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ZA£O¯ENIA PROGRAMU
Wspó³czesna Europa prze¿ywa nowe okresy swoich dziejów; obecne
warunki panuj¹ce w tej nowej europejskiej wspólnocie od wszystkich
kierunków ¿ycia cz³owieka wymagaj¹ jakociowo innego podejcia.
Edukacja, oczywicie, nie jest wyj¹tkiem, a w³anie jest t¹ dziedzin¹, która
najbardziej odczuwa nowe dzisiejsze wyzwania. Ukraina i Polska, dziêki
swemu s¹siedztwu, zawsze musz¹ byæ gotowe do dialogu, a dialog jak
wiadomo odbywa siê przede wszystkim za pomoc¹ wiedzy jêzykowej.
Kurs jêzyka polskiego w szkole redniej sprzyja procesowi kszta³towania wiatopogl¹du humanistycznego nowego Europejczyka oraz
kszta³towaniu jego wartoci moralnych i estetycznych; rozbudowie
poznawczo-kulturalnych zainteresowañ uczniów, wychowaniu w
obywatelu Ukrainy poczucia szacunku do tradycji swojego narodu oraz
tolerancji wobec tradycji innych narodów.
Zasadniczym celem nauczania jest swobodne opanowanie jêzyka
polskiego we wszystkich dziedzinach dzia³alnoci jêzykowej na podstawie
kompetencji jêzykowej, mówienia oraz dzia³alnoci spo³eczno-kulturalnej.
Ten cel mo¿na urzeczywistniæ za pomoc¹ nastêpuj¹cych wytycznych:
 kszta³towania sta³ej motywacji nauki jêzyka polskiego, wychowania
poczucia piêkna i wyrazistoci s³owa ojczystego, szacunku do jêzyka
pañstwowego oraz innych jêzyków;
 kszta³towania kompetencji jêzykowej drog¹ wzbogacenia s³ownictwa uczniów, rozwoju budowy gramatycznej ich mowy;
 doskonalenia zdolnoci i umiejêtnoci we wszystkich dziedzinach
dzia³alnoci jêzykowej oraz w ró¿nych dziedzinach komunikowania,
opanowania kultury higieny jêzykowej, dyskusji i mylenia krytycznego;
 kszta³towania kompetencji jêzykowej, która zawiera w sobie
wiedzê o systemie jêzyka oraz zasadnicze umiejêtnoci (leksykalne,
gramatyczne, stylistyczne, ortograficzne i sk³adniowe);
 osi¹gniêcia kompetencji komunikacyjnej i spo³eczno-kulturalnej,
co umo¿liwia nawi¹zanie oraz wsparcie niezbêdnych relacji w procesie
komunikowania siê z innymi ludmi.
Zawartoæ w kursie wspó³czesnego jêzyka polskiego wiadomoci
teoretycznych o jêzyku i mówieniu oraz normach jêzyka sprzyja wykonaniu wymienionych zadañ.
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Program nauczania jêzyka polskiego równie¿ sprzyja rozwojowi
mylenia logicznego u uczniów. W trakcie nauki zdobywaj¹ oni umiejêtnoæ analizowania, porównania, uogólniania faktów jêzykowych, ucz¹
siê tak¿e przytaczaæ odpowiednie przyk³ady, dowody, robiæ wnioski;
wybieraæ oraz systematyzowaæ materia³ odpowiednio do tematu i
zasadniczej myli wypowiedzi, uk³adaæ plan swojej wypowiedzi i tezy do
niej; budowaæ logiczne wypowiedzi; przygotowywaæ konspekty. W
procesie nauczania jêzyka polskiego uczniowie opanowuj¹ ogólne
umiejêtnoci; samodzielnie zdobywaj¹ wiedzê, pracuj¹ z literatur¹ szkoln¹,
s³ownikami, przewodnikami, kontroluj¹ swoj¹ mowê.
Treæ i struktura programu odpowiada Standardom Pañstwowym
podstawowego i pe³nego kszta³cenia oraz odpowiada zasadniczym
poziomom szko³y redniej.
Proponowana praca dla ka¿dej klasy pozwala na organizowanie pracy i
dzia³alnoci jêzykowej w taki sposób, ¿eby by³y one wzajemnie powi¹zane i
znajdowa³y siê w jedynym systemie: od s³uchania (czytania)  rozumienia
tekstu przez streszczenie (ustne i pisemne) do tworzenia w³asnych
wypowiedzi równie¿ ustnych oraz pisemnych w tym samym stylu.
W klasach 1011 kontynuujemy wiadomoci o wypowiedzi,
powtórzenie wiadomoci o komunikacji jêzykowej, o tekcie, stylach,
rodzajach wypowiedzi. Rozumienie tekstu (audiowanie)  ogólne,
krytyczne (praktycznie). Rozumienie tekstu (audiowanie) czytanie tekstów
o ró¿nych stylach, rodzajach wypowiedzi. Odtworzenie gotowego tekstu:
wyraziste czytanie tekstów o ró¿nych stylach i ró¿nego rodzaju. Streszczenie
(na podstawie planu szczegó³owego). Dok³adne, cis³e i selektywne
streszczenie (ustne i pisemne) tekstów narracyjnych z elementami opisu
miejscowoci, zabytków historycznych i kulturalnych. Streszczenie (ustne
i pisemne) tekstów publicystycznych i naukowych w tym na podstawie
audycji radiowych i telewizyjnych.
Uk³adanie w³asnych wypowiedzi ju¿ musi byæ na innym poziomie.
Dialog  odpowiednio do zaproponowanej sytuacji. Wypracowanie (na
podstawie planu szczegó³owego) ze wstêpem, czêci¹ w³aciw¹ i
wnioskiem. Opis miejscowoci (ulicy, miasta), zabytków historii i kultury
(na podstawie w³asnych obserwacji i wra¿eñ oraz na podstawie obrazu
(ustnie i pisemnie). Wypracowanierozwa¿anie (ustnie i pisemnie) na
tematy moralno-etyczne i spo³eczne (w stylu publicystycznym). Ustna
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informacja o jêzyku, wymagaj¹ca uogólnienia materia³u (w stylu naukowym).
Konspekt tematowy jako sposób przyswojenia tekstu przeczytanego.
Papiery u¿ytkowe  protokó³.
Dalej maj¹ miejsce zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe z literatur¹: rozwa¿anie z elementami analizy utworu literackiego, pisemna i grupowa
charakterystyka bohaterów literackich; geografia, historia: rozwa¿anie na
tematy spo³eczne, porównawcza charakterystyka stref klimatycznych itp.
Teraz uczniowie ju¿ potrafi¹:
 odbieraæ czyj¹ wypowied, uwa¿nie s³uchaæ opowiadanie, lekcjê,
audycjê radiow¹ czy telewizyjn¹, zapamiêtaæ i uogólniaæ us³yszane i
przeczytane informacje, notowaæ; uk³adaæ plan w procesie czytania i
pisania, wypowiadaæ w³asne opinie dotycz¹ce pewnych informacji;
 odtwarzaj¹c gotowe teksty ró¿nych stylów: wyrazicie czytaæ teksty
ró¿nego stylu oraz wypowiedzi ró¿nych gatunków, przestrzegaj¹c
odpowiednie normatywy informacyjne; streszczaæ teksty wys³uchane i
przeczytane na podstawie samodzielnie u³o¿onego planu ramowego lub
szczegó³owego oraz streszczaæ treæ audycji radiowej i telewizyjnej;
 tworz¹c w³asne wypowiedzi, uk³adaæ dialog zgodnie z zaproponowan¹ sytuacj¹, wykorzystuj¹c repliki w celu podtrzymania rozmowy, dotrzymuj¹c siê norm jêzyka literackiego i etyki rozmowy;
 uk³adaæ ustnie i pisemnie wypracowania (zgodnie z rodzajami wskazanymi w programie), uk³adaæ do nich plan szczegó³owy; dobieraæ odpowiednie style wypowiedzi, wykorzystywaæ odpowiednie rodzaje wypowiedzi
(opisy miejscowoci, zabytków historycznych i kulturalnych), uk³adaæ protokó³, odpowiednio dobieraæ styl, wykorzystywaæ cytaty, doskonaliæ pisemne
wypowiedzi, przestrzegaæ zasadnicze normy komunikacji jêzykowej.
Rozwój zdolnoci kreatywnych u uczniów oraz orientacja na osobowoæ, podejcie indywidualne do nauczania jest jedn¹ z podstawowych
zasad pracy w szkole starszej.
Autor
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KLASA X
35 godzin, 1 godzina tygodniowo
(27 — lekcje, 4  prace kontrolne, 4  rezerwowe)
Treæ
materia³u nauczania
1

Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia
2

Stylistyka i kultura jêzyka nauki o jêzyku
Przedmiot i zadania stylistyki, stylistyka praktyczna i funkcjonalna.
Zasadnicze pojêcia stylistyki. Pojêcie
o normie jêzykowej. Zró¿nicowanie
normy. Pomy³ka stylistyczna. Stylistyczne zabarwienie rodków jêzykowych (3 godz).
Przedmiot i zadania kultury jêzyka.
Kultura jêzyka polskiego na Ukrainie (5 godz.)
Rodzaje prac.
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie tekstów
ró¿nych stylów (800900 s³ów, oraz
s³uchania 89 minut).

 rozumie sens i treæ tekstu;
znajduje rodki jêzykowe wp³ywaj¹ce na styl;
 okrela zabarwienie stylistyczne
rodków jêzykowych, uzasadnia
ich zastosowanie.

Czytanie:
ciche czytanie i rozumienie tekstów
ró¿nego stylu.

 okrela styl przeczytanego tekstu;
 wyró¿nia rodki jêzykowe zabarwione emocjonalnie;
 uzasadnia w³aciwe u¿ycie zgodnie z normami literackiego jêzyka.

Mówienie:
wypowied w stylu naukowym (ustna
rozwiniêta odpowied o pomy³kach
stylistycznych).
Pismo:
dyktando twórcze, przepisywanie z
redagowaniem zdañ i tekstu.
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 klasyfikuje stylistyczne pomy³ki
(jêzykowe niedoci¹gniêcia),
dotrzymuj¹c siê w odpowiedzi
kompozycyjnej formy danego
gatunku.
 zwraca uwagê na odstêpstwa od
normy;

1

2

 okrela rodzaj pomy³ek w zdaniach
i tekstach, okrela sposób ich
unikniêcia.
Funkcjonalna stylistyka jako nauka
o stylach. Klasyfikacja stylów. Kryteria tworz¹ce styl: jêzykowe i pozajêzykowe.
Styl naukowy: sfera u¿ycia, funkcje,
w³aciwoci stylu.
W³aciwoci jêzykowych rodków
stylu naukowego (fonetyczne,
leksyczne, s³owotwórcze, morfologiczne), zasadnicze normy stylu
naukowego. (6 godz.)
Rodzaje prac.
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie tekstów  rozumie treæ i sens tekstu, wynaukowego stylu (objêtoæ tekstu 800
ró¿nia pozajêzykowe rodki two900 s³ów, czas s³uchania 89 minut).
rz¹ce styl tekstu naukowego;
 nazywa cechy stylistyczne tekstu;
 znajduje w³aciwe dla danego stylu
leksyczne, s³owotwórcze i morfologiczne w³aciwoci i uzasadnia
ich u¿ycie.
Czytanie:
czytanie i rozumienie tekstu w stylu  czyta i rozumie treæ i sens tekstu
naukowym.
w stylu naukowym;
 okrela w³aciwoci danego stylu;
 wyró¿nia charakterystyczne dla
stylu naukowego rodku oraz okrela ich semantyczno-stylistyczn¹
funkcjê.
Mówienie:
ustna analiza stylistyczna fragmentów  wybiera styl wypowiedzi zgodnie
tekstu w stylu naukowym.
z zadaniem komunikatywnym;
 buduje analizê stylistyczn¹ tekstu
na podstawie planu;
 argumentuje celowoæ u¿ycia wykorzystanych rodków jêzy7
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kowych: s³owotwórczych, morfologicznych i leksycznych;
Dialog-przekonywanie na temat kultury jêzyka i stylistyki.

Pismo:
budowa tez oraz konspektów tekstu
naukowego.

Referat na podstawie kilku róde³.

8

 orientuje siê w sytuacji komunikacyjnej, odpowiednio wybiera
styl;
 wykorzystuje pytanie, jako przedstawienie problemu i jako rodek
przejcia od jednego mikrotematu
do nastêpnego;
 uzasadnia swoje zdanie dostatecznymi argumentami;
 bierze pod uwagê regu³y prowadzenia rozmowy z uwzglêdnieniem etykiety komunikacyjnej
przy prowadzeniu rozmowy na
tematy naukowe.
 opracowuje informacjê i czyta, wyró¿nia zasadnicz¹ informacjê,
tworzy bloki znaczeniowe, uk³ada
je w odpowiednim porz¹dku;
 notuje zasadnicz¹ informacjê,
pos³uguj¹c siê pismem popiesznym;
 orientuje siê w granicach tematu;
 okrela funkcjê pocz¹tku i zakoñczenia, wybiera je, uzupe³nia je
odpowiedni¹ treci¹;
 rozwija treæ zasadniczej czêci,
rozwija zasadnicze pojêcia tematu,
wyk³ada problem, które s¹ przedstawione w opracowywanych
materia³ach ród³owych;
 wyra¿a w³asny stosunek do problemów przedstawionych przez
autorów;
 dotrzymuje siê stylistycznej spójnoci w tekcie referatu;

1
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Redagowanie tekstu naukowego (re-  analizuje treæ i kompozycjê referatu).
feratu: znajduje odchylenia w
kompozycji, uzasadnia ich u¿ytecznoæ lub nieu¿ytecznoæ,
okrela rodzaj i funkcje pocz¹tku i
zakoñczenia, ich potrzebê czy te¿
nie, wyró¿nia treci niepotrzebne,
które nie s¹ podporz¹dkowane
celom komunikatywnym lub znajduje treci niedostateczne;
 znajduje stylistyczne, morfologiczne i leksyczne pomy³ki,
okrela ich rodzaj, dobiera konieczne warianty synonimiczne.
Styl publicystyczny (6 godz.):
sfera wykorzystania, funkcje,
w³aciwoci. Cechy rodków jêzykowych stylu publicystycznego (fonetyczne, leksyczne, s³owotwórcze,
morfologiczne).
Zasady stylu publicystycznego.
Rodzaje prac.
 okrela styl tekst;
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie tekstów stylu  wymienia w³aciwoci stylistyczne tekstu i potwierdza je przypublicystycznego (objêtoæ tekstu
k³adami z tekstu;
800900 s³ów, czas  89 minut).
 opisuje w³aciwoci intonacyjne
tekstu i wymienia rodki intonacji;
 wyró¿nia leksykalne rodki jêzykowe, tworz¹ce wyrazistoæ tekstu
publicystycznego.
 wyranie czyta, przekazuj¹c zaCzytanie:
barwienie tekstu za pomoc¹ pog³one czytanie i rozumienie tekstów
prawnej intonacji;
w stylu publicystycznym.
 wyró¿nia w³aciwe dla stylu publicystycznego elementy s³owotwórcze i uzasadnia ich wykorzystanie;
9

1

Mówienie.
Dialog publiczny o charakterze dyskusyjnym.

Ustna recenzja na temat dzie³a sztuki.

Pismo:
wypracowanie na spo³eczno-etyczny
temat o charakterze szkicu portretowego.
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 zwraca uwagê na leksyczne rodki
jêzykowe publicystycznego stylu, w
tym rodki o zabarwieniu emocjonalnym i okrela ich u¿ytecznoæ
w tekcie;
 wymienia leksyczne rodki wyrazistoci jêzyka (epitety, metafory,
peryfrazy) wykorzystane przez
autora;
 wykonuje stylistyczn¹ analizê tekstu
publicystycznego na podstawie
planu.
 rozumie specyfikê dialogu publicznego i wybiera odpowiednie
jêzykowe postawy;
 bierze udzia³ w dyskusji i podtrzymuje kontakt komunikatywny, z
szacunkiem odnosz¹c siê do osobowoci wspó³rozmówcy i do jego
opinii;
 argumentuje swoje zdanie i uwzglêdnia zdanie partnera oraz jego argumenty;
 wykorzystuje w³aciwe dla jêzyka
ustnego w stylu publicystycznym
rodki wyrazistoci (fonetyczne,
s³owotwórcze i leksyczne);
 posiada wiadomoci o przedmiocie;
 uk³ada ustn¹ recenzjê o dziele sztuki, wykorzystuje odpowiedni¹ formê
kompozycyjn¹;
 wykorzystuje w³aciwe dla publicystycznego stylu rodki jêzykowe.
 wybiera styl, ton i faktyczny materia³;
 wykorzystuje do wypracowania
zebrany w ró¿ny sposób materia³;
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 przedstawia treæ w formie szkicu
portretowego przy odpowiedniej
kompozycji;
 doskonali pracê: redaguje i poprawia w³asny tekst pod wzglêdem
stylistycznym.
Urzêdowo-kancelaryjny styl (5 godz.):
sfera u¿ytkowania, funkcje, cechy
stylu.
W³aciwoci rodków jêzykowych
urzêdowo-kancelaryjnego stylu
(fonetyczne, s³owotwórcze, leksyczne,
morfologiczne).
Zasadnicze normy urzêdowo-kancelaryjnego stylu.
Rodzaje prac.
Czytanie:
 okrela cechy stylu, uzasadnia swe
czytanie i rozumienie tekstów urzêzdanie, wykorzystuje elementy
dowo-kancelaryjnych (prawo o jêzystylistycznej tekstu;
kach, dokumenty o rozwoju systemu  odnajduje w tekcie charakteowiaty w kraju, sprawozdania).
rystyczne dla urzêdowo-kancelaryjnego stylu cechy, uzasadnia ich
semantyczno-stylistyczn¹ rolê.
Mówienie.
Dialog  urzêdowa rozmowa.

 orientuje siê w warunkach komunikacji jêzykowej, prawid³owo
wybiera styl i warunki komunikacji,
dobiera elementy etykiety jêzykowej;
 grzecznie proponuje, namawia,
wykorzystuje zamiast form kategorycznych mniej kategoryczn¹
probê;
 umiejêtnie wykorzystuje rodki
jêzykowe urzêdowo-kancelaryjnego stylu, jednoznacznie i dok³adnie wyra¿a swoje myli.

Pismo.
Przepisywanie z elementami redago-  znajduje w zdaniu lub w tekcie
wania i stylistycznych poprawek.
pomy³ki w normach urzêdowo11
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kancelaryjnego stylu, okrela rodzaj pomy³ki, usuwa j¹, uzasadnia
swoje dzia³anie;
Twórcze streszczenie (transformacja
na urzêdowo-kancelaryjny styl) tekstów ró¿nego stylu.

 transformuje teksty w innych
stylach na tekst urzêdowo-kancelaryjny, maksymalnie zachowuj¹c
treæ;

Sprawozdanie o wykonanej pracy.

 buduje tekst w stylu urzêdowokancelaryjnym w formie sprawozdanie o wykonanej pracy;
 doskonali tekst, usuwa stylistyczne pomy³ki;

Adnotacje o charakterze informacyjnym.

 buduje tekst adnotacji o charakterze informacyjnym, zachowuj¹c
standard formy kompozycyjnej;
 wykorzystuje jêzykowe schematy,
zachowuj¹c styl;

Bibliografia.

 uk³ada i odpowiednio zapisuje
bibliografiê na zadany temat.

Styl potoczny (4 godz.):
sfera zastosowania, funkcja, cechy
stylu.
W³aciwoci rodków jêzykowych
stylu potocznego (fonetyczne, leksyczne, s³owotwórcze, morfologiczne).
Normy wymowy.
Zasadnicze b³êdy wymowy.
Rodzaje prac.
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie tekstów w
stylu artystycznym, które zawieraj¹
fragmenty w stylu potocznym.
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 okrela sytuacjê, cechy stylistyczne fragmentu tekstu;
 analizuje intonacyjne bogactwo
towarzysz¹ce jêzykowi potocznemu;
 wskazuje na charakterystyczne
cechy jêzyka potocznego.

1

2

Czytanie.
Czytanie i rozumienie (ciche i g³one)
tekstów artystycznych, zawieraj¹cych fragmenty w stylu potocznym.

 odszukuje w tekcie artystycznym
fragmenty jêzyka potocznego;
 okrela ich rolê i celowoæ u¿ycia
przez autora;
 zwraca uwagê na charakterystyczne cechy jêzyka potocznego;
 rozumie jêzyk bohaterów w tekcie
artystycznym jako rodek ich charakterystyki i na tej podstawie robi
wnioski o cechach postaci.

Mówienie:
dialog na aktualne spo³eczne i osobiste tematy.

 rozumie znaczenie pozytywnych
cech osób w celu podtrzymania
kontaktu komunikacji jêzykowej;
 wybiera aktualny temat wspólny z
partnerem;
 dotrzymuje siê norm komunikacji
jêzykowej i norm rozmowy w
jêzyku literackim.

Pismo:
dyktando twórcze z elementami
redagowania.

 rozumie treæ fragmentu tekstu;
 wy³apuje na s³uch odstêpstwa od
normy jêzyka literackiego;
 przekazuje treæ; poprawia b³êdy
stylistyczne.

Styl literatury piêknej jako specyficzny funkcjonalny styl. (5 godz.)
Sfera zastosowania, funkcje, cechy
stylu, cechy rodków jêzykowych
(fonetyczne, leksyczne, s³owotwórcze, morfologiczne).
Rodzaje prac.
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie tekstów
artystycznych (9001000 s³ów,
czas  910 minut).

 okrela temat, zasadnicz¹ myl,
informacje podtekstu;
 okrela cechy stylu tekstów artystycznych i uzasadnia swoje
zdanie.
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Czytanie:
czytanie i rozumienie (ciche i g³one) tekstów w stylu artystycznym.

 wyró¿nia informacjê zawart¹ w
tekcie i w podtekcie;
 okrela cechy stylu, objania, dziêki
czemu (wykorzystanie rodków
jêzykowych i treci) zosta³y one
przedstawione;
 odnajduje rodki tworz¹ce wyrazistoæ jêzykow¹ i uzasadnia ich
u¿ycie;
 wykorzystuje t³umaczenie znaczenia leksycznego wyrazów jako
rodków przenikania w warstwy
znaczeniowe tekstu artystycznego.

Mówienie:
dialog (wymiana zdañ), zawieraj¹cy
repliki z opisami artystycznymi
przyrody, miejscowoci, wygl¹du
zewnêtrznego, sytuacji.

Pismo:
twórcze streszczenie tekstu w stylu
artystycznym z zakoñczeniem (wyra¿enie swego stosunku do
przedstawionych wydarzeñ, bohaterów, ich postêpowanie.

 analizuje sytuacjê komunikacji,
wybiera aktualny temat, dobiera
elementy jêzykowe i treciowe;
 wykorzystuje w replikach elementy
artystycznego opisu (przyrody,
wygl¹du zewnêtrznego, miejscowoci itp.) jako rodków odbioru
przedmiotu komunikacji;
 przekonywaj¹co i emocjonalnie
przedstawia zasadnicz¹ myl.
 buduje tekst na podstawie podanego maksymalnie zachowuj¹c
autorskie rodki jêzykowe;
 wyra¿a swój stosunek do wydarzeñ
(postaci, ich postêpowaniu) przy
pomocy rodków jêzykowych stylu
artystycznego.

Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe: cechy tekstów ró¿nego stylu i gatunku
(historia, literatura, kultura, geografia i inne).
Powtórzenie na koñcu roku szkolnego (1 godz.)
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KLASA XI
35 godzin, 1 godzina tygodniowo
(27 — lekcje, 4 — prace kontrolne, 4 — rezerwowe)
Treæ
tematu

Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

1

2

Stylistyka i kultura jêzyka
G³ówne elementy jêzyka, ich rola w  rozró¿nia g³ówne elementy jêzyka,
okrela ich rolê w ustnej i
ustnej i pisemnej komunikacji ludzi.
pisemnej komunikacji;
(1 godz.)
 wykorzystuje odpowiednio
elementy jêzyka w komunikacji
ustnej i pisemnej.
Zasadnicze rodzaje jêzykowych  rozró¿nia rodzaje jêzyka, okrela ich
funkcji (s³uchanie, czytanie, mówienie,
rolê w formowaniu osobowoci
pisanie); ich rola w formowaniu
ucznia;
osobowoci. (1 godz.)
 wykorzystuje ró¿ne funkcje jêzyka
w nauczaniu.
Stylistyka i kultura jêzyka. Zasad-  rozró¿nia style jêzyka oraz ich
nicze wymagania w stosunku do
funkcje;
jêzyka. Jêzyk literacki i jego norma-  rozumie zwi¹zek stylistyki i kultywy. Trudnoci w ortografii i puntury jêzyka;
ktuacji.
 poznaje fonetyczne, leksyczne
(leksykalne), s³owotwórcze, gramatyczne, ortograficzne i punktuacyjne zasady jêzyka literackiego;
 przestrzega normy jêzyka literackiego w ustnych i pisemnych
wypowiedziach.
Styl naukowy i sfera u¿ycia, funkcje,
w³aciwoci stylu. Syntaktyczne rodki
jêzykowe stylu naukowego.
Styl w³aciwy  naukowy i naukowo-popularny. (3 godz.)
Rodzaje prac.
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S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie tekstów ró¿nego
gatunku stylu naukowego (objêtoæ
tekstu 9001000 s³ów, czas s³uchania
910 min).
Czytanie:
czytanie i rozumienie (na g³os i cicho)
tekstów naukowych.

Rozwiniêta odpowied na lekcji,
wykorzystuje ró¿ne gatunki stylu
naukowego; porównuje je.
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 rozumie treæ i sens tekstu, okrela
gatunek tekstu naukowego;
 okrela g³ówne rodki jêzykowe
stylu naukowego i jego rodzajów.
 czyta i rozumie treæ oraz sens
tekstu, okrela styl i gatunek (podstyl) naukowego tekstu, argumentuje jego funkcjê oraz adresatem
tekstu;
 rozumie zasadnicze w³aciwoci
stylistyczne szyku wyrazów,
okrela ich w³aciwoci i rolê w
tekcie;
 zwraca uwagê na z³o¿one zwi¹zki
wyrazowe;
 znajduje charakterystyczne dla
naukowego stylu zdania pojedyncze i okrela ich funkcjê stylistyczn¹;
 odnajduje konstrukcje sk³adniowe
z jednorodnymi cz³onami (ci¹giem
jednorodnych cz³onów) i
wyjania ich u¿ycie w tekcie;
 rozumie, na czym polega rola zdañ
z wyrazami wtr¹conymi (zdaniami) i uzasadnia je w konkretnym
tekcie;
 znajduje zdania ze zwrotami
imies³owowymi, uzasadnia ich
u¿ycie, wymienia ich funkcje stylistyczne;
 wskazuje na du¿¹ iloæ wykorzystywania zdañ podrzêdnie
z³o¿onych i okrela ich rolê w
tekcie naukowym.
 wyk³ada materia³ zgodnie z form¹
kompozycyjn¹ porównania;
 wykorzystuje rodki jêzykowe i

1

2

treciowe; charakterystyczne dla
naukowo-owiatowego stylu.
Pismo:
 okrela znaczeniowe czêci
Zwiêz³e przekazanie tekstu naukowotekstu;
popularnego.
 skraca tekst, dotrzymuj¹c siê styli
i zachowuj¹c objêtoæ informacji;
usuwaj¹c przyk³ady oraz detale;
Stylistyczna analiza tekstu naukowego.
 logicznie wyk³ada treæ, nie
burz¹c norm stylu;
 analizuje tekst w stylu naukowym
zgodnie z planem analizy stylistycznej, przedstawiaj¹c znajomoæ w³aciwoci jêzykowych i
pozajêzykowych;
 buduje tekst w stylu naukowym w
rodzaju analizy stylistycznej;
 doskonali tekst napisany.
Styl publicystyczny. (3 godz.)
Sfera u¿ycia, funkcje, cechy stylu.
Sk³adniowe rodki jêzykowe charakterystyczne dla stylu publicystycznego i ich rola w tekcie. Rodzaje
stylu publicystycznego: gazetowy,
radiowo-telewizyjny, artystycznopublicystyczny.
Zasadnicze normy syntaksyczne i
ortograficzne.
Rodzaje prac.
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie tekstów w stylu  rozumie informacjê s³own¹ i
publicystycznym (objêtoæ tekstu 
nies³own¹, t³umaczy, dlaczego
9001000 s³ów, czas s³uchania 89
pojawia siê informacja podminut).
tekstowa;
 okrela styl, gatunek, stylistyczne
w³aciwoci tekstu i argumentuje
swoje zdanie;
17

1

2

 zwraca uwagê na intonacyjne cechy
tekstu i zasadnicze leksyczne i
sk³adniowe rodki jêzykowe.
Czytanie:
czytanie i rozumienie (g³one i ciche)
z elementami analizy stylistycznej
tekstów stylu publicystycznego.

Mówienie:
dialog okr¹g³y stó³ na aktualny
moralno-etyczny temat.
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 rozumie treæ i sens przeczytanego
tekstu;
 wyró¿nia charakterystyczne dla
tekstu publicystycznego zwi¹zki
wyrazowe (peryfrazy) i okrela ich
funkcjê oceniaj¹c¹ i ekspresywn¹;
 zwraca uwagê na inwersjê i uzasadnia jej rolê w publicystycznym
tekcie;
 wyró¿nia ró¿norodne zdania pod
wzglêdem intonacji i celu wypowiedzi i okrela ich znaczenie w
tekcie;
 wyszukuje pytania retoryczne,
wo³acze, s³owa i zdania wtr¹cone,
s³owa tak, nie oraz wykrzykniki i
t³umaczy ich u¿ycie;
 okrela rolê zdañ pojedynczych;
 znajduje konstrukcje za jednorodnymi cz³onami i okrela ich rolê
w tekcie;
 uzasadnia autorski wybór okrelonych sk³adniowych konstrukcji.
 wybiera aktualny temat i uzasadnia
jego aktualnoæ;
 dobiera ciekawy i przekonywaj¹cy
materia³ w celu informacji w czasie
dialogu;
 wykorzystuje charakterystyczny
dla dialogu rodki jêzykowe;
 prowadzi dialog, kieruj¹c siê etykiet¹ jêzykow¹.

1

2

Pismo:
wypracowanie na moralno-etyczny  orientuje siê w aktualnej tematyce;
 wykorzystuje w wypracowaniu
temat w rodzaju reporta¿u.
materia³ zebrany w ró¿ny sposób;
 buduje tekst zgodnie z kompozycj¹
reporta¿u;
 umiejêtnie wykorzystuje rodki
jêzykowe stylu publicystycznego;
 doskonali napisany tekst.
Urzêdowo-kancelaryjny styl (3 godz.):
sfera u¿ycia, funkcje, cechy stylu,
w³aciwoci jêzyka (sk³adniowe).
Gatunki urzêdowo-kancelaryjnego
stylu: ustawodawczy, kancelaryjny,
prawniczy, dyplomatyczny.
Zasadnicze normy stylu i omy³ki
wynikaj¹ce z powodu ich nie przestrzegania.
Sk³adniowe i ortograficzne normy.
Czytanie:
czytanie i rozumienie (g³one i ciche)  okrela styl i jego gatunek, argumentuje swoje zdanie;
tekstów ró¿nego gatunków stylu urzê uzasadnia du¿¹ iloæ z³o¿onych
dowo-kancelaryjnego.
zwi¹zków wyrazów zdañ z szeregami jednorodnych cz³onów.
Oficjalny list (np. do komisji rekru-  prawid³owo wybiera rodzaj tekstu;
 zapisuje zgodnie z normami listu
tacyjnej na uniwersyteckie studia).
oficjalnego pocz¹tek (miejsce, data, oficjalny adresat) oraz koñcówkê;
 krótko i dok³adnie przekazuje treæ,
wykorzystuj¹c rodki jêzykowe
stylu urzêdowo-kancelaryjnego;
 doskonali tekst.
Styl potoczny (3 godz.):
sfera, funkcje, cechy stylu, w³aciwoci jêzykowe (sk³adniowe).
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Rodzaje prac.
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie tekstu w stylu
artystycznym, zawieraj¹cym fragmenty w stylu potocznym (1000
1100 s³ów, czas trwania 910 min).

Czytanie:
czytanie i rozumienie tekstów artystycznych, zawieraj¹cych fragmenty
w stylu potocznym.
Pisanie:
przepisywanie tekstu z elementami
redagowania.

Styl artystyczny (5 godz.):
sfera u¿ycia, funkcje, cechy stylistyczne, w³aciwoci jêzykowe (sk³adniowe).
Gatunki stylu artystycznego: poetycki, prozaiczny.
Sk³adniowe i ortograficzne normy.
Rodzaje prac.
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie tekstów w
stylu artystycznym (i poetyckim).
(Proza  objêtoæ tekstu 10001100
s³ów, czas  910 min).
Czytanie:
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 rozumie informacjê w podtekcie,
wyra¿a zasadnicz¹ myl;
 okrela w tekcie fragmenty w stylu
potocznym, uzasadnia swoje
zdanie;
 zwraca uwagê na bogactwo intonacyjne tekstu, obecnoæ emocjonalno-ekspresywnej intonacji,
przypieszone tempo wypowiedzi.
 czyta i rozumie treæ i sens tekstu;
 okrela styl, uzasadnia swoje
zdanie, wymienia sk³adniowe
w³aciwoci stylu potocznego:
uzasadnia ich u¿ycie.
 znajduje odchylenie od norm stylistycznych, okrela rodzaj pomy³ek,
poprawia je.

 okrela styl, argumentuje swoje
zdanie;
 nazywa rodki syntaksyczne,
tworz¹ce wyrazistoæ tekstu.
 wyrazicie czyta tekst, za pomoc¹
intonacji przekazuj¹c intencje
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autora;
czytanie g³one tekstów artystycznych (prozaicznych i poetyckich),  okrela rolê jednostek sk³adniowych podsycaj¹cych wyrazistoæ
recytowanie pamiêciowe.
tekstu.
Mówienie:
ustne wypracowanie-opowiadanie z  buduje tekst, wykorzystuje elementy opisu przyrody jako rodka
elementami artystycznego opisu
przekazu nastroju bohatera, opisu
przyrody, wygl¹du zewnêtrznego,
wnêtrza jako rodka charakotoczenia, miejscowoci.
terystyki (gust, przyzwyczajenie),
opisu wygl¹du zewnêtrznego, które
podkrela wiat duchowy bohatera;
 wykorzystuje sk³adniowe rodki
wyrazistoci;
 w sposób ró¿norodny rozwija treæ.
Jêzykowa analiza niewielkiego tekstu  odtwarza genezê powstania
wiersza;
poetyckiego.
 okrela g³ówny motyw utworu;
 uzasadnia wybór rodków jêzykowych, s³u¿¹cych do przekazania
treci, wykorzystuj¹c elementy
analizy jêzykowej: t³umaczenie
znaczenia s³ów, komentarze.
Pismo:
streszczenie tekstu artystycznego z  buduje streszczenie na podstawie
podanego tekstu, uzupe³niaj¹c je
zadaniem twórczym.
fragmentami w stylu artystycznym;
 zachowuje w³aciwoci wyrazistoci
jêzykowej tekstu autorskiego,
przedstawia temat i g³ówn¹ myl;
 doskonali napisany tekst.

Retoryka
Retoryka jako nauka i jako sztuka
s³owa (2 godz.)

 rozumie cele i zadania retoryki jako
nauki o krasomówstwie, o jej
mo¿liwoci przekonywania i
wp³ywie na s³uchaczy.
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Z historii sztuki retorycznej w staro¿ytnej Grecji i w Rzymie.
Sztuka oratorska w Polsce.
Rozwój sztuki oratorskiej w XX
XXI w. (2 godz.)

 analizuje sztukê oratorsk¹ staro¿ytnej Grecji i Rzymu, wyjania
przekonanie mównych dotycz¹ce
retoryki;
 potrafi okreliæ w³aciwoci sztuki
oratorskiej w staro¿ytnej Grecji,
Rzymie, w redniowiecznej Polsce
oraz w dawnej Ukrainie.

Rodzaje, gatunki jêzyka oratorskiego. Ich w³aciwoci strukturalne
(ogólne pojêcie). Ogólne zasady,
formy i rodzaje wyst¹pieñ publicznych.
Publiczny jêzyk monologiczny i
dialogiczny.
Tekst i jego specyfika jako utworu
retorycznego (4 godz.)

 rozró¿nia rodzaje i gatunki jêzyka
oratorskiego, okrela jego cechy
strukturalne;
 rozumie ogólne zasady oratorstwa, rozró¿nia rodzaje i gatunki
przemówieñ publicznych;
 rozró¿nia publiczny monolog i
publiczny dialog;
 okrela specyfikê tekstu oratorskiego;
 dobiera mikroteksty ró¿nego stylu,
okrela ich kompozycje, formê,
gatunek, temat, g³ówn¹ myl,
postaæ nadawcy i odbiorcy, wskazuje na cechy leksyczne, morfologiczne i sk³adniowe rodków
jêzykowych, okrela znaczenie
podtekstu, stosunek autora do
omawianego problemu.

Rodzaje prac.
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie publicznych
przemówieñ znanych mówców Polski
i Ukrainy.

Przygotowanie mówcy i przemówienia.
(4 godz.)
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 rozpoznaje styl, gatunek, formê
publicznego przemówienia (monolog  dialog);
 okrela adresata przemówienia,
temat, cel przemówienia;
 wskazuje na w³aciwoci budowy
wys³uchanego tekstu.
 okrela cel, styl, gatunek, temat
wyst¹pienia publicznego;
 okrela adresata i typ s³uchaczy;
 uk³ada bibliografiê;

1
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 uk³ada plan, dobiera odpowiedni
materia³, pracuje z ró¿nymi ród³ami,
s³ownikami, informatorami;
 obmyla kompozycjê przemówienia;
 buduje tekst, wykorzystuje rodki
jêzykowe potrzebne do budowy
dowodów.
Wyst¹pienie publiczne.
Osobowoæ i etyka mówcy.
Kontakt ze s³uchaczami.
(3 godz.)

 rozumie specyfikê wyst¹pienia
publicznego;
 zdaje sobie sprawê z wymagañ
dotycz¹cych mówcy;
 nawi¹zuje kontakt komunikacyjny
ze s³uchaczami;
 okrela rodzaj s³uchaczy;
 umie podtrzymaæ uwagê s³uchaczy.

Rodzaje prac.
 rozumie treæ przemówienia;
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie tekstów pub-  wyró¿nia zasadnicz¹ informacjê;
licznych wyst¹pieñ (z wyko-  zauwa¿a i charakteryzuje rodki
jêzykowe i sposoby utrzymania
rzystaniem rodków audiowizuuwagi s³uchaczy.
alnych).
Czytanie:
g³one czytanie, rozumienie i analiza  okrela temat, zasadnicz¹ myl,
pozycjê autora;
referatów, przemówieñ, utworów

analizuje tekst, okrela jego styartystycznych (w tym tekstów palistyczne, leksyko-morfologiczne i
miêciowych).
sk³adniowe w³aciwoci;
 wyranie czyta tekst (oraz recytuje
na pamiêæ), dotrzymuj¹c siê
odpowiedniej intonacji odpowiadaj¹cej intencji autora;
Ciche czytanie tekstów, rozumienie i  okrela styl i gatunek tekstu, jego
temat i zasadnicz¹ myl;
ich analiza.
 zwraca uwagê na elementy ró¿nego
stylu w artystycznych i publicystycznych wyst¹pieniach;
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 odnajduje autorskie dygresje i
okrela ich znaczenie w tekcie.
Mówienie:
recenzja na wyst¹pienie.

Dialog na temat dyskusyjny.

Publiczne wyst¹pienie: prezentacja
ksi¹¿ki, pracy kolegi w stylu publicystycznym.

Wyst¹pienie z przygotowanym referatem.
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 okrela cel, styl, temat, kompozycjê adresata przemówienia;
 ocenia przemówienie (osoba mówcy, jego zachowanie, g³os, tempo,
wykorzystanie niewerbalnych
rodków komunikowania siê ze
s³uchaczami, treæ wyst¹pienia,
sposoby rozwiniêcia tematu, kontakt ze s³uchaczami, utrzymanie ich
uwagi, rodki wyrazistoci,
sposoby argumentacji, kultura
jêzykowa);
 okrela sytuacjê rozmowy i adresata;
 okrela sporny problem;
 dobiera rodki jêzykowe odpowiednio do stylu wyst¹pienia;
 argumentuje swoje zdanie;
 prowadzi dialog-dyskusjê z ró¿nymi
kategoriami wspó³rozmówców,
dotrzymuj¹c siê etykiety jêzykowej;
 okrela przedmiot i temat prezentacji;
 dobiera treciwe i ciekawe fakty;
 buduje wyst¹pienie zgodnie z
wymaganiami kompozycji;
 nawi¹zuje komunikatywny kontakt ze s³uchaczami, w trakcie wyst¹pienia korektuje swój jêzyk w
trakcie prezentacji;
 dotrzymuje siê zasad i w³aciwoci dotycz¹cych przemówienia;
 nawi¹zuje kontakt z audytorium,
wykorzystuje sposoby aktywizacji
uwagi s³uchaczy;
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 przekonuj¹co przedstawia swoje
zdanie;
 racjonalnie wykorzystuje czas
przeznaczony na referat.
Pismo:
uk³adanie artyku³u do gazety na  rozumie ró¿nicê miêdzy artyku³em a
notatk¹ do gazety;
spo³eczny lub moralno-etyczny temat
w stylu publicystycznego przemó-  okrela temat i g³ówn¹ myl;
 dobiera materia³ faktyczny, rodki
wienia.
jêzykowe odpowiadaj¹ce stylowi
przemówienia;
 buduje plan artyku³u, systematyzuje zebrany materia³ odpowiednio do planu;
 buduje artyku³, porównuj¹c i
uogólniaj¹c fakty, proponuje
swoje rozwi¹zanie danego problemu, argumentuje swoje opinie,
wykorzystuje barwn¹ leksykê i ró¿norodne konstrukcje sk³adniowe;
 doskonali tekst.
Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe:
w³aciwoci tekstów ró¿nego stylu, gatunku (historia, literatura, geografia
itp.), przygotowanie wyst¹pienia-odpowiedzi na lekcjach (historia, geografia,
literatura i in.), etyka jêzykowa.
Powtórzenie na koñcu roku szkolnego (1 godz.)
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