych i spójnych
argumentów
z
wykorzystaniem
odpowiednich środków językowych.

Uczeń nie jest w stanie bez dodatkowych
wskazówek dyskutować na różne tematy. Nie
potrafi przyjmować różnych punktów widzenia
oraz
budować
trafnej,
spójnej
i logicznej argumentacji z wykorzystaniem
odpowiednich środków językowych.

Uczeń nawet z (dodatkową) pomocą
nauczyciela nie jest w stanie analizować
i interpretować tekstu literackiego /
nieliterackiego odpowiedniego dla poziomu
cyklu 1. oraz dokonać jego oceny krytycznej.

Uczeń nawet na podstawie (dodatkowych)
instrukcji nie jest w stanie analizować
i interpretować tekstu literackiego /
nieliterackiego
odpowiedniego
dla
poziomu cyklu 2. Nie potrafi sformułować
hipotezy interpretacyjnej, odczytać intencji
autora ani dokonać krytycznej oceny
utworu.

Uczeń nie jest w stanie bez dodatkowych
wskazówek analizować i interpretować tekstu
literackiego / nieliterackiego odpowiedniego dla
poziomu cyklu 3. Nie potrafi sformułować
hipotezy interpretacyjnej, odczytać intencji autora,
a także dokonać krytycznej oceny utworu
i przedstawić ją w postaci wypowiedzi
argumentacyjnej lub eseju interpretacyjnego.
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Ocena
literowa

Wypowiedź ustna
Uczeń nawet z (dodatkową) pomocą
nauczyciela nie potrafi skonstruować
prezentacji dotyczącej życia codziennego
w odniesieniu do konkretnego polecenia na
poziomie cyklu 1. W konkretnych
kontekstach nie potrafi wypowiadać się
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,
rozpoczynać i prowadzić rozmowy. Nie
potrafi formułować poprawnych zdań
i stosować właściwego słownictwa.

Uczeń nawet na podstawie (dodatkowych)
instrukcji nie potrafi skonstruować
prezentacji w odniesieniu do konkretnego
polecenia na poziomie cyklu 2.
W określonych zadaniem kontekstach nie
potrafi wypowiadać się adekwatnie do
sytuacji komunikacyjnej, rozpoczynać
i prowadzić rozmowy. Nie potrafi
formułować poprawnych zdań i stosować
właściwego słownictwa.

Uczeń bez dodatkowych wskazówek nie potrafi
skonstruować spójnej prezentacji w odniesieniu do
złożonego polecenia na poziomie cyklu 3.
W zróżnicowanych
kontekstach nie potrafi
wypowiadać się adekwatnie do sytuacji
komunikacyjnej, rozpoczynać i prowadzić
rozmowy. Nie potrafi formułować poprawnych
zdań i stosować właściwego słownictwa. Nie ma
świadomości, na czym polega stosowność stylu.

Kompetencje
naukowe w
zakresie języka
i literatury

Na koniec 3. cyklu
Uczeń nie zna ważnych zasad, pojęć i terminów w
zakresie
wiedzy
o
języku,
literaturze
i komunikacji na poziomie cyklu 3. i bez
dodatkowych wskazówek nie jest w stanie odnieść
się
do
kontekstów,
np.:
kulturowego,
historycznego, filozoficznego.

Uczeń nawet z (dodatkową) pomocą
nauczyciela nie jest w stanie w podejmować
refleksji dotyczącej problemów z życia
codziennego i przedstawiać jej wyników
w wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Na koniec 2. cyklu
Uczeń nie zna najważniejszych zasad, pojęć
i
terminów w zakresie wiedzy
o języku i literaturze na poziomie cyklu 2. i
nawet na podstawie (dodatkowych)
instrukcji nie jest w stanie odnieść się do
kontekstów,
np.:
kulturowego,
historycznego, filozoficznego.
Uczeń nawet na podstawie (dodatkowych)
instrukcji nie jest w stanie analizować
tekstu odpowiedniego dla poziomu cyklu 2.
pod
względem
jego
funkcji
komunikacyjnej. Nie potrafi redagować
tekstów o podstawowych funkcjach,
należących do podstawowych form
gatunkowych poznawanych na tym etapie.
Uczeń nawet na podstawie (dodatkowych)
instrukcji nie jest w stanie podejmować
refleksji dotyczącej problemów z życia
społecznego i przedstawiać jej wyników
w wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Krytyczne
myślenie

Świadomość
językowa

FX

Kompetencje

Mówienie i słuchanie

0-2,9

Ocena
słowna

Niedostateczny

Ocena
w pkt.
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Na koniec 1. cyklu
Uczeń nie zna podstawowych zasad, pojęć
i terminów w zakresie wiedzy o języku
i literaturze na poziomie cyklu 1.

Uczeń nawet z (dodatkową) pomocą
nauczyciela nie jest w stanie analizować
tekstu odpowiedniego dla poziomu cyklu 1.
pod względem jego funkcji komunikacyjnej.
Nie potrafi na podstawie polecenia
zredagować prostego tekstu dotyczącego
życia codziennego.

Uczeń nie jest w stanie bez dodatkowych
wskazówek analizować tekstu odpowiedniego dla
poziomu cyklu 3. pod względem jego funkcji
komunikacyjnej. Nie potrafi redagować tekstów o
różnych funkcjach, należących do różnych form
gatunkowych.
Uczeń nie jest w stanie bez dodatkowych
wskazówek podejmować refleksji dotyczącej
problemów z życia społecznego i kulturalnego
oraz przedstawiać jej wyników w wypowiedzi
pisemnej lub ustnej.
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Aneks nr 1. Szczegółowe cele kształcenia
Opisane w aneksie cele zostały pogrupowane w odniesieniu do czterech kompetencji
kluczowych, ponieważ kompetencje takie, jak argumentowanie, interpretacja, wiedza
o języku i literaturze, świadomość językowa oraz krytyczne myślenie nie mogą być
realizowane w oderwaniu od odbioru i tworzenia tekstu w aspekcie pisanym lub
mówionym, a także rozwijania kompetencji komunikacyjnych, w tym językowych, które
stanowią płaszczyznę integracji wiedzy i umiejętności.
1. Cele kształcenia w pierwszym cyklu (klasy S1-S3)
1.1 ODBIÓR TEKSTU 1-3 oraz ARGUMENTOWANIE, INTERPRETOWANIE TEKSTU,
KOMPETENCJE NAUKOWE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY, ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA,
KRYTYCZNE MYŚLENIE

Uczeń:
a) sprawnie czyta teksty głośno i cicho;
b) czyta na głos teksty z odpowiednią intonacją, właściwie akcentuje wyrazy,
wprowadza pauzy, przekazuje intencję tekstu;
c) odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków
audiowizualnych – rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte
w dźwięku i obrazie;
d) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje);
e) konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami;
f) wyraża swój stosunek do postaci;
g) określa temat i główną myśl tekstu literackiego i tekstu kultury, np.: filmu, dzieła
sztuki wizualnej, tekstu internetowego;
h) identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (autora, narratora, czytelnika,
słuchacza);
i) wybiera z tekstu najważniejsze informacje;
j) zadaje pytania do tekstu;
k) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście;
l) wskazuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte);
m) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazu w wypowiedzi;
n) rozpoznaje elementy struktury tekstu, dostrzega relacje między częściami
składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity);
o) rozpoznaje formy gatunkowe, wskazuje w tekście cechy charakterystyczne dla
danego rodzaju i gatunku literackiego;
p) stosuje podstawową terminologię teoretycznoliteracką/z zakresu poetyki;
q) czerpie dodatkowe informacje z przypisu.
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1.2. TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH
1-3 oraz ARGUMENTOWANIE,
INTERPRETOWANIE TEKSTU, KOMPETENCJE NAUKOWE W ZAKRESIE JĘZYKA I
LITERATURY, ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA, KRYTYCZNE MYŚLENIE

Uczeń:
a) tworzy wypowiedź spójną pod względem logicznym i składniowym;
b) wypowiada się pisemnie na zadany temat, tworzy teksty na tematy poruszane na
zajęciach:
i.
związane z otaczającą rzeczywistością,
ii. związane z poznanymi tekstami kultury;
c) sporządza notatki w różnych formach z pomocą nauczyciela;
d) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie
z dialogiem (twórcze i odtwórcze), opis sytuacji i przeżyć, opis dzieła sztuki,
charakterystyka postaci, wypowiedź argumentacyjna, w tym recenzja i rozprawka,
sprawozdanie, list oﬁcjalny, dedykacja;
e) tworzy plan swojej wypowiedzi;
f) stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graﬁczny zgodny
z wymogami danej formy gatunkowej, wydziela akapity, sygnalizując początek
nowej myśli;
g) z pomocą nauczyciela dokonuje korekty tekstu – poprawia błędy językowe,
ortograficzne, interpunkcyjne.
1.3. MÓWIENIE I SŁUCHANIE 1-3 oraz ARGUMENTOWANIE, INTERPRETOWANIE TEKSTU,
KOMPETENCJE NAUKOWE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY, ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA,
KRYTYCZNE MYŚLENIE

Uczeń:
a) rozumie wypowiedzi ustne prezentowane bezpośrednio (np. przez nauczyciela lub
rówieśników) i zarejestrowane w rożnych sytuacjach komunikacyjnych
(np. fragmenty filmów, audycje, programy itp.);
b) słucha aktywnie i z uwagą wypowiedzi rozmówcy, respektując zasady komunikacji
i etykiety językowej;
c) zadaje pytania do wysłuchanej wypowiedzi;
d) spontanicznie zabiera głos, formułując przejrzyste i poprawne wypowiedzi,
respektując zasady komunikacji i etykiety językowej;
e) przestrzega zasad etyki mowy w różnych sytuacjach;
f) mówi rzeczowo i na temat;
i.
trafnie uzasadnia swoje zdanie;
ii. świadomie posługuje się w wypowiedzi ustnej niewerbalnymi środkami
komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała);
iii. recytuje teksty, podejmując próbę ich głosowej interpretacji.
1.4. KOMPETENCJE JĘZYKOWE
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1-3 oraz ARGUMENTOWANIE, INTERPRETOWANIE
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TEKSTU, KOMPETENCJE NAUKOWE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY, ŚWIADOMOŚĆ
JĘZYKOWA, KRYTYCZNE MYŚLENIE

Uczeń:
a) sprawnie posługuje się oﬁcjalną i nieoﬁcjalną odmianą polszczyzny, rozróżnia
normę językową wzorcową oraz użytkową i stosuje się do nich;
b) tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera
synonimy i antonimy dla wyrażenia zamierzonych treści;
c) analizuje i deﬁniuje (w razie potrzeby z pomocą słowników, w tym słowników
elektronicznych) znaczenia słów;
d) rozpoznaje słownictwo neutralne i wartościujące i rozumie jego funkcje
w tekście;
e) rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenia w tekście;
f) zna sposoby wzbogacania słownictwa (zapożyczenia, neologizmy) i wykorzystuje
w praktyce tę wiedzę w procesach odbioru i tworzenia wypowiedzi;
g) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie;
h) zna sposoby tworzenia wyrazów i wykorzystuje w praktyce wiedzę na temat
budowy słowotwórczej wyrazu;
i) rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy i wskazuje ich specyficzne
cechy;
j) zna zasady odmiany wyrazów i stosuje je w wypowiedziach;
k) wskazuje funkcje poszczególnych części zdania; rozpoznaje podstawowe funkcje
składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach;
l) rozpoznaje różne rodzaje wypowiedzeń, w tym zdań, wskazuje ich funkcje
i stosuje je w własnych tekstach;
m) dostosowuje szyk wyrazów i zdań składowych do wagi, jaką nadaje
przekazywanym informacjom;
n) przekształca mowę niezależną na zależną;
o) poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, właściwie intonuje zdania;
p) stosuje akcent zdaniowy dostosowany do celu wypowiedzi;
q) rozumie rozbieżności między mową a pismem, w tym mechanizm upodobnień
fonetycznych, uproszczeń grup spółgłoskowych i utraty dźwięczności
w wygłosie;
r) stosuje zasady ortografii i poprawności językowej;
s) rozumie rolę interpunkcji,
t) wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych;
u) stosuje zasady etykiety językowej, formuły grzecznościowe, konwencje językowe
odpowiednie do danej sytuacji.
2. Cele kształcenia w drugim cyklu (klasy S4-S5)
2. 1. ODBIÓR TEKSTU 4-5 oraz ARGUMENTOWANIE, INTERPRETOWANIE TEKSTU,
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KOMPETENCJE NAUKOWE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY, ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA,
KRYTYCZNE MYŚLENIE

Jak w cyklu poprzednim, a ponadto uczeń:
a) czyta teksty na głos z odpowiednią ekspresją;
b) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie
fragmenty tekstu;
c) porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie;
d) hierarchizuje i wykorzystuje informacje wybrane z tekstu;
e) dokonuje streszczenia tekstu;
f) rozpoznaje intencje nadawcy;
g) rozpoznaje w tekście ironię;
h) rozpoznaje funkcje językowe tekstu, np. wypowiedzi o charakterze
informacyjnym, emocjonalnym i perswazyjnym;
i) dostrzega w wypowiedzi przejawy agresji i manipulacji;
j) rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę, argumenty i wnioski;
k) wskazuje funkcję użytych w utworze środków wyrazu i elementów
konstrukcyjnych;
l) stawia hipotezę interpretacyjną;
m) uzasadnia hipotezę interpretacyjną – analizuje i interpretuje teksty literackie;
n) odczytuje sens całego tekstu, a w nim znaczenia wyrazów, związków
frazeologicznych, zdań, grup zdań uporządkowanych w akapicie oraz
wydzielonych przez siebie fragmentów; potraﬁ objaśnić ich sens oraz funkcję na
tle całości;
o) wybiera i cytuje odpowiednie fragmenty wypowiedzi w określonej funkcji,
np. w uzasadnieniu hipotezy interpretacyjnej;
p) odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu;
q) wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, rozpoznaje zastosowane
w nim środki językowe i ich funkcje w tekście;
r) rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe (np. biblijne, romantyczne) oraz
ich funkcję ideową i kompozycyjną, a także znaki tradycji, np. antycznej,
judaistycznej, chrześcijańskiej, staropolskiej;
s) czyta w procesie historycznoliterackim i w odniesieniu do różnych tradycji
literackich
t) uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. historyczny, kulturowy,
biograficzny, filozoficzny;
u) nazywa i rozróżnia zawarte w tekście wartości i antywartości oraz określa postawy
z nimi związane;
v) stosuje podstawową terminologię teoretycznoliteracką/z zakresu poetyki;
w) konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury np. plastycznymi, teatralnymi,
ﬁlmowymi.
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2.2. TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH 4-5 oraz ARGUMENTOWANIE,
INTERPRETOWANIE TEKSTU, KOMPETENCJE NAUKOWE W ZAKRESIE JĘZYKA I
LITERATURY, ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA, KRYTYCZNE MYŚLENIE

Jak w cyklu poprzednim, a ponadto uczeń:
a) dostosowuje formę wypowiedzi, w tym odmianę i styl języka, do sytuacji
komunikacyjnej i celu wypowiedzi;
b) przestrzega zasad etyki słowa w różnych sytuacjach komunikacyjnych, m.in. zna
konsekwencje stosowania form charakterystycznych dla elektronicznych środków
przekazywania informacji, takich jak: SMS, e-mail, czat, blog (ma świadomość
niebezpieczeństwa oszustwa i manipulacji powodowanych anonimowością
uczestników komunikacji w sieci);
c) samodzielnie sporządza notatki w różnych formach i wykorzystuje je jako
narzędzie swojej pracy, np. jako syntezę zdobytych informacji;
d) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: interpretacja
tekstu literackiego, podanie, CV, list motywacyjny;
e) wykonuje działania na tekście cudzym:
i.
streszcza,
ii. parafrazuje,
iii. wyszukuje słowa kluczowe,
iv.
układa plan tekstu;
f) tworzy teksty w formach ikonograficznych i cyfrowych, w tym prezentację
multimedialną;
g) konstruuje wypowiedź, przestrzegając dyscypliny czasowej;
h) samodzielnie dokonuje korekty tekstu – poprawia błędy językowe, ortograficzne,
interpunkcyjne.
2.3. MÓWIENIE I SŁUCHANIE 4-5 oraz ARGUMENTOWANIE, INTERPRETOWANIE TEKSTU,
KOMPETENCJE NAUKOWE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY, ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA,
KRYTYCZNE MYŚLENIE

Jak w cyklu poprzednim, a ponadto uczeń:
a) uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub
polemizuje z nimi, nawiązuje do wypowiedzi przedmówców;
b) tworzy wypowiedzi mówione: narracyjne i argumentacyjne;
c) stosuje zasady organizacji wypowiedzi mówionej, tworząc wypowiedź spójną pod
względem logicznym i składniowym;
d) funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne;
e) przygotowuje i przedstawia prezentację.
2.4. KOMPETENCJE JĘZYKOWE 4-5 oraz ARGUMENTOWANIE, INTERPRETOWANIE
TEKSTU, KOMPETENCJE NAUKOWE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY, ŚWIADOMOŚĆ
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JĘZYKOWA, KRYTYCZNE MYŚLENIE

Jak w cyklu poprzednim, a ponadto uczeń:
a) zna pojęcie aktu komunikacji językowej i wskazuje jego składowe (nadawca,
odbiorca, kod, komunikat, kontekst),
b) dostrzega i omawia współczesne zmiany modelu komunikacji językowej
(np. różnice między tradycyjną komunikacją ustną lub pisaną a komunikacją przez
Internet);
c) wskazuje główne cechy języka mówionego i języka pisanego;
d) rozpoznaje i nazywa funkcje wypowiedzi (informatywną, poetycką, ekspresywną,
impresywną – w tym perswazyjną);
e) ma świadomość tego, jak język zmienia się w czasie, rozpoznaje archaizmy;
f) rozpoznaje intencje nadawcy, np. aprobatę, intencje polemiczne, dezaprobatę,
negację, prowokację;
g) rozpoznaje i rozróżnia środki perswazji w tekstach perswazyjnych, w tym
reklamowych, określa ich funkcję;
h) rozpoznaje manipulację językową i przeciwstawia jej zasady etyki wypowiedzi;
i) zna pojęcie kultury języka, normy językowej i błędu językowego, stosowności
wypowiedzi; rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych.
3. Cele kształcenia w trzecim cyklu (klasy S6-S7)
3.1. ODBIÓR TEKSTU 6-7 oraz ARGUMENTOWANIE, INTERPRETOWANIE TEKSTU,
KOMPETENCJE NAUKOWE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY, ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA,
KRYTYCZNE MYŚLENIE

Jak w cyklach poprzednich, a ponadto uczeń:
a) rozpoznaje specyﬁkę tekstów publicystycznych, politycznych (przemówienie)
i popularno-naukowych;
b) wśród tekstów prasowych rozróżnia wiadomość i komentarz;
c) objaśnia jej mechanizm i funkcję ironii;
d) uzasadnia hipotezę interpretacyjną – analizuje i interpretuje teksty kultury,
np.: film, dzieła sztuki wizualnej, teksty internetowe;
e) uwzględnia w interpretacji tekstu potrzebne konteksty, np. historyczny, kulturowy,
biograficzny, filozoficzny;
f) rozpoznaje konwencję literacką (stałe pojawianie się danego literackiego
rozwiązania w obrębie pewnego historycznie określonego zbioru utworów);
g) dostrzega i komentuje estetyczne wartości utworu literackiego;
h) wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym
i poznawczym);
i) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne i różne);
j) przeprowadza interpretację porównawczą utworów literackich;
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k) czyta w procesie historycznoliterackim i w odniesieniu do różnych tradycji
literackich;
l) rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe oraz ich funkcję ideową
i kompozycyjną, a także znaki tradycji, np. antycznej, judaistycznej,
chrześcijańskiej, staropolskiej;
m) stosuje podstawową terminologię teoretycznoliteracką;
konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury np. plastycznymi, teatralnymi,
ﬁlmowymi.
3.2. TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH 6-7 oraz ARGUMENTOWANIE,
INTERPRETOWANIE TEKSTU, KOMPETENCJE NAUKOWE W ZAKRESIE JĘZYKA I
LITERATURY, ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA, KRYTYCZNE MYŚLENIE

Jak w cyklach poprzednich, a ponadto uczeń:
a) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych:
i.
interpretacja innych tekstów kultury,
ii. interpretacja porównawcza tekstów literackich;
b) dokonuje samodzielnej redakcji tekstu:
i.
dokonuje uzupełnień, przekształceń, skrótów, eliminuje przypadkową
niejednoznaczność wypowiedzi,
ii. sporządza przypisy,
iii. formatuje tekst, dobiera rodzaj czcionki według rozmiaru i kształtu, stosuje
właściwe odstępy, wyznacza marginesy i justuje tekst.
3.3. MÓWIENIE I SŁUCHANIE 6-7 oraz ARGUMENTOWANIE, INTERPRETOWANIE TEKSTU,
KOMPETENCJE NAUKOWE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY, ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA,
KRYTYCZNE MYŚLENIE

Jak w cyklach poprzednich, a ponadto uczeń:
a) uczestniczy w rozmowie oficjalnej, w tym w rozmowie egzaminacyjnej
i w rozmowie o pracę;
b) świadomie tworzy wypowiedzi o różnych funkcjach komunikacyjnych;
c) rozumie oddziaływanie środków retorycznych na odbiorcę;
d) wygłasza przemówienia okolicznościowe.
4. KOMPETENCJE JĘZYKOWE 6-7 oraz ARGUMENTOWANIE, INTERPRETOWANIE TEKSTU,
KOMPETENCJE NAUKOWE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY, ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA,
KRYTYCZNE MYŚLENIE

Jak w cyklach poprzednich, a ponadto uczeń:
a) dostrzega terytorialne i stylistyczne zróżnicowanie słownictwa;
b) rozumie pojęcie stylu;
c) rozpoznaje style użytkowe, posługuje się nimi świadomie;
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d) rozpoznaje stylizację w utworze literackim i rozumie jej funkcję;
e) dostrzega związek języka z wartościami, rozumie, że język podlega
wartościowaniu, (np. język jasny, prosty, zrozumiały, obrazowy, piękny), jest
narzędziem wartościowania, a także źródłem poznania wartości.

Aneks nr 2. Szczegółowe treści kształcenia wraz z listą lektur
1. Treści kształcenia KLASY 1-3
1.1. ODBIÓR TEKSTU 1-3
•
•
•
•
•
•

rodzaje literackie, gatunki tekstów literackich;
publicystyka;
teksty użytkowe;
wybrane środki stylistyczne w tekście literackim i ich funkcje;
elementy dzieła teatralnego, ﬁlmowego, telewizyjnego;
komunikacja internetowa.

POJĘCIA I TERMINY, którymi uczeń powinien się posługiwać:
• rodzaje i gatunki literackie: epika, liryka, dramat, opowiadanie, powieść lub
opowiadanie przygodowe, detektywistyczne, fantasy, science-fiction, komiks,
artykuł, reportaż, wywiad, lead, tytuł, śródtytuł
dedykacja,
• elementy struktury dzieła literackiego: podmiot liryczny, bohater liryczny, sytuacja
liryczna; elementy świata przedstawionego, np. czas i miejsce akcji, bohaterowie,
fabuła, akcja, wątek, narrator, narracja (pierwszoosobowa, trzeciooosobowa),
przypis,
tytuł, podtytuł, motto, apostrofa, puenta, punkt kulminacyjny, wers, zwrotka (strofa),
rym, rytm, refren; wiersz rymowany i nierymowany (biały);
• fonetyczne środki stylistyczne: instrumentacja głoskowa (eufonia), onomatopeja
(wyraz dźwiękonaśladowczy), rym (dokładny, niedokładny, męski, żeński, krzyżowy,
parzysty, okalający, nieregularny), wiersz biały, rytm, wykrzyknienie (eksklamacja);
• słowotwórcze środki stylistyczne: neologizm, zdrobnienie, zgrubienie, złożenie;
• leksykalne środki stylistyczne: kolokwializm, wulgaryzm;
• składniowe środki stylistyczne: apostrofa, powtórzenie, przerzutnia, pytanie
retoryczne, wyliczenie (enumeracja);
• tropy: epitet, w tym epitet stały i epitet metaforyczny, eufemizm, hiperbola
(przesadnia), metafora (przenośnia), w tym animizacja (ożywienie) i personifikacja
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•
•
•
•

(uosobienie), peryfraza
(omówienie), porównanie, porównanie homeryckie;
ironia;
elementy utworu dramatycznego: akt, scena, tekst główny, tekst poboczny, monolog,
dialog;
elementy struktury widowiska teatralnego: gra aktorska, reżyseria, dekoracja,
charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty;
elementy dzieła filmowego: scenariusz, reżyseria, kadr, gra aktorska;
e-mail, blog, forum, nick, emotikony, akronimy, netykieta, hejt, hiperłącze.

1.2. TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH 1-3
POJĘCIA I TERMINY, którymi uczeń powinien się posługiwać: opis sytuacji i przeżyć,
opis dzieła sztuki, sprawozdanie, recenzja, wypowiedź argumentacyjna, rozprawka, list
oficjalny, dedykacja, notatka, plan kompozycyjny własnej wypowiedzi, spójność tekstu,
wykładniki spójności tekstu, teza, hipoteza, argument, cytat.
1.3. MÓWIENIE I SŁUCHANIE 1-3
•
•

etyka słowa;
etykieta językowa.

POJĘCIA I TERMINY, którymi uczeń powinien się posługiwać: podcast, audiobook,
etyka mowy, etykieta językowa, komunikacja werbalna i niewerbalna, mowa ciała.

1.4. KOMPETENCJE JĘZYKOWE 1-3
Pragmatyka językowa i komunikacja
POJĘCIA I TERMINY, którymi uczeń powinien się posługiwać: odmiany języka:
oficjalna i nieoficjalna; norma języka wzorcowa i użytkowa; moda językowa.
Składnia
• ogólny podział wypowiedzeń; rodzaje zdań i ich funkcje w wypowiedziach;
• zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie;
• imiesłowowy równoważnik zdania;
• funkcje składniowe różnych części mowy;
• związki składniowe;
• mowa niezależna i zależna. Mowa pozornie zależna;
• reguły interpunkcyjne w różnych rodzajach zdań.
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POJĘCIA I TERMINY, którymi uczeń powinien się posługiwać: składnia, zdanie,
wypowiedzenie, równoważnik zdania (imiesłowowy równoważnik zdania), zdanie
bezpodmiotowe, rodzaje zdań współrzędnych (łączne, przeciwstawne, rozłączne,
wynikowe, spójnikowe, bezspójnikowe); rodzaje zdań podrzędnych (przydawkowe,
dopełnieniowe, okolicznikowe, podmiotowe, okolicznikowe); części zdania: podmiot
(gramatyczny, logiczny, szeregowy, towarzyszący, domyślny); orzeczenie (czasownikowe,
imienne): dopełnienie (dalsze i bliższe), przydawka, okolicznik; związek główny, związek
zgody, związek rządu, związek przynależności, mowa zależna, mowa niezależna, mowa
pozornie zależna, szyk, inwersja.
Fleksja
• części mowy odmienne i nieodmienne oraz ich formy gramatyczne (odmiana);
• formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych, aspektów;
trybów, stron – ich funkcje w wypowiedzi;
• stopniowanie przymiotników i przysłówków;
• osobliwości w odmianie poszczególnych części mowy;
• formy wyrazów w związkach składniowych;
• przekształcanie konstrukcji czynnych na bierne i odwrotnie;
• zamiana form osobowych czasownika na imiesłowy i odwrotnie - świadomość ich
funkcji zdaniowych;
• funkcja partykuły w modyﬁkowaniu znaczenia składników wypowiedzi.
POJĘCIA I TERMINY, którymi uczeń powinien się posługiwać: temat ﬂeksyjny
i końcówka fleksyjna, czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, zaimki rzeczowne,
przymiotne, liczebne, imiesłowy przymiotnikowe, przysłówek, zaimek przysłowny,
imiesłowy przysłówkowe, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik, partykuła,
wykrzyknik.
Słownictwo i frazeologia
• sposoby wzbogacania słownictwa (zapożyczenia, neologizmy);
• znaczenie podstawowe i metaforyczne wyrazu;
• słownictwo neutralne i nacechowane emocjonalnie (ekspresywne) oraz wartościujące,
oﬁcjalne i swobodne;
• związki frazeologiczne;
• słowniki: wyrazów obcych, wyrazów bliskoznacznych, poprawnej polszczyzny,
w tym słownik elektroniczny (np. https://sjp.pwn.pl), budowa hasła słownikowego.
POJĘCIA I TERMINY, którymi uczeń powinien się posługiwać: synonim, antonim,
homonim, polisem, archaizm, neologizm, słownictwo rodzime, zapożyczenie,
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internacjonalizm, wulgaryzm, eufemizm, kolokwializm, norma językowa wzorcowa
i użytkowa, uzus, błąd językowy, zamierzona innowacja językowa.
Słowotwórstwo
• budowa wyrazu – analiza słowotwórcza wyrazów pochodnych;
• rodzaje formantów i ich funkcje w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym;
• wyrazy złożone, reguły skracania wyrazów.
POJĘCIA I TERMINY, którymi uczeń powinien się posługiwać: wyraz podstawowy,
wyraz pochodny, podstawa słowotwórcza, temat słowotwórczy, formant, przedrostek,
przyrostek, oboczność, znaczenie słowotwórcze, znaczenie realne, zdrobnienie, zgrubienie,
rdzeń, rodzina wyrazów, złożenie, zrost, skrót, skrótowiec.
Fonetyka
• zasady wymowy;
• akcent wyrazowy w języku polskim;
• akcent zdaniowy.
POJĘCIA I TERMINY, którymi uczeń powinien się posługiwać: sylaba, głoska
(spółgłoska i samogłoska, głoski miękkie i twarde, ustne i nosowe, dźwięczne
i bezdźwięczne), upodobnienia wewnątrzwyrazowe i zewnątrzwyrazowe, uproszczenia
grup spółgłoskowych, utrata nosowości, prozodia, intonacja, rytm.
Ortografia i interpunkcja
• słownik ortograficzny;
• zasady polskiej pisowni i interpunkcji, w tym:,
− pisownia „nie” z różnymi częściami mowy,
− pisownia nazw własnych,
− przedrostków i przyrostków, skrótów i skrótowców, wyrazów złożonych,
− reguły wymiany głosek w wyrazach pokrewnych i tematach fleksyjnych
POJĘCIA I TERMINY, którymi uczeń powinien się posługiwać: znaki interpunkcyjne:
kropka, przecinek, znak zapytania, cudzysłów, dwukropek, nawias, znak wykrzyknika.
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2. Treści kształcenia KLASY 4-5
2.1. ODBIÓR TEKSTU 4-5
Historia literatury w kontekstach filozoficznym, kulturowym i historycznym
Uczeń powinien znać wskazaną niżej terminologię, pojęcia, toposy - symbole i konteksty.
wartość, antywartość
• Biblia: kosmogonia; znaczenie Biblii w kulturze
➢ toposy, symbole, archetypy: Raj (ogród), Bóg - Ogrodnik, Ojciec, drzewo poznania
dobra i zła, cierpienie (wina - kara), księga;
➢ terminy: psalm, przypowieść, hymn, poemat, ewangelia, apokalipsa, archetyp.
•

Antyk: epikureizm, stoicyzm, kosmogonia, apollińskość i dionizyjskość, teatr grecki
➢ toposy, symbole, archetypy: Arkadia, fatum, przemijanie, wędrówka ( navigare
necesse est), Demeter, Apollo, Dionizos, Narcyz, Orfeusz;
➢ terminy: hamartia, topos, mit, epos, pieśń, oda, tragedia, komedia, katharsis,
decorum

•

Średniowiecze: uniwersalizm, teocentryzm, augustynizm, tomizm, franciszkanizm,
kultura rycerska, architektura romańska i gotycka
➢ toposy, symbole, archetypy: katedra, rycerz, asceta, krzyż i miecz, śmierć (taniec
śmierci);
➢ terminy: epos, chanson de geste, pareneza, hagiografia, alegoria, symbol,
neologizmy, archaizm.

•

Renesans: humanizm, reformacja, horacjanizm
➢ toposy, symbole, figury: ojczyzna, cnota, teatrum mundi, człowiek-marionetka,
Arkadia, Fortuna;
➢ terminy: fraszka, pieśń, tren, sonet, nowela – teoria sokoła, puenta, punkt
kulminacyjny dramat szekspirowski, teatr elżbietański, przemówienie, gradacja,
paralelizm składniowy.

•

Barok: kontrreformacja, sarmatyzm, konceptyzm
➢ toposy, symbole, figury: vanitas vanitatum, szlachcic Sarmata;
➢ terminy: anafora, epifora, antyteza, elipsa, inwersja, hiperbola, metafora, kontrast,
wyliczenie, sumacja, kontaminacja, makaronizm, oksymoron, paradoks.

•

Oświecenie: racjonalizm, empiryzm, klasycyzm, sentymentalizm, rokoko
➢ toposy, symbole, figury: lot Ikara;
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➢ terminy: satyra, bajka, oda, sielanka, alegoria, miłość sentymentalna.
•

Romantyzm: rewolucyjność, spór romantyków z klasykami, polemika wokół
powstania listopadowego, filomaci i filareci
➢ toposy, symbole, figury: miłość romantyczna, bohater romantyczny, Syberia, Bóg
– szatan, bunt, młodość, podróż, pielgrzymowanie, szaleństwo, rząd dusz;
➢ terminy: postawa artystowska, prometeizm, mesjanizm, orientalizm, ludowość,
fantastyka, synkretyzm rodzajowy, ballada, hymn romantyczny, epopeja narodowa,
dramat romantyczny, sonet romantyczny, aluzja literacka.

•

Pozytywizm: filozofia pozytywna, scjentyzm, utylitaryzm, empiryzm, organicyzm,
ewolucjonizm, realizm, naturalizm, publicystyka
➢ toposy, symbole, figury: miasto, praca – praca u podstaw, obcy – swój,
emancypacja kobiet;
terminy: powieść realistyczna, nowela pozytywistyczna, literatura tendencyjna, gatunki
publicystyczne język ezopowy jako narzędzie walki z cenzurą.

2.2. TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH 4-5
POJĘCIA I TERMINY, którymi uczeń powinien się posługiwać: słowa kluczowe,
streszczenie, parafraza, plan dekompozycyjny tekstu informacyjnego lub
argumentacyjnego, interpretacja, teza interpretacyjna, hipoteza interpretacyjna,
uzasadnianie hipotezy, podanie, CV, list motywacyjny, komentarz do tekstu literackiego.
2.3. MÓWIENIE I SŁUCHANIE 4-5
POJĘCIA I TERMINY, którymi uczeń powinien się posługiwać: retoryka, erystyka,
dyskusja, debata, polemika, typy argumentów, środki retoryczne, prezentacja
multimedialna.
POJĘCIA I TERMINY, którymi uczeń powinien się posługiwać: podcast, audiobook,
etyka mowy, etykieta językowa, komunikacja werbalna i niewerbalna, mowa ciała.
2.4. KOMPETENCJE JĘZYKOWE 4-5
Pragmatyka językowa i komunikacja
• znaki werbalne i niewerbalne, ich funkcje i sposoby interpretacji, język jako system
znaków;
• językowy obraz świata;
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• akt komunikacji językowej i jego składowe;
• odmiany języka: pisana i mówiona;
• współczesne zmiany modelu komunikacji językowej: różnice między tradycyjną
komunikacją ustną lub pisaną a komunikacją przez internet;
• funkcje wypowiedzi;
• intencja nadawcy: aprobata, dezaprobata, negacja, prowokacja, perswazja,
manipulacja;
• kultura języka, poprawność i stosowność wypowiedzi; typy błędów językowych.
POJĘCIA I TERMINY, którymi uczeń powinien się posługiwać: znak, kod, akt
komunikacji ( kod, kanał, kontakt, nadawca, odbiorca, komunikat, kontekst), funkcje języka
(informatywna, poetycka, ekspresywna, impresywna – w tym perswazyjna, stanowiąca),
netykieta, postprawda, wiralność, bańka informacyjna, informacja jawna
i ukryta, perswazja, manipulacja, agresja słowna.

3. Treści kształcenia KLASY 6-7
3.1. ODBIÓR TEKSTU 6-7
Historia literatury w kontekstach filozoficznym, kulturowym i historycznym
Uczeń powinien znać wskazaną niżej terminologię, pojęcia, toposy - symbole i konteksty.
•

Młoda Polska: fin de siècle, modernizm, dekadentyzm, katastrofizm, neoromantyzm
➢ toposy, symbole, figury: rola inteligencji, etos powstania styczniowego, pamięć
narodowa, artysta – cyganeria – filister, femme fatale, ludomania, mity narodowe
(kosyniera, Polski mocarstwowej);
➢ terminy: symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm, naturalizm, synestezja,
synteza sztuk, dramat młodopolski, mit i jego demitologizacja, metonimia, synekdocha.

•

Dwudziestolecie międzywojenne: bunt przeciwko tradycji, awangardowość,
freudyzm, egzystencjalizm, katastrofizm
➢ toposy, symbole, figury: legenda Legionów, Piłsudski, miasto, masa, maszyna;
➢ terminy: dadaizm, futuryzm, surrealizm, oniryzm, kreacjonizm, klasycyzm,
Skamander, Awangarda Krakowska, II Awangarda, ballada (Leśmianowska), powieść
psychologiczna, deformacja, groteska, prozaizmy, wiersz wolny, metafora dalekich
skojarzeń, paronomazja, anakolut.

•

Literatura po 1939 roku: Armia Krajowa, powstanie warszawskie, świat po
II wojnie światowej, PRL, rozpad literatury na krajową i emigracyjną po II wojnie
światowej, emigracja, Solidarność, postmodernizm i postnowoczesność, feminizm
➢ toposy, symbole, figury: Katyń, łagry, homo sovieticus, emigrant;
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➢ terminy: literatura obozowa, literatura produkcyjna, literatura drugiego obiegu,
pokolenia: Współczesności, („Po Prostu”), Nowej Fali, Brulion-u, literatura
faktu, autobiografizm, intertekstualność, kultura masowa, popkultura, nowomowa,
kicz.
3.2. TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH 6-7
POJĘCIA I TERMINY, którymi uczeń powinien się posługiwać: interpretacja
porównawcza, szkic interpretacyjny, przypis.

3.3. KOMPETENCJE JĘZYKOWE 6-7
Słownictwo i frazeologia
• zróżnicowanie słownictwa: ogólnonarodowe i o ograniczonym zasięgu;
• odmiany terytorialne, środowiskowe i zawodowe polszczyzny;
• style użytkowe polszczyzny;
• stylizacja w utworze literackim - jej rodzaje i funkcje.
POJĘCIA I TERMINY, którymi uczeń powinien się posługiwać: wyraz środowiskowy,
terminy naukowe i zawodowe, żargon, regionalna odmiana języka, dialekt, gwara, wyraz
gwarowy, regionalizm, styl potoczny, styl urzędowy, styl artystyczny, styl
popularnonaukowy, styl naukowy, styl publicystyczny, styl retoryczny, nacechowanie
stylistyczne środków językowych, stosowność stylistyczna wypowiedzi, stylizacja
(archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja).

LISTA LEKTUR
Zamieszczona w programie propozycja listy lektur, dostosowana do specyfiki Szkół
Europejskich, zawiera jednocześnie dużą część lektur przewidzianych w polskich
dokumentach programowych. W pracy podczas lekcji nie można pominąć autorów
i tytułów wskazanych jako obowiązkowe, uczniowie powinni również zapoznać się
z innymi pozycjami książkowymi wskazanymi przez nauczyciela lub zaproponowanymi
przez uczniów (przynajmniej trzema rocznie). Na zajęciach obligatoryjnie powinny
pojawiać się również wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości - literackie:
epickie i liryczne, nieliterackie: informacyjne, w tym popularnonaukowe, publicystyczne
i użytkowe.

Decyzja doboru lektur dodatkowych pozostawiona jest nauczycielom i uwarunkowana
specyfiką danej szkoły, klasy i uczniów. Nauczyciel, znając potrzeby i możliwości
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uczniów, ich predyspozycje, oczekiwania, poziom intelektualny, umiejętności językowe,
sprawność czytelniczą, a także problemy wychowawcze i specyfikę środowiska, sam
wybiera utwory oraz stwarza uczniom możliwość rozszerzenia zestawu lektur o ich własne
propozycje.
Realizacja treści kształcenia opiera także na ikonicznych, audialnych i audiowizualnych
tekstach kultury, takich jak: przedstawienia teatralne, filmy fabularne (także adaptacje
lektur szkolnych), utwory muzyczne i piosenki, słuchowiska i audycje radiowe, plakaty
i reklamy (prasowe, radiowe i telewizyjne), dzieła sztuki dawnej i współczesnej.
LEKTURY klasy 1-3
Lektury obowiązkowe
•
•
•
•
•
•

Kamiński A., Kamienie na szaniec
Mickiewicz A., Dziady cz. II
Słowacki J., Balladyna
powieść młodzieżowa współczesnego autora (np.: Małgorzaty Musierowicz, Doroty
Terakowskiej, Marcina Szczygielskiego)
powieść fantasy (np.: Ursuli Le Guin, Johna Ronalda Reuela Tolkiena, Andrzeja
Sapkowskiego)
wiersze następujących poetów XX w.: Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego, Czesława Miłosza, Jana Twardowskiego, Wisławy Szymborskiej,
Zbigniewa Herberta

Proponowane lektury uzupełniające
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiedler A., Dywizjon 303
Fredro A., Zemsta (wersja literacka lub film w reż. A. Wajdy)
Lem S., wybrane opowiadanie
Mrożek S., wybrane opowiadanie lub dramat
de Saint-Exupery A., Mały Książę
Sienkiewicz H., wybrana powieść historyczna: Quo vadis lub Krzyżacy
Szekspir W., wybrany dramat, np. Romeo i Julia
wybrana powieść detektywistyczna lub zbiór opowiadań o tej tematyce (np. Arthura
Conan Doyle’a lub Agaty Christie)

Proponowane lektury uzupełniające do czytania w całości lub we fragmentach
• Bańko M., Polszczyzna na co dzień

2019-05-D-8-pl-3

49/108

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hącia A., Ucha, fochy, tarapaty. Czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć
o polszczyźnie i o co nie baliście się zapytać
Pisarek W., Słowa między ludźmi
Mikuła P., Mówiąc inaczej. Jak pisać i mówić, żeby się nie pogubić
wybrane teksty popularnonaukowe (np. fragmenty książek, artykuły)
wybrane teksty z polskiej prasy współczesnej (np.: artykuł, wywiad, reportaż)
w wersji papierowej i elektronicznej
wybrane teksty ikoniczne: malarstwo, rzeźba, instalacje, plakaty, teksty reklamowe,
w tym reklama społeczna
wybrane teksty internetowe, np. blogi, fora, czaty, e-maile
programy telewizyjne
filmy
wybrane audycje radiowe i słuchowiska
przemówienia lub wypowiedzi medialne zarejestrowane w wersji audio lub video
teksty do recytacji

LEKTURY klasy 4 - 5
Biblia:
• Fragmenty, w tym obowiązkowo Rdz. 1,1-2,25 i wybrana przypowieść ewangeliczna
• Hymn świętego Pawła o miłości
• Księga Hioba (fragm.)
Antyk:
• Horacy, wybór pieśni
• Sofokles, Król Edyp lub Antygona
• wybór mitów
Średniowiecze:
• Bogurodzica
• Lament świętokrzyski,
• Legenda o św. Aleksym
• Rozmowa Mistrza Polikarapa ze Śmiercią (fragm.)
• Św. Franciszek – Pieśń słoneczna
Renesans:
• Boccaccio G., Sokół
• Kochanowski J., wybrane fraszki, treny, pieśni
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•
•

Petrarka F., wybrany sonet
Szekspir W., Makbet lub Hamlet

Barok:
• Morsztyn J. A., wybrane wiersze
• Naborowski D., wybrane wiersze
• Pasek J. Ch.:, Pamiętniki (fragm.)
• Sęp-Szarzyński M., wybrane sonety
Oświecenie:
• Karpiński F., wybrane wiersze (sielanka sentymentalna, poezja religijna)
• Krasicki I., wybrane bajki i satyry
• Naruszewicz A., Balon

Romantyzm:
•
•
•

Mickiewicz A., Dziadów cz. III, Oda do młodości, Pan Tadeusz, Romantyczność;
Sonety krymskie (wybrane sonety)
Norwid C.K., wybrane wiersze
Słowacki J., Hymn i wybrane wiersze

Pozytywizm:
• Prus B., Lalka
• Sienkiewicz H., Ogniem i mieczem lub Potop, lub Pan Wołodyjowski (lekturę można
także omawiać przy okazji omawiania kultury baroku)
• wybrana nowela pozytywistyczna
• wybrany felieton, np. Prus B., Wieża paryska
Proponowane lektury uzupełniające do czytania w całości lub we fragmentach
• Bralczyk J., 1000 słów
• Bralczyk J., Język na sprzedaż czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama
używa języka
• Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka
• Campbell J., Potęga mitu
• Camus A., Dwa eseje. Mit Syzyfa. Artysta i jego epoka
• Eco U., Sztuka i piękno w średniowieczu
• Głowiński M., Mity przebrane
• Herbert Z., Król mrówek. Prywatna mitologia
• Janion M., Romantyczne rewolucje; Dlaczego romantycy umierają tak młodo?
• Kott J., Zjadanie bogów: szkice o tragedii greckiej
• Koziołek R., Dobrze się myśli literaturą; Ciała Sienkiewicza
• Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy
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•
•
•
•
•
•

Mazurkiewicz R., Siedem pieczęci Bogurodzicy
Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany
Świderkówna A, Cały świat nie pomieściłby ksiąg
Tokarczuk O., Lalka i perła
Zieliński T., Starozytność bajeczna
Żeleński-Boy T., Czytałem Wertera

•

wybrane teksty literackie (wiersze, teksty epickie i dramatyczne) z późniejszych epok
(w tym zwłaszcza współczesne) wchodzące w dialog z tradycją (antyczną,
judaistyczną, chrześcijańską, staropolską)
wybrane teksty popularnonaukowe (np. fragmenty książek, artykuły), w tym
o tematyce językowej i teoretycznoliterackiej i historycznoliterackiej
wybrany esej autora polskiego (np.: Marii Janion, Leszka Kołakowskiego, ks. Józefa
Tischnera, Jarosława M. Rymkiewicza);
wybrany reportaż autora polskiego (np.: Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa
Kąkolewskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga);
wybrane teksty z polskiej prasy współczesnej (np.: felieton, reportaż, polemika,
recenzja)
wybrane teksty ikoniczne: malarstwo, rzeźba, instalacje, plakaty, teksty reklamowe, w
tym reklama społeczna
wybrane ﬁlmy z twórczości polskich reżyserów
wybrane przemówienie (np. Wisławy Szymborskiej, Władysława Bartoszewskiego)
spektakle teatralne (w tym Teatru TV)

•
•
•
•
•
•
•
•

LEKTURY klasy 6 - 7
Młoda Polska:
• Kasprowicz J., wybrane wiersze
• Reymont W.S., Chłopi,t.1
• Staff L., wybrane wiersze
• Tetmajer K., wybrane wiersze
• Wyspiański S., Wesele
Dwudziestolecie międzywojenne:
• Czechowicz J., wybrane wiersze
• Gombrowicz W., Ferdydurke
• Leśmian B., wybór wierszy
• Pawlikowska – Jasnorzewska M., wybór wierszy
• Przyboś J., wybór wierszy
• Schulz B., wybór opowiadań, w tym Sklepy cynamonowe
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•
•
•
•

Staff L., wybór wierszy
Tuwim J., wybór wierszy
Żeromski S., Przedwiośnie
wybrana powieść psychologiczna, np. Kuncewiczowa M., Cudzoziemka lub
Nałkowska Z., Granica

Literatura po 1939 roku:
• Baczyński K.K., wybrane wiersze
• Barańczak S., wybór wierszy
• Borowski T., wybrane opowiadania
• Fink I., wybrane opowiadania z tomu Odpływający ogród
• Herbert Z., wybór wierszy
• Herling – Grudziński G., Inny świat
• Miłosz C., wybór wierszy
• Mrożek S., Tango
• Różewicz T., wybór wierszy
• Szymborska W., wybór wierszy
Proponowane lektury uzupełniające do czytania w całości lub we fragmentach
• Białoszewski M., Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragm.)
• Chwin S., Hanemann
• Conrad J., Jądro ciemności
• Hłasko M., wybrane opowiadanie
• Huelle P, wybrany utwór
• Konwicki T., Mała apokalipsa
• Krall H., Zdążyć przed Panem Bogiem
• Kuczok W., Gnój
• Libera Z., Madame
• Nałkowska Z. Medaliony
• Stasiuk A., Dukla, Opowieści galicyjskie
• Tokarczuk O., Prawiek i inne czasy, Prowadź swój pług przez kości umarłych
• wybrana powieść lub zbiór opowiadań polskiego autora z XXI wieku, np.: Joanny
Bator, Ingi Iwasiów, Jacka Dehnela, Doroty Masłowskiej, Szczepana Twardocha,
Marcina Wichy, Mikołaja Grynberga
• wybrane eseje: Zygmunta Kubiaka, Mieczysława Jastruna, Czesława Miłosza, Adama
Zagajewskiego, Zbigniewa Herberta
• wybrane reportaże, np.: Ryszarda Kapuścińskiego, Artura Domosławskiego,
Wojciecha Tochmana, Anny Bikont, Magdaleny Grzebałkowskiej, Dariusza Rosiaka
• Bralczyk J., Markowski A., Miodek J., Sosnowski J., Wszystko zależy od przyimka
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•
•
•
•
•
•
•
•

wybrane teksty popularnonaukowe (np. fragmenty książek, artykuły), w tym
o tematyce językowej i teoretycznoliterackiej i historycznoliterackiej;
wybrany esej autora polskiego (np.: Marii Janion, Leszka Kołakowskiego, ks. Józefa
Tischnera, Jarosława M. Rymkiewicza);
wybrany reportaż autora polskiego (np.: Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa
Kąkolewskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga);
wybrane teksty z polskiej prasy współczesnej (np.: felieton, reportaż, polemika,
recenzja);
wybrane teksty ikoniczne: malarstwo, rzeźba, instalacje, plakaty, teksty reklamowe, w
tym reklama społeczna;
wybrane ﬁlmy z twórczości polskich reżyserów;
wybrane przemówienie (np. Wisławy Szymborskiej, Władysława Bartoszewskiego);
spektakle teatralne (w tym Teatru TV).

Aneks nr 3. Pisemny egzamin maturalny
1. Kompetencje sprawdzane podczas egzaminu
Kompetencje sprawdzane podczas egzaminu wynikają z zapisów w Programie nauczania
języka polskiego przeznaczonego do realizacji w Szkole Europejskiej na poziomie szkoły
średniej. W opracowaniu założeń i konstrukcji egzaminu podstawę stanowiły dokumenty
obowiązujące w Szkołach Europejskich, w tym Proposal of the sub-Working group
“Quality assurance – L1” on the “Harmonised structure of the L1 written and oral
examinations in the European baccalaureate (Ref.: 2020-01-D-41-en-2).
Pisemny egzamin maturalny opiera się na treściach i umiejętnościach z klas 6 i 7, ale
obejmuje także wiadomości i umiejętności nabyte we wcześniejszych klasach. Do
kompetencji sprawdzanych podczas pisemnego egzaminu maturalnego należą:
• odbiór tekstu,
• tworzenie wypowiedzi pisemnych,
• argumentowanie,
• interpretacja,
• wiedza o języku i literaturze,
• świadomość językowa,
• krytyczne myślenie.
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Egzamin pisemny jest dwuczęściowy: w pierwszej, testowej części sprawdza się przede
wszystkim umiejętność odbioru tekstu nieliterackiego - umiejętność wykonywania na
tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach,
świadomość językową zdających oraz ich umiejętności z zakresu działań tekstotwórczych,
w drugiej – umiejętność odbioru tekstu literackiego oraz tworzenia
w związku z tym tekstem wypowiedzi argumentacyjnej w formie rozprawki.
Ujednolicona, stała forma wypowiedzi sprawdzana podczas egzaminu pisemnego oraz
stałe, uniwersalne kryteria oceniania ułatwiają uczniom przygotowanie się do egzaminu,
ukierunkowują edukację polonistyczną na rozwijanie rzeczywistych umiejętności
związanych z tworzeniem tekstu, stanowią wsparcie dla samodzielnego stawiania tez
i dochodzenia do interpretacyjnych wniosków. Podkreślić należy również, że doskonalenie
wypowiedzi argumentacyjnej, w tym rozprawki, która w systemie anglosaskim jest znana
pod nazwą eseju, nie tylko rozwija niezbędną w życiu codziennym i w pracy zawodowej
umiejętność uzasadniania własnego zdania, ale przygotowuje również uczniów do
tworzenia prac pisemnych na poziomie akademickim.
Nowa formuła tematu oraz kryteria oceny prac pisemnych na egzaminie maturalnym
zostaną wprowadzone w roku 2021, zatem nauczyciele po zapoznaniu się z nimi będą mieli
jeszcze dwa lata, by w razie potrzeby wprowadzić odpowiednie modyfikacje sposobu
realizowania programu.
Procedury przeprowadzenia egzaminu pisemnego określone są w stosownych
dokumentach zatwierdzonych przez Radę Inspektorów i Radę Zarządzającą Szkół
Europejskich.

2. Cechy zadania egzaminacyjnego
Test
Część testowa arkusza egzaminacyjnego składa się z zestawu, który obejmuje:
a) tekst liczący około 700 - 950 słów (przy czym długość tekstów w obu częściach arkusza
nie może być mniejsza niż 1000 słów i większa niż 1600 słów), o charakterze
popularnonaukowym lub publicystycznym. Tekst może zostać poprzedzony krótkim
wstępem wprowadzającym w kontekst wypowiedzi – słowa wstępu nie wliczają się w
ogólną pulę słów. Kolejne wiersze tekstu są numerowane co 5, źródło tekstu jest
wyczerpująco wskazane i opisane zgodnie z zasadami opisu źródeł;
b) wiązkę 15–20 zamkniętych i/lub otwartych zadań do tekstu z miejscem na wpisanie
odpowiedzi, zróżnicowanych pod względem formy oraz sprawdzających różne
kompetencje.
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Zadania w teście mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Nie ograniczają się do
sprawdzania umiejętności wyszukiwania informacji w tekście, ale – obligatoryjnie – służą
rozpoznaniu poziomu umiejętności analizy tekstu i jego przekształceń, tworzenia krótkich
wypowiedzi pisemnych, a także kompetencji językowych.
Zadania testowe sprawdzające rozumienie czytanego tekstu mogą dotyczyć
1. na poziomie znaczeń:
a) wyszukiwania informacji,
b) dostrzegania powiązań między informacjami,
c) dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych między zdarzeniami,
d) odróżniania informacji ważnych od drugorzędnych,
e) wnioskowania na podstawie przesłanek zawartych w tekście,
f) określania tematu/ głównej myśli/ przesłania tekstu,
g) dostrzegania relacji między częściami składowymi tekstu,
h) określania stosunku autora do opisanych zagadnień,
i) zadawania pytań do tekstu,
j) rozpoznawania znaczeń przenośnych wyrazów i konstrukcji wyrazowych;
2. na poziomie struktury:
a) rozumienia funkcji środków językowych w tekście, w tym epitetu, porównania,
przenośni,
b) badania struktury tekstu,
c) określania tezy tekstu i wskazywania argumentów,
d) objaśniania funkcji wydzielonych fragmentów tekstu na tle całości,
e) wyodrębniania części składowych utworu, określania powiązań między nimi;
3. na poziomie komunikacji:
a) rozpoznawania informacji i opinii,
b) wyrażania stosunku do opinii autora (czytanie krytyczne).
Zadania testowe sprawdzające umiejętność wykonywania działań na tekście mogą
dotyczyć:
a) wyszukiwania słów (pojęć) kluczowych;
b) transformacji tekstu, czyli różnych przekształceń jego struktury, opartych na zasadzie
równoważności, służących m.in. dostosowaniu formy tekstu do zadanego celu (np.
zmiana konwencji stylistycznej i pytanie o efekt takiego zabiegu czy przekształcenia
składniowe podporządkowane różnym intencjom komunikacyjnym);
c) formułowania pytań, na które odpowiedzią są kolejne zdania lub fragmenty tekstu;
d) streszczenia;
e) tworzenia planu tekstu.
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Zadania testowe sprawdzające tworzenia krótkich wypowiedzi pisemnych mogą dotyczyć:
f) wyrażania opinii wobec zjawisk lub tekstów, w tym także tez postawionych w tekście;
g) stawiania tezy i formułowania argumentów;
h) tworzenia tekstów skierowanych do różnych grup odbiorców oraz pełniących różne
funkcje;
i) tworzenia tekstów należących do różnych stylów i form gatunkowych.
Zadania testowe sprawdzające kompetencje językowe mogą dotyczyć:
a) słownictwa, czyli m.in. znaczenia wyrazów, wyrazów i konstrukcji synonimicznych,
wyrazów wieloznacznych, definiowania pojęć;
b) słowotwórstwa, czyli analizowania budowy wyrazów pochodnych i sposobu ich
tworzenia;
c) fleksji, czyli odmiany wyrazów;
d) składni w tekście, czyli m.in. budowy wypowiedzeń, funkcji wyrazów w zdaniu
(podmiotu, orzeczenia, dopełnienia, przydawki, okolicznika), związków składniowych
między częściami zdania, budowy zdań złożonych, szyku wyrazów
i wypowiedzeń składowych w wypowiedzeniu złożonym, transformacji opartych na
równoważności jednostek języka i konstrukcji językowych;
e) funkcji tekstu;
f) cech gatunkowych tekstu;
g) zagadnień stylistycznych, czyli m.in. wartości stylistycznej środków językowych
w tekstach tworzonych w różnych celach i w różnych sytuacjach komunikacyjnych,
cech tekstów należących do poszczególnych stylów funkcjonalnych polszczyzny
(naukowego, popularnonaukowego, publicystycznego, potocznego, urzędowego,
artystycznego), zabiegów stylizacyjnych (archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja),
różnicy pomiędzy tekstem ustnym a pisanym;
Wypracowanie
Część arkusza egzaminacyjnego, w której sprawdza się umiejętność tworzenia
wypowiedzi argumentacyjnej, wymaga napisania rozprawki.
Zadanie składa się z polecenia i tekstu epickiego lub dramatycznego liczącego
ok. 500 - 750 słów (przy czym długość tekstów w obu częściach arkusza nie może być
mniejsza niż 1000 słów i większa niż 1600 słów). Tekst może zostać poprzedzony krótkim
wstępem wprowadzającym w kontekst wypowiedzi – słowa wstępu nie wliczają się w
ogólną pulę słów. Kolejne wiersze tekstu są numerowane co 5, źródło tekstu jest
wyczerpująco wskazane i opisane zgodnie z zasadami opisu źródeł;
Rozprawka jest formą wypowiedzi pisemnej na podany temat, która wymaga od zdającego:
– zrozumienia załączonego do polecenia tekstu literackiego (epickiego lub
dramatycznego);
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– sformułowania własnego stanowiska (tezy lub hipotezy) wobec problemu postawionego
w poleceniu i odnoszącego się do zamieszczonego w arkuszu tekstu literackiego;
– rzeczowego uzasadnienia swojego stanowiska;
– odwołania się do załączonego tekstu oraz do wybranego tekstu/ wybranych tekstów
kultury. W przypadku, jeśli dany tekst literacki jest fragmentem lektury oznaczonej
w programie nauczania jako obowiązkowa, uczeń powinien także odwołać się do
całości utworu. Szczegółowe wskazówki dotyczące liczby tekstów i sposobu odwołania
się do nich znajdują się w poleceniu;
– napisania wypowiedzi, którą powinien cechować widoczny zamysł kompozycyjny,
wyrażający się w funkcjonalnej segmentacji i uporządkowaniu tekstu stosownie do
wskazanego gatunku wypowiedzi.
Wypracowanie nie może liczyć mniej niż 250 słów.
Rozprawka sprawdza zarówno umiejętność odbioru, analizy i interpretacji tekstu
literackiego, jak i tworzenia własnej wypowiedzi. Aby przygotować tego rodzaju
wypowiedź, uczeń musi najpierw rozpoznać sens załączonego do polecenia tekstu, określić
jego problematykę, odnaleźć elementy znaczące dla odczytania utworu,
a następnie wyszukać odpowiednie konteksty (teksty kultury) przydatne do opracowania
zagadnienia wskazanego w poleceniu, a więc porównać funkcjonowanie tych samych
motywów w różnych tekstach kultury.

3. Ocenianie na egzaminie pisemnym
Oceny części testowej i wypracowań dokonują członkowie zespołu egzaminacyjnego,
przyznając punkty zgodnie z modelem odpowiedzi w wypadku testu i z kryteriami oceny
w wypadku wypracowania.
Łącznie za test i wypracowanie można uzyskać 100 punktów, w tym:
• za część testową – 30 punktów,
• za wypracowanie – 70 punktów.
Ocena testu
W części testowej każda odpowiedź jest punktowana. Liczba punktów do uzyskania jest
podana w arkuszu egzaminacyjnym obok zadania, a w kryteriach oceniania
uszczegółowione są zasady przyznawania punktów.
Ocena wypracowania
W ocenie wypracowania za kryteria najważniejsze uznaje się sformułowanie swojego
stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu i uzasadnienie stanowiska.
Za kryteria wspomagające uznaje się poprawność rzeczową, zamysł kompozycyjny,
spójność lokalną tekstu, styl tekstu, poprawność językową i poprawność zapisu.
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Kryteria oceny rozprawki maturalnej - maksymalnie 70 punktów
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Jeśli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
Jeśli w kategorii A praca uzyska 4 punkty, a w kategorii B – 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C.
Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę – zdający otrzymuje 0 punktów.
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Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki
A. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy). Zdający powinien
zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące
rozwiązaniem problemu. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą
rozwiązania problemu.
Adekwatność to odpowiedniość (zgodność, współmierność) stanowiska i problemu
(zdający może się zgodzić, nie zgodzić, zachować postawę ambiwalentną wobec istoty
problemu).
Sformułowanie stanowiska będącego częściowo udaną próbą rozwiązania problemu
jest skutkiem niepełnego zrozumienia problemu lub niepełnego zrozumienia tekstu.
Wypowiedź argumentacyjna, w której brak stanowiska, może zawierać jedynie
streszczenie tekstu, biografię autora itp. lub rozwijać myśli niezwiązane z poleceniem.
Sformułowanie stanowiska nie musi stanowić wyodrębnionej części rozprawki.
B. Uzasadnienie stanowiska jest oceniane ze względu na to, czy jest trafne, czy jest
szerokie i czy jest pogłębione.
Uzasadnienie nie musi być graficznie wyodrębnioną częścią rozprawki.
Uzasadnienie pogłębione to uzasadnienie, w którym zdający wnikliwie odniósł się
w rozwinięciu do wszystkich elementów polecenia.
Uzasadnienie trafne zawiera logicznie poprawne argumenty (czyli stwierdzenia poparte
przykładami) za przyjętym rozwiązaniem problemu.
Szerokość uzasadnienia ocenia się na podstawie tego, czy zdający w swojej wypowiedzi
odniósł się do wszystkich elementów wskazanych w poleceniu. Uzasadnienie jest
szerokie, jeśli zdający trafnie odniósł się do wszystkich elementów wskazanych
w poleceniu. Uzasadnienie jest wąskie, jeśli zdający trafnie odniósł się tylko do niektórych
elementów wskazanych w poleceniu (np. nie odniósł się do podanego
w zadaniu tekstu lub nie przywołał innego tekstu kultury).
Uzasadnienie jest częściowe, jeżeli (a) niektórych argumentów nie można uznać za
logicznie poprawne wobec przyjętego stanowiska lub (b) niektóre argumenty są niepoparte
przykładami, lub (c) niektóre argumenty są wzajemnie sprzeczne.
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Wypowiedź argumentacyjna, w której brak uzasadnienia, nie zawiera logicznie
poprawnych argumentów za przyjętym rozwiązaniem problemu lub rozwija myśli
niezwiązane ze stanowiskiem.

C. Poprawność rzeczową ocenia się na podstawie liczby błędów rzeczowych. Pomyłki
(np. w nazwach własnych lub datach) niewpływające na uzasadnienie stanowiska wobec
problemu uważa się za usterki, a nie błędy rzeczowe.
Błąd kardynalny to błąd rzeczowy świadczący o nieznajomości (1) tekstu kultury, do
którego odwołuje się zdający, oraz (2) kontekstu interpretacyjnego przywołanego przez
zdającego.

D. Kompozycja oceniana jest ze względu na funkcjonalność segmentacji
i uporządkowanie tekstu zgodnie z gatunkiem wypowiedzi. Należy wziąć pod uwagę,
czy w tekście zostały wyodrębnione – językowo i graficznie – części pracy oraz akapity
niezbędne dla jasnego przedstawienia stanowiska i uzasadniających je argumentów,
a także czy wyodrębnione części i akapity są logicznie oraz konsekwentnie uporządkowane
(bez luk i zbędnych powtórzeń).
Kompozycja jest funkcjonalna, jeśli podział tekstu na segmenty (części) i ich porządek
(układ) są ściśle powiązane z porządkiem treści i realizowanymi w tekście funkcjami
retorycznymi. Odejście od zasady trójdzielnej kompozycji nie jest błędem, jeśli
segmentacja jest funkcjonalna.

E. Spójność lokalną ocenia się na podstawie zgodności logicznej i gramatycznej między
kolejnymi, znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie zdaniami w akapitach. Znaczne
zaburzenia spójności wypowiedzi to np. akapity zbudowane z sekwencji zdań
niepowiązanych ze sobą ani logicznie, ani gramatycznie (potok luźnych myśli, skojarzeń).

F. Styl tekstu ocenia się ze względu na stosowność.
Styl uznaje się za stosowny, jeśli zachowana jest zasada decorum (dobór środków
językowych jest celowy i adekwatny do wybranego przez ucznia gatunku wypowiedzi,
sytuacji egzaminacyjnej, tematu i intencji wypowiedzi oraz odmiany pisanej języka).
Dopuszczalne są drobne, sporadyczne odstępstwa od stosowności.
Styl częściowo stosowny dotyczy wypowiedzi, w której zdający niefunkcjonalnie łączy
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różne style, nie kontroluje jednolitości stylu, np. w wypowiedzi pojawiają się wyrazy
i konstrukcje z języka potocznego, nieoficjalnego, wtręty ze stylu urzędowego, nadmierna
metaforyka.
Mieszanie różnych stylów wypowiedzi uznaje się za uzasadnione, jeśli jest funkcjonalne.
Styl jest niestosowny, jeśli wypowiedź zawiera np. wulgaryzmy lub ma charakter
obraźliwy.
Styl wypracowania nie musi być zgodny z upodobaniami stylistycznymi egzaminatora.
G. Poprawność językowa oceniana jest ze względu na liczbę i wagę błędów
składniowych, leksykalnych,
słowotwórczych, frazeologicznych, fleksyjnych
i stylistycznych.
Błąd stylistyczny to konstrukcja zgodna z normą językową, ale niewłaściwa w sytuacji,
w której powstaje tekst, oraz nieodpowiednia dla stylu, w jakim tekst jest pisany, np.
udziwniona metafora, niefunkcjonalny kolokwializm, wulgaryzm, nieuzasadnione
powtórzenie leksykalne lub składniowe. Błędów logicznych nie uznaje się za błędy
stylistyczne.
H. Poprawność zapisu ocenia się ze względu na liczbę błędów ortograficznych
i interpunkcyjnych (szacowaną odpowiednio do objętości tekstu) oraz ich wagę (błędy
rażące i nierażące). Za błąd rażący uznaje się błąd, który polega na naruszeniu ogólnej
reguły ortograficznej lub interpunkcyjnej w zapisie słów lub fraz o wysokiej frekwencji.
Ewentualne wątpliwości rozstrzygają ustalenia Rady Języka Polskiego i klasyfikacja
błędów interpunkcyjnych Jerzego Podrackiego.

Aneks nr 4. Przykłady zadań na pisemny egzamin maturalny
Przykłady zadań zamieszczone w niniejszym Aneksie nie ilustrują wszystkich typów
zadań, które mogą wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Nie ilustrują również
wszystkich wymagań zapisanych w programie nauczania. Należy zauważyć, że podczas
egzaminu nie da się zweryfikować niektórych wymagań lub da się to zrobić jedynie
w ograniczonym stopniu. Dlatego zapisy w Aneksie nie mogą być jedyną wskazówką do
planowania procesu kształcenia w zakresie języka polskiego w średnich Szkołach
Europejskich. Tylko konsekwentna realizacja wszystkich wymagań z programu może
zapewnić gruntowne polonistyczne wykształcenie absolwentów.

1. Zadania testowe
Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj
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tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami – chyba że w zadaniu polecono
inaczej. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y. W zadaniach zamkniętych
wybierz tylko jedną z zaproponowanych odpowiedzi, chyba że polecenie wskazuje inaczej.
Katarzyna Mosiołek-Kłosińska
Polski duch bez dobrych słów
1. Język może odkrywać utrwalone od wieków i przekazywane z pokolenia na pokolenie
przekonania całych narodów. W języku bowiem, szczególnie w jego odmianie potocznej,
został „zapisany" stereotypowy - uproszczony i wartościujący - sposób patrzenia
„zwykłych" ludzi na świat. (…) Używając takich wyrażeń, jak „Ty świnio!" czy „On
całkiem zszedł na psy", „uruchamiamy" zakrzepłe przekonania, że świnia i pies są
zwierzętami nieczystymi.
2. O polszczyźnie potocznej mówi się często, że jest antropocentryczna. Dotyczy
rzeczywistości najbliższej człowiekowi, gdyż odzwierciedla sposób patrzenia na świat
„szarego człowieka", a w centrum jego zainteresowań znajduje się przecież on sam.
W słownictwie potocznym najwięcej jest zatem wyrażeń opisujących to, co najbliższe
człowiekowi - jego cechy (wygląd, intelekt, charakter), zainteresowania, stany psychiczne
i relacje z innymi ludźmi. Większość z nich ma charakter wartościujący. A im ważniejsza
wydaje się jakaś cecha, tym więcej istnieje wyrażeń opisujących ją. Na przykład o
sprawności psychicznej i intelektualnej możemy mówić na 155 sposobów (tyle zwrotów
notuje Słownik polszczyzny potocznej , Anusiewicza i Skawińskiego, wydany przez PWN
w 1996 r.).
3. Interesujące są proporcje wyrażeń odnoszących się do cech uznawanych za pozytywne
w stosunku do słów nazywających zjawiska oceniane ujemnie. Spośród 155 sposobów
opisywania sprawności intelektualnej tylko 9 to określenia osób inteligentnych. Wszystkie
pozostałe (146 zwrotów) to nazwy odnoszące się do ludzi niesprawnych umysłowo (…)
Wolimy mówić o tym, co nas śmieszy i czym pogardzamy, niż o tym, co podziwiamy.
4. Wiele informacji o obrazie świata utrwalonym w języku da się wyczytać także
z budowy wyrażeń potocznych. Warto zatem przyjrzeć się nie tylko temu, co jest
reprezentowane w języku, lecz także temu, jak jest ono reprezentowane, nie tylko temu,
o czym mówimy, lecz także - jak o tym mówimy. Jednym ze sposobów określania ludzi
mało inteligentnych jest posługiwanie się nazwami zwierząt, na przykład „osioł", „baran",
„ptasi móżdżek" czy „głupia gęś". Okazuje się, że wyrazy „zwierzęce" w ogóle służą w
polszczyźnie potocznej do pogardliwego nazywania ludzi, których oceniamy negatywnie.
O kimś złośliwym mówi się „małpa", o naiwnym „jeleń", ludzi podłych określa się mianem
„świń" czy „bydląt", a kobietę ciężką i niezgrabną nazywa się „krową". Nie da się
natomiast opisać jakiejś cechy negatywnej za pomocą wyrazu odnoszącego się do
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człowieka. Wręcz przeciwnie - wszystko, co „ludzkie", zostało zarezerwowane do
określenia pozytywnych wartości moralnych. O ludziach, których etykę oceniamy wysoko,
mówi się: „człowiek przez duże C", „zachował się po ludzku", „wyrósł na ludzi". Sobie
(ludziom) przypisujemy zatem cechy pozytywne, podczas gdy negatywnych jakby nie
chcemy u siebie zauważyć - przypisaliśmy je zwierzętom po to zresztą, by za ich pomocą
nazwać w końcu ludzi. (…)
5. Leksyka mówiąca o czynieniu zła i o osobach, które doświadczyły nieetycznego
działania, ujawnia dwie ważne cechy całego słownictwa potocznego: zdecydowaną
przewagę wyrażeń opisujących zjawiska sprzeczne z normami moralnymi
i „odczuciowy" sposób mówienia o sprawach etycznych. Działania wartościowane
negatywnie pod względem moralnym nie są opisywane w kategoriach czynienia zła
moralnego, lecz w kategoriach działań fizycznych - w wyrażeniach „wyrolować kogoś",
„zrobić kogoś na szaro", „dać komuś popalić" bądź „zalać komuś sadła za skórę" nie ma
przecież śladu myślenia o wartościach moralnych. Ich forma nie wskazuje w żaden sposób
na związek z godnością, krzywdą, szczerością, czy nawet z wartościami ogólnymi - złem
i dobrem. O kwestiach etycznych mówimy w kategoriach odczuciowych, jakbyśmy,
używając zwrotów „zalazł mi za skórę", „zrobiłem go w konia" albo „dokopałem mu",
chcieli zapomnieć o krzywdzie, uczciwości czy godności.
6. Na ile fakt, że polszczyzna potoczna wygląda tak, jak wygląda, świadczy o tym, jak my
- jej użytkownicy - myślimy, jakie mamy przekonania, system wartości
i światopogląd? Pełna odpowiedź na to pytanie byłaby możliwa po przeprowadzeniu badań
socjologicznych i psychologicznych. Na podstawie analizy leksyki można jedynie określić
jej zakres pojęciowy (o czym mówimy) i sposób wyrażania treści (jak o tym mówimy).
Nie da się jednak zaprzeczyć temu, że każdy język ukształtował się pod wpływem
przekonań członków narodu posługującego się nim. Język potoczny przekazuje bardzo
uproszczoną wizję świata. Odwołuje się do pewnych schematów wyobrażeniowych, na
których opiera się wartościowanie. Zjawiska dobre porównywane są do tego, co znajduje
się na górze („głowa do góry", „podniósł mnie na duchu"), a złe - do tego, co jest na dole
(„spuścił nos na kwintę", „jest w dołku"). (…) Język pomaga nam zrozumieć zjawiska,
których istota bywa trudna do ogarnięcia (…)
7. Ponieważ język potoczny jest pierwszym, najbardziej podstawowym kodem, który sobie
przyswajamy - posługujemy się nim w domu właściwie od urodzenia - można się
zastanawiać nad tym, na ile wpływa on na nasze myślenie. Większość sądów o świecie
przekazywana jest drogą werbalną. Dziecko, które od urodzenia styka się tylko z jednym
rodzajem określeń osób chorych psychicznie („czubek", „szurnięty") i nie ma możliwości
bliższego przyjrzenia się cierpieniom ludzi dotkniętych na przykład schizofrenią, na pewno
nieświadomie przyjmie negatywny ich stereotyp. Jeśli usłyszy, że oszukiwanie jest
„robieniem w konia", prawdopodobnie będzie traktowało takie działanie jako coś
zabawnego (przynajmniej dopóki samo nie stanie się jego ofiarą). Czy jednak później,
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mając już ukształtowany system wartości, dalej jesteśmy skazani na język i za jego
pośrednictwem przekazujemy swoje przekonania, z których obecności nie zdajemy sobie
sprawy?
8. Taką deterministyczną postawę przyjmowali reprezentanci niektórych środowisk
lingwistycznych, filozoficznych i etnologicznych. Święcił w nich tryumfy pogląd
wyrażony przez Ludwiga Wittgensteina: „Granice mojego języka są granicami mojego
świata". Przyjęcie takiego założenia skazywałoby nas jednak na opowiedzenie się za
biernością człowieka, na zakwestionowanie aktywnej roli umysłu ludzkiego. Człowiek
zdany tylko na swój język nie miałby szans rozwoju. Może więc cała sztuka polega na tym,
by wyjść poza granice języka i zacząć poznawać świat?
Na podstawie: Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Polski duch bez dobrych słów, [w:] „Słowa. Psychologia i
język ”, nr 3/2012 r., s. 16-20.

Uwaga, na potrzeby niniejszego materiału pod każdym zadaniem podano klucz
punktowania odpowiedzi. Ułatwia to analizowanie zadań, gdyż klucz punktowania
jest integralną częścią zadania.
Zadanie 1. (0-1)
Zapisz wyrażenie, które w 1. akapicie jest synonimem słowa „zakrzepłe”.
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………….
1 p. – poprawnie wskazane wyrażenie
0 p. – brak wskazania lub błędne wskazanie
Przykład poprawnej odpowiedzi:
utrwalone od wieków i przekazywane z pokolenia na pokolenie
Zadanie 2. (0-1)
Na podstawie akapitu 1. wyjaśnij, co to znaczy, że obraz świata zapisany w języku
potocznym jest stereotypowy.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
1 p. – poprawne wyjaśnienie
0 p. – brak wyjaśnienia lub błędne wyjaśnienie
Przykład poprawnej odpowiedzi:
Obraz świata zapisany w języku potocznym jest stereotypowy, to znaczy uproszczony
i wartościujący .
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Zadanie 3. (0-1)
Które słowo w zdaniu: Gdy ktoś stwierdził, że kolega go „ocyganił”, niechcący ujawnił
i powielił utrwalony od dawna obraz Cygana. – świadczy o tym, że myślenie stereotypowe
ujawnia się nieświadomie?
............................................................................................................................................
1 p. – poprawne wskazanie słowa
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Poprawna odpowiedź:
niechcący
Zadanie 4. (0-2)
W akapicie 1. autorka kilkakrotnie używa cudzysłowu. Odwołując się do przykładów
z akapitu, wskaż dwie różne funkcje tego znaku interpunkcyjnego.
1. .........................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................
2 p. – poprawne określenie dwóch różnych funkcji cudzysłowu oraz podanie przykładów
1 p. – poprawne określenie jednej funkcji cudzysłowu i podanie przykładu
0 p. – brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź
Przykład poprawnej odpowiedzi:
1. Znak cytowania, np. „On całkiem zszedł na psy”.
2. Znak użycia wyrazu w znaczeniu niedosłownym, np. „uruchamiamy”.
Zadanie 5. (0-1)
Na podstawie akapitu 2. dokończ zdanie, tak aby powstała definicja słowa
„antropocentryczny”.
Antropocentryczny to
……………………………………………………………………………………………
1 p. – poprawne wyjaśnienie
0 p. – brak wyjaśnienia lub błędne wyjaśnienie
Przykład poprawnej odpowiedzi:
stawiający człowieka w centrum zainteresowania.
Zadanie 6. (0-1)
Wyjaśnij, w jaki sposób antropocentryczny charakter polszczyzny potocznej ujawnia się
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w słownictwie? W odpowiedzi odwołaj się do akapitu 2.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
1 p. – poprawne wyjaśnienie
0 p. – brak wyjaśnienia lub błędne wyjaśnienie
Przykład poprawnej odpowiedzi:
W języku potocznym jest dużo słów dotyczących człowieka, jego cech, zainteresowań,
stanów psychicznych i relacji z innymi ludźmi.
Zadanie 7. (0-1)
Na co wskazuje użyta w pierwszym zdaniu akapitu 2. forma czasownika „mówi się”?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.........................................................................................
1 p. – poprawne określenie funkcji formy nieosobowej czasownika
0 p. – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Przykład poprawnej odpowiedzi:
Forma czasownika wskazuje na powszechność i anonimowość sądu. „Mówi się” – czyli
nie wiadomo, kto tak mówi, a jednocześnie jest to sposób wypowiadania się dość
powszechny.
Zadanie 8. (0-1)
W jakim celu autorka tekstu powołuje się na Słownik polszczyzny potocznej?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

1 p. – poprawne określenie celu
0 p. – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Przykład poprawnej odpowiedzi:
Aby uprawomocnić swój wywód.
Zadanie 9. (0-1)
Zaznacz poprawną odpowiedź.
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W jakiej relacji pozostają wobec siebie akapity 2. i 3.?
A. Akapity 2. i 3. nie mają ze sobą żadnego związku.
B. Treść akapitu 3 jest zaprzeczeniem wniosków z akapitu 2.
C. Akapit 3. kontynuuje i rozwija myśli akapitu 2.
D. Akapit 3. zawiera tezę uargumentowaną w akapicie 2.
1 p. - odpowiedź C
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Zadanie 10. (0-1)
Na jakiej podstawie Katarzyna Mosiołek-Kłosińska twierdzi, że wolimy mówić o tym, co
nas śmieszy i czym pogardzamy, niż o tym, co podziwiamy? Odwołaj się do akapitu 3.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
1 p. – poprawne określenie przyczyny
0 p. – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Przykład poprawnej odpowiedzi:
Autorka stwierdza to na podstawie badania proporcji wyrażeń nazywających cechy
pozytywne do wyrażeń nazywających cechy negatywne. Pokazuje, ze istnieje znacznie
więcej zwrotów opisujących cechy negatywne.
Zadanie 11. (0-2)
Na czym polega paradoks ujawniający się w sposobie określania ludzi mało inteligentnych
za pomocą nazw zwierząt? Odwołaj się do akapitu 4.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...........................................................................................................................
2 p. – poprawne i pełne wyjaśnienie paradoksu
1 p. – wyjaśnienie paradoksu uproszczone, nieprecyzyjne, ale poprawne
0 p. – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Przykład poprawnej odpowiedzi:
Paradoks polega na tym, że człowiek przypisuje cechy negatywne zwierzętom po to, by za
ich pomocą nazywać ludzi. Określenia odnoszące się do człowieka dotyczą wyłącznie cech
pozytywnych.
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Zadanie 12. (0-2)
Na podstawie akapitu 5. Wskaż dwa sposoby mówienia w języku potocznym
o działaniach niemoralnych,
1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
2 p. – wskazanie dwóch sposobów mówienia o działaniach niemoralnych
1 p. – wskazanie jednego sposobu mówienia o działaniach niemoralnych
0 p. – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Przykład poprawnej odpowiedzi:
1. Działania niemoralne są opisywane w kategoriach działań fizycznych, a nie zła
moralnego,
2. O wartościach moralnych mówimy w kategoriach odczuciowych.
Zadanie 13. (0-1)
Zacytuj z akapitu 6. Zdanie zawierające informację dotyczącą pochodzenia języka.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
1 p. – poprawne zacytowanie zdania
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Przykład poprawnej odpowiedzi:
Nie da się jednak zaprzeczyć temu, że każdy język ukształtował się pod wpływem przekonań
członków narodu posługującego się nim.
Zadanie 14. (0-2)
O jakich cechach języka potocznego pisze autorka w akapicie 6.? Wymień dwie.
................................................................................................................................
1. ...........................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................
2 p. – poprawne wymienienie dwóch cech języka potocznego
1 p. – poprawne wymienienie jednej cechy języka potocznego
0 p. – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Przykład poprawnej odpowiedzi:
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1. Język potoczny przekazuje uproszczoną wizję świata.
2. Język potoczny jest pomocny w zrozumieniu trudnych zjawisk.
Zadanie 15. (0-1)
Akapity 7. i 8. kończą się pytaniami. Jak funkcję pełnią te pytania w tekście?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
1 p. – poprawne określenie funkcji pytań
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Przykład poprawnej odpowiedzi:
Pytania te zmuszają do namysłu (refleksji), każą zastanowić się nad omawianym
problemem.
Zadanie 16. (0-2)
W akapicie 8. mowa jest o dwóch różnych relacjach człowiek – język. Jakie to relacje?
1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
2 p. – poprawne wymienienie dwóch relacji między człowiekiem a językiem
1 p. – poprawne wymienienie jednej relacji
0 p. – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Przykład poprawnej odpowiedzi:
1. Bierność człowieka wobec języka, człowiek zdany jest tylko na swój język,
2. Wychodzenie człowieka poza granice własnego języka.
Zadanie 17. (0-1)
Wskaż poprawną odpowiedź.
Tekst Katarzyny Kłosińskiej pełni przede wszystkim funkcję:
A. ekspresywną
B. fatyczną
C. informatywną
D. impresywną
1 p. - odpowiedź C
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Zadanie 18. (0-2)
Zinterpretuj tytuł w kontekście całego artykułu.
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................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2 p. – poprawna i głęboka interpretacja tytułu
1 p. – poprawna, lecz powierzchowna interpretacja
0 p. – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Przykład odpowiedzi za 2 p.:
Pierwszy człon tytułu (polski duch) odnosi się do języka potocznego jako kodu
antropocentrycznego. Drugi człon (bez dobrych słów) określa tę odmianę języka jako kod
wartościujący człowieka przede wszystkim w sposób negatywny.
Zadanie 19. (0-6)
Streść artykuł w 50-70 słowach.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
6 p. – przedstawienie tematu tekstu i tego, co na ten temat powiedziano w tekście,
adekwatny poziom uogólnienia, streszczenie logicznie spójne, właściwa liczba słów
3 p. – przedstawienie tematu tekstu i tego, co na ten temat powiedziano w tekście, ALE
zaburzenia dotyczące poziomu uogólnienia LUB logicznej spójności streszczenia
1 p. – przedstawienie tematu tekstu i tego, co na ten temat powiedziano w tekście, ALE
zaburzenia dotyczące poziomu uogólnienia ORAZ logicznej spójności streszczenia
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi.
Przykład odpowiedzi za 6 p.:
Autorka przedstawia problem języka potocznego jako odmiany wyrażającej uproszczony
sposób patrzenia zwykłych ludzi na świat. Stwierdza, że polszczyzna potoczna jest
antropocentryczna, a najwięcej zwrotów dotyczących człowieka dotyczy jego negatywnych
cech psychicznych. Często w tym celu używa się określeń dotyczących zwierząt. Na koniec
autorka
pyta,
jak
język
potoczny
wpływa
na
nasze
myślenie
i stwierdza, że warto przekraczać granicę własnego języka, żeby lepiej poznawać świat.
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2. Rozprawki
Zadanie 1.2
Czy szczególne okoliczności mogą usprawiedliwić postępowanie sprzeczne
z podstawowymi zasadami etyki? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie,
odwołując się do fragmentu Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i do
innych, dowolnych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250
słów.
Gustaw Herling-Grudziński
Inny świat. Zapiski sowieckie
W zarekwirowanym przez wojsko hotelu na rogu Tritone i Corso Umberto
zamówiłem butelkę zimnego wina i zaprowadziłem go do mojego pokoju na trzecim
piętrze. Było duszno, zza przymkniętych żaluzji wpadały do pokoju spłaszczone promienie
światła, przez ściany dochodziły krzyki pijanych żołnierzy i piski dziewcząt ulicznych, na
ulicy kotłował się leniwy tłum. Upał dochodził do zenitu. Usiedliśmy swobodnie na łóżku.
Przyglądałem się bezmyślnie wzorom na tapetach, nie wiedząc, co począć. Gdyż czułem
przez skórę, że nie powiedział wszystkiego.
– W tej historii – zaczął ostrożnie – jest pewna sprawa, którą przemilczałem i którą
chciałbym ci teraz powiedzieć. Nie mówiłem o niej dotąd z nikim, bo prawdę
powiedziawszy, nie miałem z kim. Kiedy wróciłem do Polski, nie znalazłem przy życiu
nikogo, dosłownie nikogo z mojej bliższej i dalszej rodziny. Ale przez tyle bezsennych
nocy marzyłem o tym, aby spotkać kogoś, kto mógłby mnie zrozumieć, kto był także
w obozie sowieckim… Nie żądam od ciebie niczego, nie proszę o nic. Zmieniłem po
wojnie nazwisko i za parę miesięcy, może za rok, rozpocznę w Ameryce nowe życie. Ale
zanim to się stanie, chciałbym, abyś wysłuchawszy mojej opowieści, powiedział tylko
jedno słowo: rozumiem…
– Mów – zachęciłem go, dolewając do szklanki wina – siedzieliśmy przecież
w jednej celi. Po tej wojnie to prawie tyle samo, co gdybyśmy siedzieli w jednej ławie
szkolnej…
– Nie tak łatwo utrzymałem się na stanowisku dziesiętnika w brygadzie budowlanej.
W Rosji, jak wiesz, trzeba za wszystko płacić. W lutym 1942 roku, czyli
w miesiąc zaledwie po przeniesieniu mnie z ogólnych robót do baraku technicznego,
Zadanie 1. pochodzi z Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego
2014/2015 (CKE, Warszawa, 2013).
2

2019-05-D-8-pl-3

72/108

zostałem nocą wezwany do Trzeciego Oddziału. Był to okres, kiedy Rosjanie brali na
Niemcach odwet za klęski na froncie nawet w obozach. W mojej brygadzie pracowało
czterech Niemców – dwóch zrusyfikowanych zupełnie Niemców nadwołżańskich
i dwóch komunistów niemieckich, którzy uciekli do Rosji w roku 1935. Pracowali
doskonale: nie miałem im nic do zarzucenia, chyba to tylko, że unikali jak ognia rozmów
na tematy polityczne. Zażądano ode mnie, abym złożył zeznanie, że słyszałem ich
rozmawiających po niemiecku o bliskim nadejściu Hitlera. Mój Boże, jednym
z największych koszmarów systemu sowieckiego jest mania legalnego likwidowania
ofiar… Nie wystarczy strzelić komuś w łeb, trzeba jeszcze, żeby o to na procesie pięknie
poprosił. Nie wystarczy uwikłać człowieka w ponurą fikcję, trzeba jeszcze, żeby
potwierdzili ją świadkowie. Oficer NKWD nie ukrywał przede mną, że jeśli odmówię,
wrócę na ogólne roboty, do lasu… Miałem więc do wyboru własną śmierć lub śmierć tych
czterech…
Nalał sobie wina i trzęsącą się ręką podniósł szklankę do ust. Spod przymrużonych
powiek widziałem jego spoconą, przekrzywioną strachem twarz.
– I wybrałem. Miałem dość lasu i tego przeraźliwego, codziennego wywijania się od
śmierci – chciałem żyć. Złożyłem zeznanie. [...]
Za ścianą jakiś kobiecy głos zapiał fałszywym falsetem piosenkę włoską i umilkł
nagle, ucięty przekleństwem. Zrobiło się trochę chłodniej, ale słyszałem nieomal, jak
rozgrzane opony samochodów odrywają się z trzaskiem od lepkiego asfaltu.
– Gdybym to powiedział komukolwiek z ludzi, wśród których teraz żyję – podjął
cicho – nie uwierzyłby lub uwierzywszy, nie podałby mi ręki. Ale ty, ty przecież wiesz, do
czego nas doprowadzono. Powiedz tylko to jedno słowo: rozumiem…
Poczułem, jak krew uderza mi do skroni, a wraz z nią cisną się przed oczy dawne
obrazy, wspomnienia. Ale o ileż bardziej były zatarte wówczas, gdy tłumiłem je siłą, by
uratować wiarę w ludzką godność, niż teraz, gdy nareszcie uspokojony – spoglądałem na
nie jak na ostygłą przeszłość! Może wymówiłbym bez trudu to jedno słowo nazajutrz po
zwolnieniu z obozu. Może… Miałem już jednak za sobą trzy lata wolności, trzy lata
wędrówek wojennych, udziału w bitwach, normalnych uczuć, miłości, przyjaźni,
życzliwości… Dni naszego życia nie są podobne do dni naszej śmierci i prawa naszego
życia nie są również prawami naszej śmierci. Wróciłem z takim trudem między ludzi
i miałbym teraz od nich dobrowolnie uciekać? Nie, nie mogłem wymówić tego słowa.
– Więc? – zapytał cicho.
Wstałem z łóżka i nie patrząc mu w oczy, podszedłem do okna. Odwrócony plecami
do pokoju, słyszałem, jak wychodzi i przymyka ostrożnie drzwi. Pchnąłem żaluzje.
Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat. Zapiski sowieckie, Warszawa 1989.
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Zasady wielu systemów etycznych, np. judeochrześcijańskiego czy też społeczeństw
tradycyjnych, stawiają przed człowiekiem określone wymagania co do zachowania się
wobec innych ludzi. Zwłaszcza w etyce judeochrześcijańskiej postawa człowieka powinna
być jednoznaczna, zgodna z Dekalogiem. Zatem wydaje mi się, że trudno jest znaleźć
okoliczności, które mogłyby usprawiedliwić nieetyczne działanie człowieka. Potwierdzenie
mojego stanowiska odnajduję również w literaturze.
Przywołany tekst pochodzi z ostatniego rozdziału, który dotyczy życia autora
wyzwolonego już z sowieckiej niewoli, mającego jednak w pamięci straszliwe prawa łagru,
świata „odwróconego dekalogu”. Grudziński wielokrotnie w swej książce wspominał, że
w Jercewie ludzie dopuszczali się wobec siebie największych niegodziwości. Był w stanie
odróżnić dobro od zła, ocenić nieetyczne zachowania urków, donosicieli, strażników
znęcających się nad więźniami. Zatem ocalił poczucie przyzwoitości, nie relatywizował
zasad moralnych. Przez cały pobyt w łagrze prowadził zaciętą walkę wewnętrzną o
niesprzeniewierzenie się im. I ją zwyciężył – ocalił nie tylko życie, lecz także swoją godność.
Jednocześnie, gdy pozostawał w obozie, był w stanie zrozumieć zachowania nieetyczne
innych, w pewien sposób w tamtych, nieludzkich okolicznościach nawet je
usprawiedliwiać. Jednak na wolności, gdzie nie królowało już bezprawie i przywrócono
hierarchię wartości ważnych dla kultury europejskiej, zaczął dystansować się wobec
rozumienia tych niegodziwych zachowań, których się dopuszczano dla ratowania własnego
życia.
Analizowany fragment „Innego świata” przedstawia rozmowę HerlingaGrudzińskiego w hotelowym pokoju (po trzech latach życia poza łagrem) z napotkanym
współwięźniem Jewrejem, którego coś trapi i chce koniecznie się zwierzyć. Jak się okazuje,
ma na sumieniu fałszywy donos na niewinnych ludzi, będący dla nich wyrokiem śmierci.
Ten donos ratował jego życie, a on „miał dość wywijania się od śmierci”.
A jednak, jak widzimy, to usprawiedliwienie nie wystarcza, by mógł normalnie żyć w
powojennej rzeczywistości. Potrzebuje czyjegoś zrozumienia i liczy na nie u tego, kto żył w
tych samych potwornych warunkach, kto na własnej skórze odczuł, czym był sowiecki obóz.
Tego zrozumienia jednak u swego rozmówcy nie znajduje. Dlaczego? Przecież pisarz ma
świadomość, iż okoliczności życia w sowieckim obozie zmuszały do zachowań, których w
normalnych warunkach człowiek by się nie dopuszczał. Dlaczego z jego usta nie pada
zbawienne dla Jewrieja słowo „rozumiem”?. Dlatego, że od trzech lat żył na wolności,
gdzie na nowo spotkał ład moralny stanowiony przez obowiązujące wszystkich prawo. Z
tej perspektywy uznał, że nie można relatywizować praw moralnych,
a spełnienie oczekiwań Jewrieja byłoby właśnie ich relatywizowaniem. Jednocześnie –
zgodnie z chrześcijańską etyką – nie potępia swego rozmówcy. Nie patrzy mu jednak
w oczy, co świadczy być może o tym, że w nim samym istnieje jakiś rodzaj wstydu
spowodowanego niemożnością głośnego upominania się o godność człowieka w tak
ekstremalnych warunkach jak sowiecki obóz pracy.
W „szczególnych okolicznościach” znalazł się również Marek Edelman, bohater
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reportażu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”. W piekle getta potrafił jednak nie
tylko nadać sens swojemu życiu poprzez przygotowanie (wraz z innymi członkami
Żydowskiej Organizacji Bojowej), a następnie podjęcie zbrojnej walki, ale także poprzez
pomoc idącym na Umschlagplatz, kiedy to jako goniec, jeszcze przed powstaniem,
rozdawał „numerki życia”. Wyznawane przez niego motto: „Nie dać wepchnąć się na
beczkę” nigdy nie było realizowane kosztem innych. Edelman postępował zgodnie
z ogólnoludzkimi, wywiedzionymi z prawa naturalnego, zasadami etycznymi. Pozostał
wierny sobie, nie złożył fałszywego świadectwa i uważał, że przeżycie kosztem innego
człowieka jest niegodne.
Heroizm etyczny nie jest niemożliwy, choć trudny do zrealizowania ludzkimi siłami.
Potwierdzają to dwie powyższe postawy: Herlinga-Grudzińskiego i Edelmana. Obaj
w świecie absurdu (pierwszy w łagrze, drugi w getcie) potrafili nadać sens swojemu życiu
poprzez wierność etyce. Taką postawę każe zachować także Zbigniew Herbert w wierszu
„Przesłanie Pana Cogito”. Kiedy rozum zawodzi – pisze Herbert – należy być odważnym,
gardzić szpiclami, katami, tchórzami. Nie można też wybaczać „w imieniu tych, których
zdradzono o świcie”. Tak właśnie sądził Grudziński i dlatego nie powiedział „rozumiem”.
Miał prawo uważać, że żadna sytuacja nie usprawiedliwia postępowania sprzecznego z
zasadami etyki.
Przywołane teksty potwierdzają moje przekonanie, że strach przed utratą własnego
życia nie jest wystarczającą okolicznością do uzasadnienia nieetycznego postępowania.
Jak powiedział Warłam Szałamow: „Nawet na samym dnie piekła możliwe jest dobro”.
Zadanie 2.
Co człowiekowi odbiera wojna? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując
się do opowiadania „Odpływający ogród” i do innych tekstów kultury. Twoja praca
powinna liczyć co najmniej 250 słów.
Ida Fink
Odpływający ogród
Zdarzyło się raz, że widziałam odpływający ogród, był to ogród sąsiadów, podobnie
jak nasz piękny i bujny, w którym – podobnie jak w naszym – rosły owocowe drzewa.
Widziałam, jak oddalał się powoli i majestatycznie w niedosiężną dal. Popołudnie było
łagodne i ciepłe, siedziałam z siostrą na stopniach ganku, a przed nami jak na dłoni oba
ogrody, Wojciecha i nasz, spojone ze sobą w jeden, gdyż żaden płot ich nie dzielił (płot –
mówiono – byłby obcym elementem), tylko aleja porzeczkowa zszywała je równym
ściegiem.
Popołudnie łagodne, słońce leniwe i złote. Wojciech wyszedł na ganek swego domu
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(także domy były bliźniacze) i zawołał do nas:
– Idziemy zrywać renety!
Było tak, że wszystkie czynności ogrodnicze wykonywano jednocześnie w obu
ogrodach, w ten sam dzień koszono trawę, w ten sam dzień bielono pnie drzew, z nawyku
więc zawiadamiał nas o zrywaniu jabłek.
Zaraz po jego wołaniu ujrzałyśmy starszą siostrę Wojciecha. Niosła w ręku wielkie
wiklinowe kosze, takie, jakie stały u nas na strychu. Siostra Wojciecha nic do nas
nie powiedziała, tylko zeszła do ogrodu, postawiła kosze pod największą złotą renetą,
po czym wróciła na podwórze po drabinę.
– Wojtek – krzyknęła – przygotuj gazety!
Każde jabłko trzeba najpierw ostrożnie-delikatnie zdjąć z gałązki, potem ostrożniedelikatnie owinąć papierowym płaszczem, żeby nie zmarzło zimą, potem ostrożniedelikatnie włożyć do wiklinowego kosza, a jeszcze potem – już na strychu – ostrożniedelikatnie wyjąć z kosza i ułożyć na podłodze jeden owoc obok drugiego, ale tak, żeby się
wzajemnie nie dotykały. Ta delikatna ostrożność czy ostrożna delikatność jest konieczna
dla owocu.
Wojciech zniknął z ganku i za chwilę wrócił z paczką gazet pod pachą. I znowu do nas:
– Zrywamy renety!
Siedziałyśmy na stopniach ganku, czekając aż ojciec skończy rozmawiać z panią
Kasińską i nas zawezwie. Rozmowa toczyła się w gabinecie, który stał teraz zakurzony
i nieużyteczny, chyba że jakiś pacjent zjawił się wieczorem pod osłoną ciemności
z razowcem – zapłatą w koszyku. Od czasu do czasu słychać było energiczny głos pani
Kasińskiej. Głosu ojca w ogóle nie było słychać. Mówili ze sobą już bardzo długo.
Wojciech wszedł na drabinę, jego siostra stanęła pod drzewem i uniosła ramię w górę, jak
gdyby szykowała się do kujawiaka albo jakiegoś innego ludowego tańca. Odebrawszy
zerwany przez Wojciecha owoc, pochylała się nad koszem, po czym prostując się, znowu
wyciągała w górę ramię. Śledziłam uważnie ten pełen troski i czułości taniec owocobrania.
Zależało nam tylko na patrzeniu, a nie żeby słyszeć, co między sobą mówią, ale na to nie
było rady. Mówili, co prawda, niegłośno i nie wszystko do nas docierało, czasami
wystarczy jednakże jedno lub dwa słowa, a już wiadomo, o co mówiącemu chodzi. Puste,
mówili. Zielone. Mają rację, mówili. Co będzie zimą, mówili. Mówili, że zjedliśmy
wszystkie nasze owoce, gdy były jeszcze zielone, i że robiąc tak, mieliśmy racje, bo kto
wie, co będzie z nami zimą. Mówili samą prawdę.
Patrzyłam uważnie, z natężeniem, aż od tego patrzenia rozbolały mnie oczy. Słońce
rozpaliło na masztach drzew ogniska. Skąd mogłam wiedzieć, że to sygnał odjazdu?
Ogród Wojciecha, przyjaciela naszego z dzieciństwa, drgnął nagle, poruszył się,
zakołysał i zaczął wolno odpływać jak wielki zielony okręt. Oddalał się powoli, lecz
nieustannie, odległość pomiędzy nimi a nami zwiększała się gwałtownie, malał, nikł.
Odpływał w dal niedosiężną, nie do pokonania.
Zrobiło mi się dziwnie i przykro, gdyż od dzieciństwa przywykłam do jego bliskości
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i nie wiadomo, co stałby się za chwilę, gdyby moja siostra nie powiedziała: – Nie mruż tak
oczu. Jak mrużysz oczy, zaraz poznać, że jesteś Żydówką.
W ślad za jej słowami wszystko nagle wróciło na miejsce, ogród i drzewa, kosze
i drabina. Wojciech i jego siostra. Ale kto by tam wierzył w takie powroty! Nie ja.
Głos ojca wezwał nas do gabinetu, do energicznej pani Kasińskiej, która po
uzgodnieniu zapłaty, obiecała wyrobić nam kenkarty, żebyśmy mogły się ratować, żeby
nas nie zabili.
Ida Fink, Odpływający ogród, [w:] Opowiadania zebrane, Warszawa 2002.

Aneks nr 5. Ustny egzamin maturalny
1. Kompetencje sprawdzane podczas egzaminu ustnego
Ustny egzamin maturalny opiera się na treściach i umiejętnościach z klas 6 i 7, ale obejmuje
także wiadomości i umiejętności nabyte we wcześniejszych klasach. Do kompetencji
sprawdzanych podczas ustnego egzaminu maturalnego należą:
• odbiór tekstu,
• tworzenie wypowiedzi ustnych (mówienie),
• argumentowanie,
• interpretacja,
• wiedza o języku i literaturze,
• świadomość językowa,
• krytyczne myślenie,
• uczestnictwo w rozmowie (mówienie i słuchanie).
Celem ustnej części egzaminu maturalnego jest sprawdzenie umiejętności tworzenia
samodzielnej wypowiedzi ustnej na podstawie załączonego tekstu literackiego
(dowodzącej rozumienia tego tekstu na różnych poziomach), zgodnie z zasadami
poprawności językowej, logiki i retoryki oraz uczestniczenia w rozmowie z członkami
zespołu egzaminacyjnego. Egzamin ten, poza umiejętnością analizy i interpretacji tekstu,
sprawdza również wiedzę historycznoliteracką, teoretycznoliteracką i kulturową, a także
świadomość językową, umiejętność argumentacji i krytyczne myślenie.
Procedury przeprowadzenia egzaminu ustnego określone są w stosownych dokumentach
zatwierdzonych przez Radę Inspektorów i Radę Zarządzającą Szkół Europejskich.
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2. Cechy zadania egzaminacyjnego na egzaminie ustnym
Schemat zadania jest stały i obejmuje:
a) tekst literacki (epicki, liryczny lub dramatyczny), bądź jego fragment, lub tekst
nieliteracki odnoszący się do zagadnień językowych i komunikacyjnych, bądź jego
fragment. Tekst liczy około 4503 słów (+/- 10%) i powinien być zrozumiały dla
zdającego, który uczył się języka LI przez 12 lat, bez konieczności zamieszczania
przypisów. Dopuszczalne jest skrócenie tekstu w maksymalnie dwóch miejscach, przy
czym cięcia powinny zostać oznaczone znakiem […]. Liczba słów powinna zostać
wskazana na końcu tekstu. Tekst może zostać poprzedzony krótkim wstępem
wprowadzającym w kontekst wypowiedzi – słowa wstępu nie wliczają się w ogólną
pulę słów. Kolejne wiersze tekstu są numerowane co 5, źródło tekstu jest wyczerpująco
wskazane i opisane zgodnie z zasadami opisu źródeł;
b) zestaw trzech poleceń cząstkowych do tekstu zawierający:
I. polecenie ze wskazówką interpretacyjną,
II. polecenie odnoszące się do formy tekstu,
III. polecenie odnoszące się do wybranych kontekstów, w tym innych
tekstów kultury.
Polecenie cząstkowe powinno zawierać czasownik operacyjny, np.: omów, uzasadnij,
wyjaśnij, wskaż, rozważ, zanalizuj, wskazujący na oczekiwaną formę wypowiedzi (np.
argumentacyjną lub opisową) oraz informację, do jakich kontekstów uczeń powinien
odwołać się w swojej wypowiedzi.
Polecenia powinny odnosić się do tekstów omówionych podczas zajęć w klasach
6-7, a przygotowując je, nauczyciel powinien wziąć pod uwagę możliwości językowe
swoich uczniów. Jeśli zadanie zawiera fragment z lektury wskazanej w programie
nauczania jako lektura obowiązkowa, polecenie może odnosić się do wybranego fragmentu
i całości utworu.
Zadanie daje możliwość weryfikacji sfunkcjonalizowanej wiedzy zdającego oraz jego
umiejętności analityczno-interpretacyjnych (w odniesieniu do tekstu źródłowego
wskazanego w zadaniu i związanych z nim problemowo przywołań różnych kontekstów).
Wiedza językowa i teoretycznoliteracka pełni tu rolę czynnika wspomagającego lekturę
tekstów kultury.
Zadanie umożliwia zdającemu zaprezentowanie poziomu dojrzałości intelektualnej,
orientacji w problemach języka, literatury i kultury, a także wykazanie się sprawnością
językowo-komunikacyjną oraz rozumieniem tekstu stanowiącego inspirację do
wypowiedzi.

3

Wyjątek stanowią teksty liryczne, które mogą być krótsze.
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3. Ocenianie na egzaminie ustnym
Monologowa wypowiedź egzaminacyjna oraz udział zdającego w rozmowie oceniane są
pod względem merytorycznym (treść), językowym i stylowym. Oceny dokonują
członkowie zespołu przedmiotowego, przyznając punkty zgodnie ze skalą oceniania
egzaminu ustnego.
Za wypowiedź w części ustnej egzaminu maturalnego zdający może otrzymać
maksymalnie 10 punktów.
Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi ustnej
Ocena

Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi ustnej w części monologowej
i dialogowej

10 – 9,5

Wypowiedź monologowa w całości zgodna z poleceniem. Realizacja
wszystkich elementów polecenia - co najmniej jeden element powinien być
pogłębiony. Bez błędów rzeczowych. W trakcie rozmowy wypowiedzi ucznia
w pełni adekwatne i odpowiednio rozwinięte. Zarówno w części monologowej,
jak i dialogowej pełna spójność wypowiedzi lub nieznaczne zaburzenia
spójności, stosowny styl oraz brak rażących błędów gramatycznych i
leksykalnych bądź licznych błędów nierażących;
zadowalająca poprawność wymowy i prozodii; zachowane wszystkie zasady
uczestniczenia w rozmowie.

9,4 – 9,0

Wypowiedź monologowa w całości zgodna z poleceniem. Realizacja
wszystkich elementów polecenia, ale bez pogłębienia żadnego z elementów;
bez błędów rzeczowych. W trakcie rozmowy wypowiedzi ucznia w pełni
adekwatne i odpowiednio rozwinięte. Zarówno w części monologowej, jak
i dialogowej pełna spójność wypowiedzi lub nieznaczne zaburzenia spójności,
stosowny styl oraz brak rażących błędów gramatycznych i leksykalnych bądź
licznych błędów nierażących; zadowalająca poprawność wymowy i prozodii;
zachowane wszystkie zasady uczestniczenia w rozmowie.

8,9– 8,0

Wypowiedź monologowa w całości zgodna z poleceniem. Realizacja
wszystkich elementów polecenia, możliwy jeden błąd rzeczowy.
ORAZ/LUB
W trakcie rozmowy wypowiedzi ucznia w pełni adekwatne, ale
niewystarczająco lub nadmiernie rozwinięte.
Zarówno w części monologowej, jak i dialogowej pełna spójność wypowiedzi
lub nieznaczne zaburzenia spójności, stosowny styl oraz brak rażących błędów
gramatycznych i leksykalnych, bądź licznych błędów nierażących.
ORAZ/LUB
Naruszona któraś z zasad uczestniczenia w rozmowie.
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7,9 – 6,0
7,9 – 7,0
realizacja
dwóch
elementów

6,9 – 6,0
realizacja
jednego
elementu

Wypowiedź monologowa w całości zgodna z poleceniem. Realizacja
niektórych elementów polecenia i/lub więcej niż jeden błąd rzeczowy.
ORAZ/LUB
W trakcie rozmowy wypowiedzi częściowo adekwatne.
ORAZ/LUB
W części monologowej lub/i dialogowej znaczne zaburzenia spójności
wypowiedzi LUB styl częściowo stosowny, LUB rażący błąd gramatyczny
bądź leksykalny albo liczne błędy w tym zakresie.

5,9 – 4,0

Wypowiedź monologowa częściowo zgodna z poleceniem. Realizacja
wszystkich elementów polecenia.
ORAZ
W trakcie rozmowy wypowiedzi adekwatne lub częściowo adekwatne.
ORAZ/LUB
W części monologowej lub/i dialogowej znaczne zaburzenia spójności
wypowiedzi
ORAZ/LUB
styl częściowo stosowny
ORAZ/LUB
liczne błędy gramatyczne bądź leksykalne, w tym błędy rażące.

3,9 – 0,1

Wypowiedź monologowa częściowo zgodna z poleceniem. Realizacja
niektórych elementów polecenia.
ORAZ/LUB
W trakcie rozmowy wypowiedzi w większości nieadekwatne.
ORAZ/LUB
W części monologowej lub/i dialogowej styl niestosowny.

0

Wypowiedź nie jest wypowiedzią egzaminacyjną bądź jest niezgodna
z poleceniem.

Objaśnienia do kryteriów
Monologowa wypowiedź egzaminacyjna powinna spełniać dwa warunki:
- być dłuższym monologiem na temat określony w poleceniu;
- stanowić formalną oraz znaczeniową całość.
Wypowiedź, która nie spełnia obu tych warunków, nie może być uznana za wypowiedź
egzaminacyjną. W takim wypadku zdający otrzymuje 0 punktów.
Wypowiedź zgodna z poleceniem to wypowiedź, której myśl przewodnia nawiązuje do
polecenia, a wszystkie elementy treści się z nią wiążą. Myśl przewodnią może
sformułować sam zdający (w postaci tezy, hipotezy, pytania) lub może ją zrekonstruować
komisja na podstawie całej wypowiedzi.
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Wypowiedź częściowo zgodna z poleceniem to wypowiedź, której myśl przewodnia
nawiązuje do polecenia, ale nie wszystkie elementy treści się z nią wiążą.
Stopień realizacji polecenia ocenia się na podstawie tego, czy zdający w swojej
wypowiedzi odniósł się do wszystkich elementów wskazanych w poleceniu, czy tylko do
niektórych (np. nie odniósł się do podanego w zadaniu tekstu lub nie przywołał innego
tekstu, lub nie uzasadnił własnego zdania, jeśli wymagało tego polecenie).
Jakość realizacji polecenia ocenia się na podstawie wnikliwości, z jaką zdający omawia
kolejne elementy polecenia. Realizacja pogłębiona to realizacja, w której zdający
wnikliwie omówił co najmniej jeden z elementów polecenia. Realizacja powierzchowna
to realizacja, w której omówienia wszystkich z uwzględnionych w wypowiedzi elementów
polecenia mają charakter ogólnikowy (pobieżny).
Poprawność rzeczową i terminologiczną ocenia się na podstawie występowania
w wypowiedzi błędów rzeczowych i terminologicznych.
Jeżeli zdający popełni błąd świadczący o nieznajomości (1) tekstu kultury, do którego się
odwołuje, oraz (2) kontekstu interpretacyjnego, który przywołuje, wypowiedź uznaje się
za częściowo niezgodną z poleceniem.
Pomyłki (np. w nazwach własnych, datach, terminach) niewpływające na wartość
merytoryczną wypowiedzi uważa się za usterki, a nie błędy.
Wypowiedzi w pełni adekwatne to wypowiedzi skoncentrowane na zagadnieniu
sformułowanym przez członka zespołu przedmiotowego.
Wypowiedzi częściowo adekwatne mogą we fragmentach odbiegać od zagadnienia
sformułowanego przez członka zespołu przedmiotowego, np. w postaci dygresji. Jeżeli
przy większej liczbie zagadnień co najmniej jedna wypowiedź zdającego jest adekwatna,
wówczas całą rozmowę uznaje się za częściowo adekwatną. Wypowiedzi nieadekwatne
to wypowiedzi nie na temat.
W trakcie rozmowy wypowiedzi odpowiednio rozwinięte to wypowiedzi, które
wyczerpują aspekt merytoryczny pytania lub są bardzo bliskie tego poziomu. Wypowiedzi
niewystarczająco rozwinięte to wypowiedzi powierzchowne, pomijające istotne aspekty
merytoryczne zagadnienia, niewgłębiające się w zagadnienie lub odnoszące się do
aspektów drugorzędnych. Wypowiedzi nadmiernie rozwinięte to wypowiedzi
niepotrzebnie wykraczające poza aspekt merytoryczny pytania (np. gdy zdający w sposób
niefunkcjonalny przywołuje treści niezwiązane z pytaniem lub wielokrotnie powtarza tę
samą myśl, lub w sposób niefunkcjonalny powtarza fragmenty wypowiedzi monologowej).
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Podczas rozmowy z komisją egzaminacyjną ocenia się też, czy zdający przestrzega zasad
uczestniczenia w rozmowie, w tym zasady uprzejmości i grzeczności językowej.
Styl uznaje się za stosowny, jeśli zachowana jest zasada decorum (dobór środków
językowych jest adekwatny do sytuacji egzaminacyjnej, tematu i intencji wypowiedzi oraz
odmiany mówionej). Dopuszczalne są drobne, sporadyczne odstępstwa od stosowności.
Styl częściowo stosowny dotyczy wypowiedzi, w której zdający niefunkcjonalnie łączy
różne style, nie kontroluje jednolitości stylu, np. w wypowiedzi pojawiają się wyrazy i
konstrukcje charakterystyczne dla stylu potocznego, nieoficjalnego. Styl jest niestosowny,
jeśli wypowiedź zawiera np. wulgaryzmy lub ma charakter obraźliwy.
Nie należy oczekiwać, że zdający będą używać struktur typowych dla języka pisanego.
Język mówiony kieruje się swoimi prawami i takie jego cechy, jak: niekompletne
wypowiedzi, elipsy (opuszczenia elementów wypowiedzi oczywistych ze względu na
kontekst/sytuację wypowiedzi), zawahania, powtórzenia językowe itp. − nie mogą
wpływać na ocenę.
Poprawność gramatyczną i leksykalną ustala się na podstawie wagi i liczby błędów
składniowych, fleksyjnych, leksykalnych i frazeologicznych.
Poprawność wymowy uznaje się za niezadowalającą, gdy wymowa jest niewyraźna
w stopniu utrudniającym zrozumienie wypowiedzi oraz gdy występują rażące błędy
fonetyczne (w tym − w akcentowaniu). Nie bierze się pod uwagę wad wymowy
(np. seplenienia lub jąkania się), a także usterek spowodowanych emocjami.

Aneks nr 6. Przykłady zadań na ustny egzamin maturalny
Przykłady zadań zamieszczone w niniejszym Aneksie nie ilustrują wszystkich wymagań
zapisanych w programie nauczania. Należy zauważyć, że podczas egzaminu nie da się
zweryfikować niektórych wymagań lub da się to zrobić jedynie w ograniczonym stopniu.
Dlatego zapisy w Aneksie nie mogą być jedyną wskazówką do planowania procesu
kształcenia w zakresie języka polskiego w średnich Szkołach Europejskich. Tylko
konsekwentna realizacja wszystkich wymagań z programu może zapewnić gruntowne
polonistyczne wykształcenie absolwentów.
Zadanie 1.
Bruno Schulz
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Wiosna
Czym jest dla ciebie, drogi czytelniku, marka pocztowa? Czym jest ten profil
Franciszka Józefa I z łysiną uwieńczoną wieńcem wawrzynu? Czy nie jest on symbolem
codzienności, zdeterminowaniem wszystkich możliwości, rękojmią nieprzekraczalnych
granic, w których już raz na zawsze świat jest zamknięty?
Świat był naówczas objęty ze wszech stron Franciszkiem Józefem I i nie było
wyjścia poza niego. Na wszystkich horyzontach wyrastał, zza wszystkich węgłów
wynurzał się ten profil wszechobecny i nieunikniony, zamykał świat na klucz, jak
więzienie. I oto, gdyśmy już stracili nadzieję, pełni gorzkiej rezygnacji, pogodzili się
wewnętrznie z jednoznacznością świata, z tą ciasną niezmiennością, której potężnym
gwarantem był Franciszek Józef I — wtedy znienacka, jak rzecz nieważną otworzyłeś
przede mną ten markownik, o Boże, pozwoliłeś rzucić mimochodem spojrzenie w tę księgę
łuszczącą się blaskiem, w markownik strącający swe szaty, stronica za stronicą, coraz
jaskrawszy i coraz przeraźliwszy… Któż weźmie mi za złe, że stałem wówczas olśniony,
bezsilny ze wzruszenia, a z oczu przepełnionych blaskiem lały mi się łzy. (…) Więc tyle
dałeś sposobów istnienia, o Boże, więc taki Twój świat jest nieprzeliczony! To jest więcej
niż w najśmielszych marzeniach roiłem. Więc prawdą jest ta wczesna antycypacja duszy,
która wbrew oczywistości upierała się przy tym, że świat jest nieprzeliczony!
Świat był naówczas ograniczony Franciszkiem Józefem I. Na każdej marce
pocztowej, na każdej monecie i na każdym stemplu stwierdzał jego wizerunek
niezmienność świata, niewzruszony dogmat jego jednoznaczności. Taki jest świat i nie
masz innych światów prócz tego — głosiła pieczęć z cesarsko-królewskim starcem.
Wszystko inne jest urojeniem, dziką pretensją i uzurpacją. Na wszystkim położył się
Franciszek Józef I i zahamował świat w jego wzroście. (…)
Ale gdy już więzienie zamyka się nieodwołalnie, gdy ostatni otwór jest
zamurowany, gdy wszystko się sprzysięgło, ażeby Cię przemilczeć, o, Boże, gdy
Franciszek Józef I zatarasował, zalepił ostatnia szparę, ażeby Cię nie dojrzano, wtedy
powstałeś w szumiącym płaszczu mórz i kontynentów i kłam mu zadałeś.
Ty, Boże, (…) [uderzyłeś] wtedy we mnie tą płonącą księgą, eksplodowałeś
z kieszeni Rudolfa markownikiem. (…) O, jakże wystrzeliłeś z niego,
o Boże! To była Twoja żarliwa tyrada, to była płomienna i świetna filipika Twoja przeciw
Franciszkowi Józefowi I i jego państwu prozy, to była prawdziwa księga blasku!
Otworzyłem ją i zajaśniało przede mną kolorami światów, wiatrem nie objętych
przestrzeni, panoramą wirujących horyzontów. Ty szedłeś przez nią, karta za kartą, ciągnąc
za sobą ten tren utkany ze wszystkich stref i klimatów. Kanada, Honduras, Nikaragua,
Abrakadabra, Hiporabundia… Zrozumiałem cię, o Boże. To były wszystko wybiegi
Twojego bogactwa, to były pierwsze lepsze słowa, które Ci się nawinęły…
Bruno Schulz, Wiosna, [w:] Sklepy cynamonowe, Kraków 1974, ss.152 - 154.
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1. Wtajemniczenie w metafizyczny wymiar życia. Analizując przytoczony fragment
Wiosny Brunona Schulza, pokaż kiedy i jak się ono dokonuje.
2. Wskaż w tekście znaki mitologizacji świata.
3. Wykorzystując znane Ci konteksty, odczytaj w przytoczonym fragmencie znaczenie
toposu Księgi.
Przykładowa realizacja zadania
1.
•

Ingerencja sił nadprzyrodzonych, które za pomocą klaseru pełnego znaczków
otwierają przed chłopcem nową, metafizyczną perspektywę: Więc tyle dałeś
sposobów istnienia, o Boże, więc taki Twój świat jest nieprzeliczony! To jest więcej
niż w najśmielszych marzeniach roiłem. Więc prawdą jest ta wczesna antycypacja
duszy, która wbrew oczywistości upierała się przy tym, że świat jest nieprzeliczony!

•

Symboliczne przełamanie zbiurokratyzowanej wersji świata monarchii cesarsko –
królewskiej, gdzie wszystko jest z góry wiadome i gdzie nie ma miejsca na
niespodzianki. Piękno i różnorodność świata emanujące z albumu znaczków
pocztowych wskazują drogę buntu przeciw panującej „religii nudy”.

•

Język, jakim posługuje się narrator w przytoczonym fragmencie podkreśla wagę
inicjacji, jaka się dokonuje - „herezji”, która umożliwi narratorowi przejście od
tego, co zwyczajne, ziemskie i ograniczone - do prawdy poznania, które nie zna
granic.

•

Znaczenie mitu w twórczości Schulza. Poszukiwanie autentycznego mitu,
z którego wywodzi się rodowód człowieka i który zanika we współczesnym
świecie.

•

Wizerunek Franciszka Józefa I jako symbolu niezmienności zamkniętego świata
i „niewzruszony dogmat jego jednoznaczności”. Monety, znaczki pocztowe
z wizerunkiem cesarza, stemple jako strażnicy ustalonego porządku.
Wszechobecny portret cesarza stylizowanego na rzymskiego imperatora wyznacza
granice świata, symbolizuje codzienność, nieprzekraczalne granice, ostateczne
zamknięcie świata „na klucz, jak więzienie”. Taki jest świat i nie masz innych
światów prócz tego — głosiła pieczęć z cesarsko-królewskim starcem. Wszystko
inne jest urojeniem, dziką pretensją i uzurpacją. Na wszystkim położył się
Franciszek Józef I i zahamował świat w jego wzroście.

•

Rola Boga - zbawiciela, który przychodzi „w szumiącym płaszczu mórz
i kontynentów” przedstawionych na znaczkach pocztowych, aby wyzwolić
człowieka. Pojedynek ciemnej i jasnej mocy: To była Twoja żarliwa tyrada, to była
płomienna i świetna filipika Twoja przeciw Franciszkowi Józefowi I i jego państwu
prozy, to była prawdziwa księga blasku!

2.

3.
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•

W przytoczonym fragmencie i innych opowiadaniach Schulza Księga symbolizuje
wiedzę i otwartość: przynosi odpowiedź na pytania dotyczące tajemnicy istnienia i
świata niematerialnego, a jednocześnie staje się również dokumentem istnienia
narratora i jego świata.

•

W twórczości Schulza Księga może przyjmować różną postać - być
„markownikiem” - albumem ze znaczkami pocztowymi, ale może być również
samym życiem - w opowiadaniu „Sierpień” narrator mówi o wertowaniu „wielkiej
księgi wakacji, której karty pałały od blasku.”

•

Nawiązując do świętych Ksiąg, takich jak Biblia, które symbolizują całość
wszechświata, jego prawdę i przeznaczenie, Schulz prowadzi czytelnika poprzez
opisywany w Księdze świat pełen dziecięcej fascynacji, wyobrażeń, uczuć do
uniwersalnego początku, w którym źródło mają wszystkie mity. Jednocześnie w
opowiadaniu „Księga” z tomu „Sanatorium Pod Klepsydrą narrator przeciwstawia
Biblii, którą nazywa „nieudolnym falsyfikatem”, prawdziwą Księgę, tworzoną
przez ojca z okruchów życia: reklam, porad, drobnych ogłoszeń - odkrywających
najbardziej autentyczną prawdę o człowieku i świecie.

Zadanie 2.
Wisława Szymborska
Na wieży Babel
- Która godzina? - Tak, jestem szczęśliwa,
i brak mi tylko dzwoneczka u szyi,
który by brzęczał nad tobą, gdy śpisz.
- Więc nie słyszałaś burzy? Murem targnął wiatr,
wieża ziewnęła jak lew, wielką bramą
na skrzypiących zawiasach. Jak to, zapomniałeś?
Miałam na sobie zwykłą szarą suknię
spinaną na ramieniu. - I natychmiast potem
niebo pękło w stubłysku. Jakże mogłam wejść,
przecież nie byłeś sam. - Ujrzałem nagle
kolory sprzed istnienia wzroku. - Szkoda,
że nie możesz mi przyrzec. - Masz słuszność,
widocznie to był sen. - Dlaczego kłamiesz,
dlaczego mówisz do mnie jej imieniem,
kochasz ją jeszcze? O tak, chciałbym,
żebyś została ze mną. - Nie mam żalu,
powinnam była domyślić się tego.
- Wciąż myślisz o nim? - Ależ ja nie płaczę.
- I to już wszystko? - Nikogo jak ciebie.
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- Przynajmniej jesteś szczera. - Bądź spokojny,
wyjadę z tego miasta. Bądź spokojna,
odejdę stąd. - Masz takie piękne ręce.
- To stare dzieje, ostrze przeszło
nie naruszając kości. - Nie ma za co,
mój drogi, nie ma za co. - Nie wiem
i nie chcę wiedzieć, która to godzina
Wisława Szymborska, Na wieży Babel, [w:] Sól (1962).

1. Odczytując wiersz Wisławy Szymborskiej, odpowiedz, dlaczego między
bohaterami lirycznymi nie dochodzi do porozumienia.
2. Analizując środki artystycznego wyrazu, w tym język, jakim posługują się
mówiący, ustal, co ich naprawdę dzieli.
3. Odwołując się do kontekstów, odczytaj aluzję zawartą w tytule utworu
Szymborskiej.
Przykładowa realizacja zadania
1.
•

Wiersz ma formę dialogu, jednak pytania i odpowiedzi są całkowicie niespójne,
a cała rozmowa ma charakter chaotyczny i bezładny. Nie służy ona komunikacji każda ze stron chce jedynie wyartykułować własne stanowisko. Mężczyzna
i kobieta wzajemnie zarzucają sobie zdradę, brak zainteresowania i dobrej woli,
dochodząc wreszcie do wniosku, że jedynym rozwiązaniem jest rozstanie.

•

Bohaterowie wiersza nie są w stanie porozumieć się, ponieważ każda z osób
skoncentrowana jest na sobie - na swoich emocjach, doświadczeniach,
subiektywnych odczuciach - i nie chce wysłuchać drugiej strony. Egotyzm
uniemożliwia porozumienie.

•

Zakończenie utworu pokazuje, że mężczyzna i kobieta pozornie zgadzają się co do
tego, że ich relację - budowę wieży nieustannych nieporozumień - należy
zakończyć. Trudno jednak wierzyć w te zapewnienia, bo z wypowiedzi obojga
przebija rozpacz i żal. O tak, chciałbym, żebyś została ze mną - mówi mężczyzna,
nikogo jak ciebie - dodaje jeszcze któreś z kochanków. Być może bohaterowie
wiersza kochali się naprawdę i kochają się nadal. Przyczyną ich porażki jest tylko
( i aż) niemożność porozumienia się.

2.
•

Tekst został wyraźnie udramatyzowany, w całości składa się bowiem z dialogu
dwojga ludzi. Jest to jednak dialog pozorny, ponieważ rozmówcy nie słuchają się koncentrując się jedynie na sobie. Możemy wręcz mówić o dwóch osobnych
monologach. Jednocześnie mamy do czynienia z mini-fabułą, rozmowa kochanków
prowadzi bowiem do określonego finału – decyzji o rozstaniu.
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•

W rozmowie między kochankami pada wiele pytań, ale żadne z nich nie znajduje
odpowiedzi – ani mężczyzna, ani kobieta nie reagują na wypowiedzi drugiej strony.
Wyjątkiem jest jedynie początkowe pytanie „Która godzina?”, do którego odnosi
się finałowe zdanie wiersza: „I nie chcę wiedzieć, która to godzina”. Dzięki
powtórzeniu tego samego motywu na początku i na końcu wiersza tekst uzyskuje
wyrazistą, klamrową budowę, która bierze w nawias wszystko, co zostało
wypowiedziane pomiędzy pytaniem o godzinę i odpowiedzią. Oznacza to, że mamy
do czynienia z fiaskiem komunikacji na poziomie emocjonalnym. Kochankowie
nie rozumieją się na płaszczyźnie uczuć, potrafią jedynie sucho wymieniać między
sobą ninformacje.

•

Wrażenie nieporozumienia wywołują przede wszystkim pytania, które pozostają
bez odpowiedzi - możemy tu mówić o pytaniach retorycznych, ponieważ
w trakcie rozmowy mogą one stawać się przedmiotem refleksji jedynie dla
pytającego. Symultaniczność - jednoczesność wypowiedzi obu rozmówców
podkreśla efekt chaosu pozornej rozmowy.

•

„Na wieży Babel” to wiersz, w którym autorka przedstawia reinterpretację
biblijnego mitu wieży Babel - tytuł jest tu ważną wskazówką interpretacyjną.

•

Według Pisma Świętego wieża, wznoszona przez budowniczych, miała sięgać do
nieba, jako znak jedności i potęgi mieszkańców krainy Szinear. Ludzkie ambicje,
zagrażające zwierzchnictwu Boga, spotkały się z reakcją udaremniającą ludzkie
plany: by nie pozwolić na dokończenie budowli pomieszał budowniczym języki,
przez co nie byli w stanie się porozumieć.

•

W wierszu Szymborskiej kochankowie – kobieta i mężczyzna, podobnie jak
biblijni budowniczy, choć mówią do siebie, nie rozumieją siebie nawzajem.
W analogii do historii biblijnej można to wyjaśnić ingerencją Boga zazdrosnego
o miłość między ludźmi - jest to jedna z możliwych hipotez interpretacyjnych. Inna
hipoteza wskazuje na konstrukcję wieży jako metaforę miłosnego związku.
Podobnie jak w Starym Testamencie kłótnię kochanków poprzedzają metafizyczne
znaki odsyłające do mitu o wieży Babel – pojawia się burza, wiatr, wieża „ziewa
jak lew”, „niebo pęka w stubłysku”, a mężczyzna widzi „kolory sprzed istnienia
wzroku”.
Osiągnięcie
pełnej
harmonii
i
szczęścia
w
relacji
z drugim człowiekiem wydaje się celem utopijnym. Ludzie mówią bowiem innymi
językami i trudno znaleźć im wspólną płaszczyzną porozumienia

3.

Zadanie 3.
Stanisław Wyspiański
Wesele (fragment)
JASIEK (jest teraz kontent a dziwuje się)
Tyle par, tyle par!
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CHOCHOŁ
Tańcuj, tańczy cała szopka,
a cyś to ty za parobka?
JASIEK
(z ręką do czoła, jakby se chciał na ucho nasunąć czapki)
Kajsi mi sie zbyła copka przeciem druzba, przeciem druzba,
a druzbie to w copce słuzba.
CHOCHOŁ
(w takt się chyla a przygrywa)
Miałeś, chamie, złoty róg,
miałeś, chamie, czapkę z piór:
czapkę wicher niesie,
róg huka po lesie,
ostał ci sie ino sznur,
ostał ci sie ino sznur.
(Kogut pieje).
JASIEK
jakby tknięty przytomniejąc)
Jezu! Jezu! zapioł kur! - Hej, hej, bracia, chyćcie koni!
chyćcie broni, chyćcie broni!!
Czeka was WAWELSKI DWÓR!!!
CHOCHOŁ
(w takt się chyla a przygrywa)
Ostał ci się ino sznur.
-------------Miałeś, chamie, złoty róg.
JASIEK
(aże ochrypły od krzyku)
Chyćcie broni, chyćcie koni!!!
Na podstawie: Stanisław Wyspiański, Wesele, oprac. J. Nowakowski, wyd. 2, Wrocław 1977.

1. Na podstawie przytoczonego fragmentu i całego „Wesela” scharakteryzuj postać
Jaśka i jej funkcję w dramacie Wyspiańskiego.
2. Omów funkcję symbolu w finałowej scenie i w całym utworze.
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3. Czy literatura może stanowić rozrachunek z narodowymi mitami? Przedstaw
swoje stanowisko i uzasadnij je na podstawie „Wesela” i innych tekstów
literackich.
Przykładowa realizacja zadania
1.
• Jasiek to prosty, wiejski chłopak. Jego pierwowzorem był Jan Mikołajczyk, brat
Jadwigi, która w „Weselu” jest Panną Młodą. Jest dumny z funkcji drużby, jaką
pełni na weselu, oraz odświętnej czapki z pawimi piórami. Marzy o bogactwie, co
wyraża w piosence: "Zdobyłem se pawich piór (…), postawie se pański dwór!"
• Z zapałem podejmuje zadanie, jakie powierza mu Gospodarz, przekazując mu złoty
róg. Pełen wiary we własne siły wyrusza w noc, aby je wykonać, rozumiejąc wagę
swojej misji. Nie dopytuje o sens działań, ale wierzy, że "Chłopy z kosą - dobra
nasza!", i to dodaje mu werwy. Zgodnie ze wskazówkami zwołuje chłopów, ale
schylając się po czapkę, którą wiatr zwiał mu z głowy, gubi złoty róg. Przez jego
lekkomyślność
nie
uda
się
wyrwać
z
letargu
weselników,
w których głos rogu miał tchnąć wolę walki. W przytoczonej scenie Jasiek
spostrzega, że jest już za późno na wypełnienie misji.
• Jasiek nie jest jeszcze gotowy, aby sprostać zadaniu, jakie przekazuje mu
Gospodarz wraz ze złotym rogiem. Rozpacz po zgubieniu rogu świadczy o tym, że
rozumie powagę sytuacji, wie że zaprzepaścił najważniejszą sprawę.
2.
•

•

•

Wyspiański w sposób mistrzowski skonstruował wieloplanowy i wielowarstwowy
utwór, wpisał w jego treść symbole, które umożliwiły mu przedstawienie wizji
narodu jako zespołu ludzkiego całkowicie niezdolnego do podjęcia walki
narodowowyzwoleńczej. W „Weselu” możemy mówić o symbolice na poziomie:
przedmiotów, postaci i scen. Goście weselni symbolizują naród, chata bronowicka
- Polskę, osoby dramatu to symbole tradycji i przeszłości.
Złoty róg jest symbolem zjednoczenia w walce narodowowyzwoleńczej - miał dać
sygnał wzywający do powstania. Gospodarz, który otrzymał róg, oddaje go
Jaśkowi, lekceważąc w ten sposób zadanie, jakie miał wypełnić. Jasiek gubi róg,
schylając się po czapkę z piór - zaprzepaszcza szansę walki, bo uwiodły go kuszące
marzenia o bogactwie, przedłożył prywatę nad sprawę powstania, okazując swoją
niedojrzałość i brak odpowiedzialności.
Władzę nad społecznością obejmuje chochoł. Taniec chocholi to symbol
zniewolenia, marazmu i niemocy narodowej. Scena tańca ma wyraz
pesymistyczny.

3.
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•

•

•

Literatura, zwłaszcza polska, często odwołuje się do narodowych mitów
uformowanych i utrwalonych przez kulturę w postaci przekazów i obrazów,
żywiących wyobraźnię narodową. Te odwołania często są pretekstem do
konfrontacji z narodową mitologią. „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego można
odczytywać jako dramat narodowy, w którym Wyspiański dokonuje rozrachunku z
narodowymi mitami.
Rozrachunek z mitami narodowymi wskazują już didaskalia, dzięki którym
stworzona została plastyczna wizja przestrzeni scenicznej. Wszystko to, co zacznie
dziać się na scenie, jest zgodne z dekoracją, a w szczególności
z wizerunkami Matejkowskich obrazów, opiewających dni chwały polskiego
narodu. W poszczególnych aktach dramatu pojawiające się zjawy wywodzą się
z warstw symbolicznych historii, sztuki i poezji, gdzie funkcjonują jako mity. Ich
przybycie odsłania prawdę o pozorach i złudzeniach bohaterów, z którymi
prowadzą dialogi. Wraz z nimi upadają kolejne mity, takie jak romantyczna wizja
racławickich kosynierów - chłopów, którzy pod odpowiednim przewodnictwem,
mieli stać się główną siłą walki wyzwoleńczej czy mit dotyczący przywódczej roli
inteligencji, jej posłannictwa i odpowiedzialności za losy państwa i narodu.
Wyspiański w „Weselu” dokonuje konfrontacji tych mitów z rzeczywistością,
a konfrontacja ta kończy się kompromitacją. Ostateczny rozrachunek
z narodowymi mitami odsłania bolesną rzeczywistość.
Podobnego rozrachunku z narodowymi mitami dokonuje Witold Gombrowicz
w „Ferdydurke”, gdzie ośmieszeniu i krytyce poddane są takie narodowe mity, jak
mit wielkiej poezji romantycznej, która ma poruszać i zachwycać kolejne pokolenia
Polaków, czy mit państwowotwórczej mądrości szlachcica ziemianina obecny w
kulturze już od czasów Mikołaja Reja. O rozrachunku z narodową mitologią można
też mówić w odniesieniu do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, a z pozycji
współczesnych - na przykład w opowiadaniach Andrzeja Stasiuka.
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Ogólna matryca dla maturalnego egzaminu pisemnego LI*
Zadanie

Część 1: Teksty
nieliterackie
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ODBIÓR TEKSTU:

Cele kształcenia

Waga
w %**

15%

Interpretowanie
tekstu

•
•
•
•
•

Krytyczne myślenie
•
Zadanie 1
Test na
podstawie
tekstu
nieliterackiego

•
TWORZENIE
WYPOWIEDZI
PISEMNYCH
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•
•
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naukowe w zakresie
języka i literatury
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•
•

Argumentowanie

•
•

Świadomość
językowa

•
•
•
30%**

rozumienie tekstu nieliterackiego
wyszukiwanie informacji w tekście
badanie struktury tekstu
analiza środków językowych służących prezentowaniu punktu
widzenia autora i zrozumienie ich funkcji
określanie opinii autora wobec opisanych zagadnień i krytyczna
ocena tej opinii
identyfikowanie i odczytywanie głównej myśli tekstu oraz faktów wraz
z ich kontekstem
wskazywanie cech gatunkowych tekstów nieliterackich różnego typu
wykorzystanie wiedzy kontekstowej do nadawania sensów tekstom
nieliterackim
korzystanie z terminologii dotyczącej takich obszarów, jak wiedza o
języku, literaturze i kulturze.

Zadanie

Ocena

Zadanie
1

Schemat
oceniania dla
poszczególn
ych zadań

Waga
w
punkt
ach**

tworzenie wypowiedzi argumentacyjnych
badanie różnych punktów widzenia i konstruowanie własnego
stanowiska wobec nich
wyrażanie opinii na temat zjawisk lub tekstów
konstruowanie trafnych i rzeczowych argumentów za pomocą
odpowiednich środków językowych
tworzenie tekstów skierowanych do różnych grup odbiorców
poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna
wykorzystanie elementów różnych stylów funkcjonalnych i środków
stylistycznych
30

Część 2: Teksty
literackie

ODBIÓR TEKSTU:

•
•
•

35%

Interpretowanie
tekstu
Zadanie 1
Wypowiedź
argumentacyjna
(rozprawka) na
podstawie
tekstu
literackiego

•
•
Krytyczne myślenie
•
•

Kompetencje
naukowe w zakresie
języka i literatury
TWORZENIE
WYPOWIEDZI
PISEMNYCH

•

35%

•

Argumentowanie

•

Świadomość
językowa

•
•
•

rozumienie tekstów literackich w różnych formach gatunkowych
analizowanie i interpretowanie tekstów literackich
rozpoznawanie istotnych cech tekstu oraz funkcji zawartych w nim
środków językowych
rozpoznawanie funkcji tekstu i ich krytyczna analiza
wiedza na temat nurtów i koncepcji literackich oraz znajomość
terminologii niezbędne do zrozumienia i opisu tekstów literackich
różnego typu
identyfikowanie głównego przesłania lub tezy tekstu
wykorzystanie wiedzy kontekstowej koniecznej do zrozumienia tekstu

Zadanie
2

Schemat
oceniania –
kryteria
oceny
rozprawki
maturalnej

tworzenie wypowiedz na wskazany temat, jasnej i uporządkowanej
pod względem treści i kompozycji
trafne i rzeczowe argumentowanie w odniesieniu do tekstów
literackich, ich przesłania i intencji
przedstawianie własnego punktu widzenia na temat przeczytanych
tekstów i w odniesieniu do ich treści
wykazanie się dobrym zrozumieniem tekstów
poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna
wykorzystanie elementów różnych stylów funkcjonalnych i środków
stylistycznych

Część 2 łącznie

70%**

70

Całość łącznie

100%

100

* W celu zapewnienia spójności we wszystkich programach nauczania LI matryca została przygotowana w oparciu o następujące dokumenty: Structure of the L 1 Written and Oral
Examinations in the European Baccalaureate (2020-01-D-41-en-1) and Attainment descriptors for all L I – Secondary cycle (2018-09-D-57-en-fr-de-3)
**Powyższe wartości procentowe są przykładowe. Dostępny zakres, w zależności od wybranego modelu, wynosi od 30 do 70% dla tekstów literackich i od 30 do 70% dla tekstów nieliterackich.
Na przykład może wynosić 60% w przypadku tekstów niemających charakteru literackiego i 40% w przypadku tekstów literackich lub odwrotnie.
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Szczegółowa matryca dla maturalnego egzaminu pisemnego LI *
Język polski
Zadanie

Część 1: Teksty
nieliterackie

Kompetencje

ODBIÓR
TEKSTU:
Interpretowanie
tekstu
Krytyczne
myślenie

Zadanie 1
Test na
podstawie
tekstu
nieliterackiego

Kompetencje
naukowe w
zakresie języka i
literatury
TWORZENIE
WYPOWIEDZI
PISEMNYCH
Argumentowanie
Świadomość
językowa

Waga
w %**

30%

Cele kształcenia

Zadania testowe sprawdzające rozumienie czytanego tekstu mogą dotyczyć
4. na poziomie znaczeń:
• wyszukiwania informacji,
• dostrzegania powiązań między informacjami,
• dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych między zdarzeniami,
• odróżniania informacji ważnych od drugorzędnych,
• wnioskowania na podstawie przesłanek zawartych w tekście,
• określania tematu/ głównej myśli/ przesłania tekstu,
• dostrzegania relacji między częściami składowymi tekstu,
• określania stosunku autora do opisanych zagadnień,
• zadawania pytań do tekstu,
•
rozpoznawania znaczeń przenośnych wyrazów i konstrukcji wyrazowych;
5. na poziomie struktury:
• rozumienia funkcji środków językowych w tekście, w tym epitetu,
porównania, przenośni,
• badania struktury tekstu,
• określania tezy tekstu i wskazywania argumentów,
• objaśniania funkcji wydzielonych fragmentów tekstu na tle całości,
• wyodrębniania części składowych utworu, określania powiązań między
nimi;
6. na poziomie komunikacji:
• rozpoznawania informacji i opinii,

Zadanie

Ocena

Zadanie
1

Schemat
oceniania
dla
poszczeg
ólnych
zadań

Waga
w
punkt
ach

• wyrażania stosunku do opinii autora (czytanie krytyczne).
Zadania testowe sprawdzające umiejętność wykonywania działań na tekście mogą
dotyczyć:
•
•

•
•
•

wyszukiwania słów (pojęć) kluczowych;
transformacji tekstu, czyli różnych przekształceń jego struktury, opartych na
zasadzie równoważności, służących m.in. dostosowaniu formy tekstu do
zadanego celu (np. zmiana konwencji stylistycznej i pytanie o efekt takiego
zabiegu czy przekształcenia składniowe podporządkowane różnym intencjom
komunikacyjnym);
formułowania pytań, na które odpowiedzią są kolejne zdania lub fragmenty
tekstu;
streszczenia;
tworzenia planu tekstu.

Zadania testowe sprawdzające umiejętność tworzenia krótkich wypowiedzi
pisemnych mogą dotyczyć:
•
•
•
•

wyrażania opinii wobec zjawisk lub tekstów, w tym także tez postawionych w
tekście;
stawiania tezy i formułowania argumentów;
tworzenia tekstów pełniących różne funkcje oraz skierowanych do różnych grup
odbiorców;
tworzenia tekstów w różnych stylach i formach gatunkowych.

Zadania testowe sprawdzające kompetencje językowe mogą dotyczyć:
•
•
•
•
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słownictwa, czyli m.in. znaczenia wyrazów, wyrazów i konstrukcji
synonimicznych, wyrazów wieloznacznych, definiowania pojęć;
słowotwórstwa, czyli analizowania budowy wyrazów pochodnych i sposobu ich
tworzenia;
fleksji, czyli odmiany wyrazów;
składni w tekście, czyli m.in. budowy wypowiedzeń, funkcji wyrazów w zdaniu
(podmiotu, orzeczenia, dopełnienia, przydawki, okolicznika), związków
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•
•
•

Część 1 całość
Część 2: Teksty
literackie

Zadanie 1
Wypowiedź
argumentacyjna
(rozprawka) na
podstawie
tekstu
literackiego

30%
ODBIÓR
TEKSTU:
Interpretowanie
tekstu

70%

30
•
•
•
•
•

Krytyczne
myślenie
Kompetencje
naukowe w
zakresie języka i
literatury
TWORZENIE
WYPOWIEDZI
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składniowych między częściami zdania, budowy zdań złożonych, szyku
wyrazów
i wypowiedzeń składowych w wypowiedzeniu złożonym, transformacji opartych
na równoważności jednostek języka i konstrukcji językowych;
funkcji tekstu;
cech gatunkowych tekstu;
zagadnień stylistycznych, czyli m.in. wartości stylistycznej środków językowych
w tekstach tworzonych w różnych celach i w różnych sytuacjach
komunikacyjnych, cech tekstów należących do poszczególnych stylów
funkcjonalnych
polszczyzny
(naukowego,
popularnonaukowego,
publicystycznego, potocznego, urzędowego, artystycznego), zabiegów
stylizacyjnych (archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja), różnicy pomiędzy
tekstem ustnym a pisanym.

•
•
•
•
•

Rozumienie tekstów literackich w różnych formach gatunkowych
Analizowanie i interpretowanie tekstów literackich
Rozpoznawanie istotnych cech tekstu oraz funkcji zawartych w nim
środków językowych
Rozpoznawanie funkcji tekstu i ich krytyczna analiza
Wiedza na temat nurtów i koncepcji literackich oraz znajomość
terminologii niezbędne do zrozumienia i opisu tekstów literackich różnego
typu
Identyfikowanie głównego przesłania lub tezy tekstu
Wykorzystanie wiedzy kontekstowej koniecznej do zrozumienia tekstu
Tworzenie wypowiedz na wskazany temat, jasnej i uporządkowanej pod
względem treści i kompozycji
Trafne i rzeczowe argumentowanie w odniesieniu do tekstów literackich,
ich przesłania i intencji
Przedstawianie własnego punktu widzenia na temat przeczytanych
tekstów i w odniesieniu do ich treści

Zadanie
1
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Schemat
oceniania
– kryteria
oceny
rozprawki
maturalne
j

•
•
•

PISEMNYCH
Argumentowanie
Świadomość
językowa

Wykazanie się dobrym zrozumieniem tekstów
Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna
Wykorzystanie elementów różnych stylów funkcjonalnych i środków
stylistycznych

Rozprawka sprawdza zarówno umiejętność odbioru, analizy i interpretacji tekstu
literackiego, jak i tworzenia własnej wypowiedzi. Aby przygotować tego rodzaju
wypowiedź, uczeń musi najpierw rozpoznać sens załączonego do polecenia tekstu,
określić jego problematykę, odnaleźć elementy znaczące dla odczytania utworu, a
następnie wyszukać odpowiednie konteksty (teksty kultury) przydatne
do opracowania zagadnienia wskazanego w poleceniu, a więc porównać
funkcjonowanie tych samych motywów w różnych tekstach kultury.

Część 2 całość

70%

70

Łącznie

100%

100

*W celu zapewnienia spójności we wszystkich programach nauczania LI matryca została przygotowana w oparciu o następujące dokumenty: Structure of the L 1 Written and Oral
Examinations in the European Baccalaureate (2020-01-D-41-en-1) and Attainment descriptors for all L I – Secondary cycle (2018-09-D-57-en-fr-de-3)

Przeliczanie punktów na oceny z egzaminu
Celujący

Bardzo dobry

Dobry

Dostateczny

Dopuszczający

Niewystarczający

Niedostateczny

100 - 90

89 – 80

79-70

69-60

59-50

49-21

20-0
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JĘZYK POLSKI – JĘZYK I
PRZYKŁADOWY
SCHARMONIZOWANY ARKUSZ
(format egzaminu w sesji letniej 2021)
DATA: dd czerwca 2021

CZAS EGZAMINU:

4 godziny (240 minut)

MATERIAŁY POMOCNICZE:

Brak

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

Należy rozwiązać część A oraz część B

Teksty i zadania użyte w przykładowym arkuszu nie są przeznaczone na egzamin
maturalny w 2021 r., ale stanowią przykłady służące zilustrowaniu rodzajów pytań i
formatu oceniania.

Część 1
30 punktów
Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj
tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami – chyba że w zadaniu polecono inaczej.
Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y. W zadaniach zamkniętych wybierz tylko jedną
z zaproponowanych odpowiedzi, chyba że polecenie wskazuje inaczej.
Jarosław Marczuk
2019-05-D-8-pl-3
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Automat z językiem
1. Uniwersalny tłumacz to fikcja – nikomu dotąd nie udało się go stworzyć, co nie znaczy, że
się tego nie próbuje. Od lat działają tłumacze maszynowi – programy automatycznie
przekładające tekst pisany z jednego języka na drugi – i są one coraz doskonalsze.
Tłumaczenie maszynowe ma długą historię. Pierwsze wzmianki dotyczące tego pomysłu
sięgają XVII wieku. Na powstanie pierwszego mechanicznego tłumacza trzeba było poczekać
do lat 30. XX wieku, wówczas francuski inżynier armeńskiego pochodzenia Georges Artsrouni
i Rosjanin Piotr Smirnow Trojański niezależnie opatentowali prototypy swoich tłumaczy
maszynowych. Urządzenie Artsrouniego nazwane mechanicznym mózgiem, używało
specjalnych taśm papieru szerokich na 40 cm i długości nawet do 40 m, zawierających hasła i
ich tłumaczenia. Podobno było na tyle sprawne, że w 60 sekund przeszukiwało 40 tys. linijek
słów w poszukiwaniu tłumaczenia haseł. Z kolei urządzenie Trojańskiego wyglądało jak biurko
z pochylonym blatem, nad którym poruszała się taśma z hasłami w sześciu językach.
2. Obydwa te wynalazki, tłumaczące wyraz po wyrazie, nie radziły sobie z czymś więcej niż
pojedyncze ciągi znaków, o całych zdaniach nie wspominając. Nadzieje naukowców rozbudziło
dopiero pojawienie się komputerów. Pierwszy publiczny pokaz tłumaczenia maszynowego
przeprowadzono w 1954 roku. Zarówno amerykańscy, jak i rosyjscy wojskowi sądzili, że takie
urządzenia uda się wykorzystać do działań wywiadowczych. Przeliczyli się. W latach 60.
ubiegłego wieku CIA na pokaz tłumaczenia maszynowego zaprosiła swojego szefa.
Poproszono go o wpisanie na komputerze frazy tekstowej, która miała być przetłumaczona na
rosyjski, a potem z powrotem na angielski. Pechowo dla programistów napisał out of sight, out
of mind (z ang. „co z oczu, to z serca”). Po długim oczekiwaniu komputer wreszcie wypluł
tłumaczenie: invisible insanity (z ang. „niewidzialny obłęd”).
3. „Systran” jest jedną z najdłużej działających firm na rynku tłumaczenia maszynowego.
Założona w 1968 roku przez amerykańskiego naukowca dr. Petera Toma, przekłada
dokumenty między innymi dla Departamentu Obrony USA oraz Komisji Europejskiej. Posługuje
się specjalnym oprogramowaniem wykorzystującym tzw. metody regułowe. – Na podstawie
analizy fragmentów zdania i związków pomiędzy nimi odtwarza się mechanizmy
konstruowania zdań w danym języku. Następnie tworzy się reguły przeniesienia jednego
języka w drugi – wyjaśnia prof. dr hab. Krzysztof Jassem, twórca m.in. Translatiki, polskiego
tłumacza maszynowego wykorzystującego metody regułowe.
4. W praktyce maszynom średnio idzie naśladowanie rozumowania człowieka. Nie zawsze
poprawnie identyfikują część mowy, miewają problemy ze składnią i szykiem zdania, nie uczą
się na błędach, a mimo to metody regułowe cieszyły się popularnością aż do lat 90. XX wieku.
Wtedy badania prowadzone w IBM ujawniły, że tłumaczenia maszynowe wykorzystujące
metody statystyczne mogą być lepsze niż te oparte na metodach regułowych. Dowiódł tego
znany wszystkim internautom tłumacz Google. Metody statystyczne w przeciwieństwie do
regułowych nie dążą do odtworzenia ludzkiego rozumowania, nie są więc metodami sztucznej
inteligencji. Działają na zasadzie brutalnej siły, zbierając jak najwięcej już przetłumaczonych
dokumentów. Stosując rachunek prawdopodobieństwa, wybierają tłumaczenia, które
najczęściej pojawiły się w zebranych dokumentach. – mówi prof. Jassem. Nawet największe
ilości danych przetwarzanych przez zaawansowane algorytmy statystyczne nie dorównują
człowiekowi. Brakuje im wiedzy, doświadczenia, zdolności analizowania kontekstu. – Te
systemy są ograniczone przez swoje dane. Program wyuczony na podstawie tekstów
prawodawstwa unijnego nie będzie w stanie tłumaczyć ulotek turystycznych – mówi dr Junczys
2019-05-D-8-pl-3
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– Dowmunt z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Inny problem z tłumaczami
statystycznymi obrazuje pewna historia z Facebooka. Otóż tłumacz Google przełożył zdanie
„mężczyzna sprząta” na „kobieta sprząta”. W tekstach, które wykorzystywał system
tłumaczący, dużo częściej pojawiało się, że kobieta myje naczynia, a nie mężczyzna –
wyjaśnia dr Junczys – Dowmunt. Kolejna wada łączy się z partykułą „nie”. Tłumacze
statystyczni z łatwością gubią przeczenia, co wynika z ich różnych form w poszczególnych
językach, np. any w angielskim może znaczyć zarówno „żaden”, jak i „jakiś”. Poza tym „nie”
również jest pojedynczym wyrazem, który może być przez program pominięty. Do tego
dochodzi wyczucie ironii, której algorytmy po prostu nie łapią. Wreszcie pozostaje kwestia
języka polskiego. Tutaj nie ma podstawowych zasobów tekstów. Poza tym istnieje problem
przekładu na polski na przykład z języka Szekspira, a to z powodu złożonej budowy i
skomplikowanej odmiany części mowy naszego języka.
5. Tłumacze maszynowi mogą być za to bardzo przydatni ze względu na precyzję przekładu.
– Jeśli nakarmimy program specjalistycznymi tekstami (korpusami) z jednej dziedziny, to
możemy uzyskać tłumaczenie wysokiej jakości, w których fachowe terminy będą przełożone
zawsze tak samo – podkreśla prof. Jansen. Łatwo sobie wyobrazić, jakim byłoby to
ułatwieniem chociażby w organach Unii Europejskiej, gdzie 24 języki mają status języków
urzędowych.
6. To wszystko oznacza, że ludzie trudniący się tłumaczeniami mogą na razie spać spokojnie.
Ale twórcy tłumaczy automatycznych nie zasypiają gruszek w popiele i ciągle pracują nad
nowymi algorytmami. Zmiany mogą nadejść również z zupełnie innej strony. – Spodziewam
się przełomu w związku z niezwykłym postępem w dziedzinie komputerowego rozpoznawania
mowy ludzkiej – podkreśla prof. Jassem. Jego zdaniem, już niedługo każdy będzie mógł
rozmawiać z obcokrajowcami przez telefon bez pomocy pośrednika.
Na podstawie: Marczuk J., Automat z językiem, „Polityka”, 2013, nr 37.
(778 wyrazów)
1.

Co jest tematem artykułu Jarosława Marczuka?

2p.

2.

Na podstawie akapitów 3. i 4. wytłumacz różnicę między metodami
regułowymi a metodami statystycznymi.

2p.

3.

Na podstawie 4. akapitu odpowiedz, jakie problemy mają maszyny w 4p.
tłumaczeniach tekstów. Wymień przynajmniej cztery problemy.

4.

a) Opisana w artykule Jarosława Marczuka historia z Facebooka
1p.
dotycząca tłumaczenia zdania „mężczyzna sprząta” z akapitu 4. jest:
A) tezą
B) przykładem
C) podsumowaniem
D) uogólnieniem.

5.

Co jest mocną stroną tłumaczy maszynowych? W odpowiedzi
odwołaj się do artykułu Jarosława Marczuka (akapit 5).
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6.

Jaką funkcję pełnią w tekście wypowiedzi prof. Krzysztofa Jassema
oraz dr. Marcina Junczysa – Dowmunta?

2p.

7.

Wyjaśnij znaczenie użytych w tekście związków frazeologicznych:
„spać spokojnie” oraz „nie zasypiać gruszek w popiele” (akapit 6).

2p.

8.

W kontekście artykułu Jarosława Marczuka wyjaśnij znaczenie słów
„opatentować” (akapit 1) oraz „status” (akapit 5).

2p.

9.

Podaj dwie cechy gatunkowe artykułu „Automat z językiem”, które
pozwalają stwierdzić, że jest on tekstem popularnonaukowym.
Każdą cechę zilustruj przykładem z tekstu.

4 p.

Cecha gatunkowa

Przykład z tekstu

1.
2.
10.

Czy postęp w dziedzinie szeroko rozumianej komputeryzacji
naszego życia jest zjawiskiem pozytywnym? Sformułuj
kilkuzdaniową odpowiedź, w której uzasadnisz swoje stanowisko.

10p.

Część 2
70 punktów
Temat wypracowania:
Czy szczególne okoliczności mogą usprawiedliwić postępowanie sprzeczne
z podstawowymi zasadami etyki? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując
się do fragmentu Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i do innych,
dowolnych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.
Gustaw Herling-Grudziński
Inny świat. Zapiski sowieckie (fragment)
W zarekwirowanym przez wojsko hotelu na rogu Tritone i Corso Umberto zamówiłem
butelkę zimnego wina i zaprowadziłem go do mojego pokoju na trzecim piętrze. Było duszno,
zza przymkniętych żaluzji wpadały do pokoju spłaszczone promienie światła, przez ściany
dochodziły krzyki pijanych żołnierzy i piski dziewcząt ulicznych, na ulicy kotłował się leniwy
tłum. Upał dochodził do zenitu. Usiedliśmy swobodnie na łóżku. Przyglądałem się bezmyślnie
wzorom na tapetach, nie wiedząc, co począć. Gdyż czułem przez skórę, że nie powiedział
wszystkiego.
– W tej historii – zaczął ostrożnie – jest pewna sprawa, którą przemilczałem i którą
chciałbym ci teraz powiedzieć. Nie mówiłem o niej dotąd z nikim, bo prawdę powiedziawszy,
nie miałem z kim. Kiedy wróciłem do Polski, nie znalazłem przy życiu nikogo, dosłownie nikogo
z mojej bliższej i dalszej rodziny. Ale przez tyle bezsennych nocy marzyłem o tym, aby spotkać
kogoś, kto mógłby mnie zrozumieć, kto był także w obozie sowieckim… Nie żądam od ciebie
niczego, nie proszę o nic. Zmieniłem po wojnie nazwisko i za parę miesięcy, może za rok,
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rozpocznę w Ameryce nowe życie. Ale zanim to się stanie, chciałbym, abyś wysłuchawszy
mojej opowieści, powiedział tylko jedno słowo: rozumiem…
– Mów – zachęciłem go, dolewając do szklanki wina – siedzieliśmy przecież
w jednej celi. Po tej wojnie to prawie tyle samo, co gdybyśmy siedzieli w jednej ławie szkolnej…
– Nie tak łatwo utrzymałem się na stanowisku dziesiętnika w brygadzie budowlanej.
W Rosji, jak wiesz, trzeba za wszystko płacić. W lutym 1942 roku, czyli
w miesiąc zaledwie po przeniesieniu mnie z ogólnych robót do baraku technicznego, zostałem
nocą wezwany do Trzeciego Oddziału. Był to okres, kiedy Rosjanie brali na Niemcach odwet
za klęski na froncie nawet w obozach. W mojej brygadzie pracowało czterech Niemców –
dwóch zrusyfikowanych zupełnie Niemców nadwołżańskich i dwóch komunistów niemieckich,
którzy uciekli do Rosji w roku 1935. Pracowali doskonale: nie miałem im nic do zarzucenia,
chyba to tylko, że unikali jak ognia rozmów na tematy polityczne. Zażądano ode mnie, abym
złożył zeznanie, że słyszałem ich rozmawiających po niemiecku o bliskim nadejściu Hitlera.
Mój Boże, jednym z największych koszmarów systemu sowieckiego jest mania legalnego
likwidowania ofiar… Nie wystarczy strzelić komuś w łeb, trzeba jeszcze, żeby o to na procesie
pięknie poprosił. Nie wystarczy uwikłać człowieka w ponurą fikcję, trzeba jeszcze, żeby
potwierdzili ją świadkowie. Oficer NKWD nie ukrywał przede mną, że jeśli odmówię, wrócę na
ogólne roboty, do lasu… Miałem więc do wyboru własną śmierć lub śmierć tych czterech…
Nalał sobie wina i trzęsącą się ręką podniósł szklankę do ust. Spod przymrużonych
powiek widziałem jego spoconą, przekrzywioną strachem twarz.
– I wybrałem. Miałem dość lasu i tego przeraźliwego, codziennego wywijania się od
śmierci – chciałem żyć. Złożyłem zeznanie. [...]
Za ścianą jakiś kobiecy głos zapiał fałszywym falsetem piosenkę włoską i umilkł nagle,
ucięty przekleństwem. Zrobiło się trochę chłodniej, ale słyszałem nieomal, jak rozgrzane opony
samochodów odrywają się z trzaskiem od lepkiego asfaltu.
– Gdybym to powiedział komukolwiek z ludzi, wśród których teraz żyję – podjął cicho –
nie uwierzyłby lub uwierzywszy, nie podałby mi ręki. Ale ty, ty przecież wiesz, do czego nas
doprowadzono. Powiedz tylko to jedno słowo: rozumiem…
Poczułem, jak krew uderza mi do skroni, a wraz z nią cisną się przed oczy dawne obrazy,
wspomnienia. Ale o ileż bardziej były zatarte wówczas, gdy tłumiłem je siłą, by uratować wiarę
w ludzką godność, niż teraz, gdy nareszcie uspokojony – spoglądałem na nie jak na ostygłą
przeszłość! Może wymówiłbym bez trudu to jedno słowo nazajutrz po zwolnieniu z obozu.
Może… Miałem już jednak za sobą trzy lata wolności, trzy lata wędrówek wojennych, udziału
w bitwach, normalnych uczuć, miłości, przyjaźni, życzliwości… Dni naszego życia nie są
podobne do dni naszej śmierci i prawa naszego życia nie są również prawami naszej śmierci.
Wróciłem z takim trudem między ludzi i miałbym teraz od nich dobrowolnie uciekać? Nie, nie
mogłem wymówić tego słowa.
– Więc? – zapytał cicho.
Wstałem z łóżka i nie patrząc mu w oczy, podszedłem do okna. Odwrócony plecami do
pokoju, słyszałem, jak wychodzi i przymyka ostrożnie drzwi. Pchnąłem żaluzje.
Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat. Zapiski sowieckie, Warszawa 1989.
(649 wyrazów)
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SCHEMAT OCENIANIA ZADAŃ MATURALNYCH
Pisemny egzamin maturalny – Matura Europejska, LI
CZĘŚĆ 1.

30 pkt.

W części testowej każda odpowiedź jest punktowana. Liczba punktów do uzyskania jest
podana w arkuszu egzaminacyjnym obok zadania, a w kryteriach oceniania uszczegółowione
są zasady przyznawania punktów. Kryteria oceniania dostosowane są do zadań w danym
arkuszu.
Zadanie Kryteria punktowania

punkty

1.

2 pkt.

2.

3.

(0–2)
2 punkty – poprawne sformułowanie tematu artykułu.
0 punktów – inna odpowiedź.
Przykład poprawnej odpowiedzi:
Sposób działania, a także zalety i wady automatycznych
(internetowych) tłumaczy wraz z konkretnymi
przykładami.
(0–1–2)
2 punkty – poprawne wyjaśnienie różnic między
metodami (odpowiedź pełna, pogłębiona).
1 punkt – częściowo poprawne wyjaśnienie różnic
między metodami (odpowiedź niepełna LUB bardzo
ogólna).
0 punktów – inna odpowiedź.
Przykład poprawnej odpowiedzi:
Metody regułowe koncentrują się na badaniu, w jaki
sposób w różnych językach budowane są konkretne
zdania po to, aby potem przenieść ich zasady na drugi
język.
Metody statystyczne znajdują wiele różnych gotowych
(prztłumaczonych) tekstów i na ich podstawie wybierają
najczęściej pojawiające się w nich rozwiązania.
Uwaga: uczeń może porównywać każdą z cech kolejno
lub najpierw omówić istotę metod regułowych, a
następnie zestawić je z metodami statystycznymi.
(0–1–2–3–4)
4 punkty – poprawne wskazanie 4 problemów.
3 punkty – poprawne wskazanie 3 problemów.
2 punkty – poprawne wskazanie 2 problemów.
1 punkt – poprawne wskazanie 1 problemu.
0 punktów – inna odpowiedź

2 pkt.

4 pkt.

Przykłady poprawnych odpowiedzi:
–
–
–
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Nie tłumaczą dobrze pod względem składni.
Popełniają ciągle te same omyłki.
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–

4.

5.

Nie posiadają tyle ile człowiek wiedzy,
doświadczenia oraz umiejętności badania tekstów.
Często pomijają przeczenia.
Nie mają wyczucia ironii.

–
–
(0–1)
1 punkt – odpowiedź B (przykładem).
0 punktów – odpowiedź inna niż B.
(0–1)
1 punkt – poprawne wskazanie, co jest mocną stroną
tłumaczy maszynowych.
0 punktów – inna odpowiedź.

1 pkt

1 pkt

6.

Przykład poprawnej odpowiedzi:
Przekład wykonany przez maszyny jest precyzyjny –
sprawdza się w przypadku specjalistycznych tekstów.
(0–2)
2 pkt.
2 punkty – poprawne wskazanie funkcji wypowiedzi
autorytetów naukowych.
0 punktów – inna odpowiedź.

7.

Przykład poprawnej odpowiedzi:
Cytowanie bezpośrednich wypowiedzi naukowców,
którzy są autorytetami w swojej dziedzinie sprawia, że
tekst Jarosława Marczuka jest bardziej wiarygodny.
(0–1–2)
2 punkty – poprawne wyjaśnienie znaczenia obu
związków frazeologicznych.
1 punkt – poprawne wyjaśnienie znaczenia jednego
związku frazeologicznego.
0 punktów – inna odpowiedź.

8.

9.

2 pkt.

Przykład poprawnej odpowiedzi:
spać spokojnie - żyć spokojnie, nie martwić się, nie mieć
problemów
nie zasypiać gruszek w popiele – nie zaniedbywać pilnych
spraw, nie spuszczać ich z oka, wykorzystywać każdą
nadarzającą się okazję
(0–1–2)
2 pkt.
2 punkty – poprawne wyjaśnienie znaczenia obu słów.
1 punkt – poprawne wyjaśnienie znaczenia jednego
słowa.
0 punktów – inna odpowiedź.
Przykład poprawnej odpowiedzi:
opatentować – otrzymać dokument poświadczający prawo
wyłącznego korzystania z jakiegoś wynalazku
status - funkcja, ranga lub znaczenie czegoś
(0–1–2–3–4)
4 punkty – podanie 2 cech gatunkowych tekstu
popularnonaukowego wraz z 2 poprawnymi przykładami.
3 punkty – podanie 2 cech gatunkowych tekstu
popularnonaukowego wraz z 1 poprawnym przykładem.
2 punkty – podanie 1 cechy gatunkowej tekstu
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popularnonaukowego wraz z poprawnym przykładem
LUB podanie 2 cech gatunkowych tekstu
popularnonaukowego bez przykładów.
1 punkt – podanie 1 cechy gatunkowej tekstu
popularnonaukowego bez przykładu.
0 punktów – inna odpowiedź.
Przykład odpowiedzi za 4 punkty:
Cecha gatunkowa
Przykład z tekstu
1. Występowanie
algorytmy, metody
terminów naukowych regułowe, partykuła
2.

10.

Zdania wielokrotnie
złożone

Nie zawsze poprawnie
identyfikują część mowy,
miewają problemy ze
składnią i szykiem zdania,
nie uczą się na błędach, a
mimo to metody regułowe
cieszyły się popularnością
aż do lat 90. XX wieku.
Uwaga: przykład z tekstu należy rozumieć jako cytat lub
omówienie
Treść:

10 pkt.

sformułowanie
przez
ucznia
stanowiska
dotyczącego wskazanego problemu - 0 – 1 punkt;
– trafna i pogłębiona argumentacja – 0 – 4 punkty;
– podsumowanie przeprowadzonego rozumowania –
0 – 1 punkt.
Kompozycja:
–

–

kompozycja trójdzielna, zachowane proporcje
poszczególnych części, argumenty podkreślone
segmentacją tekstu 0 – 2 punkty.
Język:
–
–

CZĘŚĆ 2.

poprawność językowa (brak błędów lub nieliczne
błędy) 0 – 1 punkt .
poprawność ortograficzna (brak błędów lub
nieliczne błędy) 0 – 1 punkt.
70 pkt.

W części testowej każda odpowiedź jest punktowana. Liczba punktów do uzyskania jest
podana w arkuszu egzaminacyjnym obok zadania, a w kryteriach oceniania uszczegółowione
są zasady przyznawania punktów. Kryteria oceniania dostosowane są do zadań w danym
arkuszu.
W ocenie wypracowania za kryteria najważniejsze uznaje się sformułowanie swojego
stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu i uzasadnienie stanowiska,
Za kryteria wspomagające uznaje się poprawność rzeczową, zamysł kompozycyjny, spójność
lokalną tekstu, styl tekstu, poprawność językową i poprawność zapisu.

2019-05-D-8-pl-3

104/108

Kryteria oceny rozprawki maturalnej - maksymalnie 70 punktów

A

8

4

0

Sformułowanie
stanowiska
wobec
problemu
podanego
w poleceniu

Stanowisko
adekwatne
do problemu
podanego
w poleceniu

Stanowisko
częściowo
adekwatne
do problemu
podanego
w poleceniu
Stanowisko
nieadekwatne
lub brak
stanowiska

B

Uzasadnienie
stanowiska

24

Uzasadnienie
trafne,
szerokie
i pogłębione

18

Uzasadnienie
trafne
i szerokie

12

Uzasadnienie
trafne,
ale wąskie

6

Uzasadnienie
częściowe

0

Brak
uzasadnienia
stanowiska

C

Poprawność
rzeczowa

6

Brak błędów
rzeczowych

D

Zamysł
kompozycyjny

8

Kompozycja
funkcjonalna

3

Nie więcej
niż jeden
błąd
rzeczowy

4

Zaburzenia
funkcjonalności
kompozycji

0

Błędy
rzeczowe

0

Brak
zamysłu
kompozycyjnego

E

Spójność
lokalna

8

Pełna
spójność
wypowiedzi
lub
nieznaczne
zaburzenia
spójności

F

Styl tekstu

G

Poprawność
językowa

6

Brak błędów
lub nieliczne
błędy
nierażące

6

Styl
stosowny

4

Znaczne
zaburzenia
spójności

3

Styl
częściowo
stosowny

3

Liczne błędy
nierażące
lub nieliczne
błędy rażące

0

Wypowiedź
niespójna

0

Styl
niestosowny

0

Liczne błędy
rażące

Jeśli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
Jeśli w kategorii A praca uzyska 4 punkty, a w kategorii B – 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C.
Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę – zdający otrzymuje 0 punktów.
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H

Poprawność
zapisu

4

Zapis w pełni
poprawny lub
nieliczne
błędy
nierażące

2

Liczne błędy
nierażące lub
nieliczne
błędy rażące

0

Liczne
rażące

błędy

Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki
A. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy). Zdający
powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko
będące rozwiązaniem problemu. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy
jest udaną próbą rozwiązania problemu.
Adekwatność to odpowiedniość (zgodność, współmierność) stanowiska i
problemu (zdający może się zgodzić, nie zgodzić, zachować postawę
ambiwalentną wobec istoty problemu).
Sformułowanie stanowiska będącego częściowo udaną próbą rozwiązania
problemu jest skutkiem niepełnego zrozumienia problemu lub niepełnego
zrozumienia tekstu.
Wypowiedź argumentacyjna, w której brak stanowiska, może zawierać jedynie
streszczenie tekstu, biografię autora itp. lub rozwijać myśli niezwiązane z
poleceniem.
Sformułowanie stanowiska nie musi stanowić wyodrębnionej części rozprawki.
B. Uzasadnienie stanowiska jest oceniane ze względu na to, czy jest trafne, czy
jest szerokie i czy jest pogłębione.
Uzasadnienie nie musi być graficznie wyodrębnioną częścią rozprawki.
Uzasadnienie pogłębione to uzasadnienie, w którym zdający wnikliwie odniósł
się w rozwinięciu do wszystkich elementów polecenia.
Uzasadnienie trafne zawiera logicznie poprawne argumenty (czyli stwierdzenia
poparte przykładami) za przyjętym rozwiązaniem problemu.
Szerokość uzasadnienia ocenia się na podstawie tego, czy zdający w swojej
wypowiedzi odniósł się do wszystkich elementów wskazanych w poleceniu.
Uzasadnienie jest szerokie, jeśli zdający trafnie odniósł się do wszystkich
elementów wskazanych w poleceniu. Uzasadnienie jest wąskie, jeśli zdający
trafnie odniósł się tylko do niektórych elementów wskazanych w poleceniu (np. nie
odniósł się do podanego w zadaniu tekstu lub nie przywołał innego tekstu kultury).
Uzasadnienie jest częściowe, jeżeli (a) niektórych argumentów nie można uznać
za logicznie poprawne wobec przyjętego stanowiska lub (b) niektóre argumenty są
niepoparte przykładami, lub (c) niektóre argumenty są wzajemnie sprzeczne.
Wypowiedź argumentacyjna, w której brak uzasadnienia, nie zawiera logicznie
poprawnych argumentów za przyjętym rozwiązaniem problemu lub rozwija myśli
niezwiązane ze stanowiskiem.
C. Poprawność rzeczową ocenia się na podstawie liczby błędów rzeczowych.
Pomyłki (np. w nazwach własnych lub datach) niewpływające na uzasadnienie
stanowiska wobec problemu uważa się za usterki, a nie błędy rzeczowe.
Błąd kardynalny to błąd rzeczowy świadczący o nieznajomości (1) tekstu kultury,
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do którego odwołuje się zdający, oraz (2) kontekstu interpretacyjnego
przywołanego przez zdającego.
D. Kompozycja oceniana jest ze względu na funkcjonalność segmentacji
i uporządkowanie tekstu zgodnie z gatunkiem wypowiedzi. Należy wziąć pod
uwagę, czy w tekście zostały wyodrębnione – językowo i graficznie – części pracy
oraz akapity niezbędne dla jasnego przedstawienia stanowiska i uzasadniających
je argumentów, a także czy wyodrębnione części i akapity są logicznie oraz
konsekwentnie uporządkowane (bez luk i zbędnych powtórzeń).
Kompozycja jest funkcjonalna, jeśli podział tekstu na segmenty (części) i ich
porządek (układ) są ściśle powiązane z porządkiem treści i realizowanymi w
tekście funkcjami retorycznymi. Odejście od zasady trójdzielnej kompozycji nie jest
błędem, jeśli segmentacja jest funkcjonalna.
E. Spójność lokalną ocenia się na podstawie zgodności logicznej i gramatycznej
między kolejnymi, znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie zdaniami w
akapitach. Znaczne zaburzenia spójności wypowiedzi to np. akapity zbudowane z
sekwencji zdań niepowiązanych ze sobą ani logicznie, ani gramatycznie (potok
luźnych myśli, skojarzeń).
F. Styl tekstu ocenia się ze względu na stosowność.
Styl uznaje się za stosowny, jeśli zachowana jest zasada decorum (dobór
środków językowych jest celowy i adekwatny do wybranego przez ucznia gatunku
wypowiedzi, sytuacji egzaminacyjnej, tematu i intencji wypowiedzi oraz odmiany
pisanej języka). Dopuszczalne są drobne, sporadyczne odstępstwa od
stosowności.
Styl częściowo stosowny dotyczy wypowiedzi, w której zdający niefunkcjonalnie
łączy różne style, nie kontroluje jednolitości stylu, np. w wypowiedzi pojawiają się
wyrazy i konstrukcje z języka potocznego, nieoficjalnego, wtręty ze stylu
urzędowego, nadmierna metaforyka.
Mieszanie różnych stylów wypowiedzi uznaje się za uzasadnione, jeśli jest
funkcjonalne.
Styl jest niestosowny, jeśli wypowiedź zawiera np. wulgaryzmy lub ma charakter
obraźliwy.
Styl wypracowania nie musi być zgodny z upodobaniami stylistycznymi
egzaminatora.
G. Poprawność językowa oceniana jest ze względu na liczbę i wagę błędów
składniowych, leksykalnych, słowotwórczych, frazeologicznych, fleksyjnych
i stylistycznych.
Błąd stylistyczny to konstrukcja zgodna z normą językową, ale niewłaściwa w
sytuacji, w której powstaje tekst, oraz nieodpowiednia dla stylu, w jakim tekst jest

2019-05-D-8-pl-3

107/108

pisany, np. udziwniona metafora, niefunkcjonalny kolokwializm, wulgaryzm,
nieuzasadnione powtórzenie leksykalne lub składniowe. Błędów logicznych nie
uznaje się za błędy stylistyczne.
H. Poprawność zapisu ocenia się ze względu na liczbę błędów ortograficznych
i interpunkcyjnych (szacowaną odpowiednio do objętości tekstu) oraz ich wagę (błędy
rażące i nierażące). Za błąd rażący uznaje się błąd, który polega na naruszeniu
ogólnej reguły ortograficznej lub interpunkcyjnej w zapisie słów lub fraz o wysokiej
frekwencji. Ewentualne wątpliwości rozstrzygają ustalenia Rady Języka Polskiego
i klasyfikacja błędów interpunkcyjnych Jerzego Podrackiego.
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