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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.
Nauczanie wspó³czesnego jêzyka polskiego w klasach 512 jest
szczególn¹ dyscyplin¹ szkoln¹, przewiduj¹c¹ naukê tego jêzyka jako
rodka komunikowania siê oraz rodka do procesu poznania.
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.
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Zawartoæ w kursie wspó³czesnego jêzyka polskiego wiadomoci
teoretycznych o jêzyku i mówieniu oraz normach jêzyka sprzyja wykonaniu wymienionych zadañ.
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:
59 klasy  szko³a podstawowa;
1012 klasy  szko³a starsza (rednia).
Program szko³y podstawowej w linii jêzykowej zawiera wiadomoci
o jêzyku jako o rodku komunikacji, zawiera materia³ powiêcony jêzykowi
i jego podstawowym pojêciom. Ka¿da linia programu: jêzykowa,
spo³eczno-kulturalna itd. ma swoje odbicie w rozdzia³ach programu i
tematach proponowanych dla uczniów, co z kolei nie wyklucza mo¿liwoci
zmian, wed³ug potrzeby i decyzji nauczyciela, który bior¹c pod uwagê
poziom przygotowania uczniów mo¿e zastosowywaæ i inne typy pracy.
Program równie¿ jest u³o¿ony na zasadzie kontynuowania podstawowej wiedzy, któr¹ uczniowie otrzymali zgodnie z programem szko³y
pocz¹tkowej. 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.
Druga czêæ programu powiêcona jest wiadomociom o jêzyku i
jednostkom jêzykowym, ich normom zastosowania oraz zawiera
podstawowe pojêcia jêzykoznawcze, normy wspó³czesnego jêzyka
polskiego, regu³y ortografii i sk³adni.
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W klasach szko³y podstawowej obowi¹zuje powtórzenie materia³u o
komunikacji jêzykowej, rodzajach komunikacji, znajomoæ tekstu, jego
rozumienie. Ogólne wiadomoci o sytuacji komunikacji jêzykowej:
nadawca  odbiorca, temat wypowiedzi, zasadnicze myli tekstu. Równie¿
bardzo wa¿ne znaczenie ma powtórzenie wiadomoci o tekcie. Jego
struktura: pocz¹tek, zasadnicza czêæ, koñcówka.
Akcentujemy uwagê uczniów na rodzajach spójnoci zdañ w tekcie
(praktycznie). ród³a materia³u do rozprawki, dobór i systematyzacja tego
materia³u (praktycznie). Plan szczegó³owy tekstu. Powtórzenie wiadomoci o stylach. Pojêcie o urzêdowo-kancelaryjnym stylu. Powtórzenie
wiadomoci o typach wypowiedzi. Ró¿ne typy wypowiedzi i ich
po³¹czenie w tekcie (opowiadanie-opis, opowiadanie-elementy
rozwa¿ania).
Uk³adanie w³asnych wypowiedzi dla uczniów stawia nowe wyzwania
i powinni oni wykonywaæ zadania: uk³adaæ dialog oparty na osobistych
wra¿eniach, spostrze¿eniach ucznia, na jego dowiadczeniu ¿yciowym;
uk³adaæ rozprawkê na podstawie planu ramowego; tworzyæ ustn¹ i pisemn¹
rozprawkê (wypracowanie)-opis i rozwa¿anie na podstawie wra¿eñ
osobistych dotycz¹cych obrazu; uk³adaæ ustne i pisemne wypracowanierozwa¿anie dotycz¹ce postêpowania ludzi na podstawie w³asnych wra¿eñ;
ustne i pisemne wypracowanie-opowiadanie na podstawie obrazu i
w³asnych spostrze¿eñ; pisaæ artyku³ do gazety na temat: rozmylanie o
postêpowaniu ludzi, ustna odpowied na lekcjach na podstawie dok³adnego
i selektywnego streszczenia tekstu naukowego; uk³adaæ papiery u¿ytkowe,
plan pracy, og³oszenie, streszczone teksty naukowe (historia  przyroda).
W klasach redniego cyklu uczniowie powinni umieæ:
 budowaæ w³asne wypowiedzi: dialog zgodnie z zaproponowan¹
sytuacj¹ komunikowania siê, wypowiadaæ w³asne zdanie dotycz¹ce
omawianego tematu, przestrzegaæ pewnych regu³ rozmowy (nie przerywaæ
wspó³rozmówcy, zachêcaæ go do wypowiedzenia swego zdania, wys³uchaæ
cierpliwie i ¿yczliwie rozmówcê, umieæ wyraziæ brak zgody z jego wypowiedzi¹ tak, by go nie uraziæ); dotrzymywaæ siê norm jêzyka literackiego;
 uk³adaæ ustnie i pisemnie wypracowania, samodzielnie dobieraæ
odpowiednie wypowiedzi na podstawie ró¿nych róde³, systematyzowaæ
je, uk³adaæ prosty plan w³asnej wypowiedzi, zgodnie z sytuacj¹ obraæ styl
wypowiedzi (potoczny, naukowy, artystyczny, urzêdowo-kancelaryjny),
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u¿ywaæ ró¿ne rodzaje wypowiedzi, uk³adaæ plan pracy, og³oszenie,
dobieraæ odpowiednie rodki jêzykowe zgodnie z celem wypowiedzi,
doskonaliæ pisemne wypowiedzi; dotrzymywaæ siê ogólnych regu³
komunikacji jêzykowej;
 okrelaæ strukturê swej dzia³alnoci, okrelaæ motywacjê, cel, plan
i osi¹gniêcia, oceniæ rezultat osi¹gniêæ;
 wykonywaæ: analizê, porównanie, uogólnienie, konkretyzacjê,
wnioskowaæ, przytaczaæ argumenty na potwierdzenie swojej tezy.
Uwzglêdniono równie¿ powtórzenie opracowywanych wiadomoci o
tekstach i stylach wypowiedzi, pojêcie publicystycznego stylu, uk³adanie
planu szczegó³owego w³asnej wypowiedzi (praktycznie). Podanie opisu
wygl¹du zewnêtrznego cz³owieka i procesu pracy, rozwa¿anie o charakterze dyskusyjnym.
Uczniowie powinni opanowaæ odbiór czyjej wypowiedzi: s³uchanie
 rozumienie (audiowanie) tekstu, czytanie tekstów w ró¿nych stylach,
rodzajach i gatunkach, równie¿ odtwarzaæ gotowy tekst: wyrazicie czytaæ
teksty ró¿nego stylu i gatunku, streszczaæ (na podstawie planu ramowego i
szczegó³owego), dok³adnie streszczaæ (ustne i pisemne) teksty narracyjne z
elementami opisu i rozwa¿ania, dok³adnie ustnie streszczaæ teksty publicystyczne.
Uk³adanie w³asnych wypowiedzi jest podstaw¹ kszta³cenia jêzykowego:
 dialog  odpowiednio do zaproponowanej sytuacji rozmowy,
powi¹zany z charakterystyk¹ postaci o charakterze dyskusyjnym;
 wypracowanie (na podstawie planu prostego i szczegó³owego) 
wypracowanie opis (ustnie i pisemnie) wygl¹du zewnêtrznego cz³owieka,
procesu pracy (na podstawie w³asnej obserwacji i na podstawie ilustracji);
 ustne wypracowanierozwa¿anie o charakterze dyskusyjnym;
 ustne i pisemne wypracowanieopowiadanie na podstawie
podanego tematu. Umieæ napisaæ do gazety artyku³ o charakterze
dyskusyjnym. U³o¿yæ papiery u¿ytkowepokwitowanie. Podaæ pisemn¹
charakterystykê bohatera literackiego, analizowaæ treæ i rodki artystyczne
utworu malarskiego o bohaterstwie cz³owieka (malarstwo).
Na tym etapie nauczana uczeñ powinien umieæ:
 odbieraæ czyje wypowiedzi, uwa¿nie s³uchaæ; na podstawie tytu³u,
ilustracji, kluczowych wyrazów wyodrêbniaæ logiczno-treciowe
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fragmenty wys³uchanego i przeczytanego tekstu; uk³adaæ ramowy plan
wys³uchanego i plan szczegó³owy przeczytanego tekstu;
 odtwarzaj¹c gotowe teksty ró¿nego stylu i gatunku;
 wyrazicie czytaæ tekst, p³ynnie, z odpowiedni¹ dykcj¹ i intonacj¹;
 streszczaæ tekst wys³uchany i przeczytany na podstawie samodzielnie u³o¿onego ramowego i szczegó³owego planu (ustnie lub pisemnie),
tworz¹c w³asne wypowiedzi;
 uk³adaæ dialog do zaproponowanej sytuacji rozmowy, argumentowaæ wypowiedzi, poprawiaæ pomy³ki wspó³rozmówcy, pos³ugiwaæ siê
literackim jêzykiem;
 uk³adaæ ustne i pisemne wypracowanie, uk³adaæ do nich plan, dobieraæ
odpowiedni styl wypowiedzi (potoczny, artystyczny, naukowy, publicystyczny,
urzêdowo-kancelaryjny), wykorzystaæ ró¿ne rodzaje wypowiedzi (opis
wygl¹du zewnêtrznego postaci, proces pracy, rozwa¿anie o charakterze
dyskusyjnym), u³o¿yæ pokwitowanie, doskonaliæ w³asne wypowiedzi;
 przestrzegaæ odpowiednie normy prowadzenia rozmowy;
 okrelaæ strukturê w³asnej dzia³alnoci poznawczej, motywacjê, cel,
plan jego osi¹gniêcia, tryb postêpowania, ocenianie rezultatu (praktycznie);
 dokonaæ rozumow¹ analizê, porównanie, uogólnienie, konkretyzacjê, syntezê, wnioskowanie, argumentacjê, kontrargumentacjê.
W klasach 89 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
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(ustnie i pisemnie). Wypracowanierozwa¿anie (ustnie i pisemnie) na
tematy moralno-etyczne i spo³eczne (w stylu publicystycznym). Ustna
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.
W programie wytyczono zalecan¹ iloæ godzin na opanowanie
rozdzia³ów i tematów. Na pocz¹tku ka¿dej klasy wymieniono ogóln¹ iloæ
godzin, godziny przeznaczone na sprawdziany oraz czas rezerwowy, który
nauczyciel wykorzystuje na w³asn¹ rêkê i iloæ godzin, które ma prawo
zmieniæ wed³ug rozdzia³ów i tematów.
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KLASA V
105 godzin, 3 godziny tygodniowo
(8  prace kontrolne, 4  rezerwowe)
Treæ
materia³u nauczania

Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

1

2

I. Wprowadzenie (1 godz.)
Jêzyk jako najwa¿niejszy rodek  uczeñ rozumie rolê jêzyka w ¿yciu
cz³owieka i w spo³eczeñstwie;
komunikacji.
 potwierdza tezê Jêzyk  najwa¿niejszy rodek komunikacji i poznania wiata.
II. Kszta³cenie jêzykowe (25 godz.)
Ogólne wiadomoci o komunikacji
i jêzyku.
Sytuacje komunikacji: temat, adresat, miejsce, cel.
Rodzaje jêzykowego kszta³cenia
(s³uchanie, czytanie, mowa, pismo).
Monolog i dialog; jêzyk mówiony i
pisany.
Ogólne zasady komunikacji jêzykowej.
Etykieta wypowiedzi.
Rodzaje prac.
S³uchanie:
 odbiera na s³uch i rozumie faks³uchanie i rozumienie tekstu artystytyczn¹ treæ czytanego tekstu;
cznego (objêtoæ tekstu: 400500  po jednym wys³uchaniu odpos³ów; czas s³uchania 45 minut).
wiada na pytania dotycz¹ce treci;
 formu³uje temat i zasadnicz¹ myl
tekstu, uk³ada pytania do tekstu,
uzasadnia sformu³owanie tematu
i myli zasadniczej, t³umaczy
poszczególne wyrazy i sytuacje w
tekcie.
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1

2

Czytanie:
czytanie na g³os i rozumienie tekstu
artystycznego.

 wyrazicie czyta znany tekst z
odpowiedni¹ intonacj¹;
 rozumie treæ, odpowiada na pytania dotycz¹ce tekstu, wyró¿nia
w tekcie monolog i dialog;
 okrela temat, zasadnicz¹ myl,
uk³ada pytania do tekstu;
 formu³uje temat, uzasadnia g³ówn¹ myl, wyra¿a swoj¹ ocenê tekstu.

Mówienie:
streszczenie artystycznego tekstu o
charakterze narracyjnym, uk³adanie i
odgrywanie dialogów dotycz¹cych
sytuacji komunikacji.
Ustne streszczenie o charakterze opowiadania.

Pismo:
dok³adne przekazanie tekstu artystycznego o charakterze opowiadania.

Cechy poprawnoci jêzykowej.
B³êdy jêzykowe, powtórzenie s³ów,
niew³aciwe u¿ycie wyrazów i jêzykowych zwrotów, monotonie budowy zdañ (praktycznie).
Rodzaje prac.
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie tekstu artystycznego o charakterze narracyjnym
(objêtoæ tekstu 400500 s³ów, czas
s³uchania 45 min).
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 dok³adnie opowiada tekst artystyczny, przedstawia temat i g³ówn¹ myl tekstu, wypowiada swój
stosunek do treci;
 okrela strukturê sytuacji mówienia;
 uk³ada dialog dotrzymuj¹c siê
norm etyki komunikacji jêzykowej;
 buduje rozwiniêt¹ wypowied
dotycz¹c¹ proponowanej sytuacji,
podporz¹dkowuj¹c tematowi i
g³ównej myli, bior¹c pod uwagê
cel i adresata.
 dok³adnie przekazuje tekst artystyczny wed³ug samodzielnie u³o¿onego planu, maksymalnie zachowuj¹c autorskie rodki jêzykowe;
 doskonali tekst napisany.

 odbiera na s³uch faktyczn¹ treæ
tekstu, jego zgodnoæ z ja,
cechami poprawnoci jêzykowej;
 znajduje w tekcie cechy poprawnoci jêzykowej, wymienia je,
przytacza przyk³ady.

1

2

Czytanie:
czytanie i rozumienie tekstu artystycznego.

 czyta znany (na g³os i po cichu)
tekst artystyczny;
 uzasadnia zgodnoæ tekstu z regu³ami poprawnoci jêzykowej.

Mówienie:
dok³adne streszczenie tekstu artystycznego;

odegranie i u³o¿enie dialogu na zaproponowan¹ sytuacjê.

Pismo:
redagowanie niewielkich uczniowskich tekstów.

 dok³adnie opowiada tekst artystyczny, zachowuj¹c cechy jêzyka
autorskiego;
 odnajduje niedoci¹gniêcia w jêzyku swoim i innych, poprawia je,
uzasadniaj¹c swoje zdanie;
 odgrywa dialog, uzupe³niaj¹c go
cyframi 12, replikami, zachowuj¹c
cechy poprawnoci jêzykowej;
 uk³ada dialog uzupe³niaj¹c go 6
7 replikami dotycz¹cymi zaproponowanej sytuacji, uwa¿aj¹c na
logikê, kolejnoæ i dok³adnoæ
jêzyka, wykorzystuj¹c przy tym
ró¿ne rodki naukowe.
 znajduje i poprawia b³êdy zwi¹zane z niedok³adnociami, brakiem
logiki i kolejnoci, w³aciwociami
bogactwa i wyrazistoci jêzykowej
w zaproponowanym tekcie.

Tekst, jego zasadnicze cechy; podzia³ tekstu na akapity; plan gotowego tekstu (ramowy). Temat,
mikrotemat, zasadnicza myl tekstu.
rodki spójnoci zdañ i mikrotematów w tekcie (powtórzenie i pog³êbienie wiadomoci).
Rodzaje prac.
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie naukowopopularnych tekstów (objêtoæ tekstu
300400 s³ów, czas s³uchania
34 min).

 odbiera na s³uch naukowo-popularny tekst;
 formu³uje temat i g³ówn¹ myl;
 wyró¿nia mikrotematy w tekcie i
uzasadnia ich zgodnoæ z tematem.
11
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Czytanie:
 czyta tekst, dotrzymuje siê zasad
czytanie i rozumienie na g³os tekstów
intonacyjnych;
artystycznych;
 dostrzega wyrazy nieznane i
wyjania ich znaczenia ze s³ownikiem lub na podstawie kontekstu;
 okrela temat i mikrotematy tekstu,
znajduje tematyczne akapity;
 analizuje tytu³ jego odpowiednioæ tematowi i g³ównej myli;
 uzasadnia temat i zasadnicz¹ myl
tekstu;
 znajduje rodki spójnoci w tekcie i uzasadnia celowoæ ich wykorzystania;
czytanie i rozumienie (po cichu)  czyta tekst, wyró¿nia logicznie
naukowo-popularnych tekstów.
zakoñczone czêci;
 poznaje rodki spójnoci zdañ w
czêciach tekstu i czêci w tekcie;
 uk³ada pytania do logicznych czêci tekstu; wyró¿nia tematyczne
akapity;
 uk³ada ramowy plan, odbijaj¹cy
temat i mikrotematy tekstu;
 uzasadnia ³¹cznoæ mikrotematów
w tekcie.
Mówienie:
dok³adne streszczenie tekstu artystycznego o charakterze narracyjnym (o
wydarzeniu z ¿ycia);
uk³adanie dialogów zgodnie z zadan¹
sytuacj¹ i ogóln¹ treci¹;
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 dok³adnie opowiada tekst wed³ug
samodzielnie u³o¿onego planu;
 wyjania temat, zasadnicz¹ myl,
zachowuj¹c autorskie rodki jêzykowe i przekazuj¹c stosunek autora
do przedstawionych wydarzeñ;
 uk³ada dialog do podanego pocz¹tku i ogólnej treci, dotrzymuj¹c
siê regu³ rozmowy i jêzykowej etykiety;
 uk³ada dialog, dodaj¹c informacje
do przeczytanych tekstów i w³asnego dowiadczenia;

1
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ustne wypracowanie o charakterze
narracyjnym na podstawie osobistego
dowiadczenia;

 podtrzymuje dialog w normalnej
rozmowie;
 uk³ada opowiadanie wed³ug samodzielnie u³o¿onego planu, podporz¹dkowuj¹c wybór faktów i rodków jêzykowych przedstawionemu
tematu i jego zasadniczej myli;

ustne recenzje dotycz¹ce wypowiedzi
kolegi.

 recenzuje wypowied kolegi
(wed³ug podanego planu);
 wskazuje na pomy³ki wypowiedzi
i poprawia je;
 uzasadnia sw¹ ocenê wypowiedzi kolegi.

Pismo:
streszczenie tekstu artystycznego o
charakterze narracyjnym;

 streszcza tekst artystyczny o
charakterze narracyjnym na podstawie samodzielnie u³o¿onego
planu, zachowuj¹c akapity, odtwarzaj¹c temat i mikrotematy;
 przy streszczeniu zachowuje
autorskie rodki jêzykowe i przekazuje stosunek autora do przedstawionych wydarzeñ;
 doskonali tekst;
 uk³ada tekst o charakterze narracyjnym na podstawie w³asnego dowiadczenia, wykorzystuj¹c poznane
rodki spójnoci miêdzy zdaniami;
 podporz¹dkowuje wybór treci i
rodków jêzykowych potrzebnych dla
rozwiniêcia tematu i g³ównej myli;
 wyra¿a swój stosunek do przedstawionych wydarzeñ;
 doskonali tekst.

wypracowanie o charakterze narracyjnym na podstawie w³asnego
dowiadczenia.

Rodzaje wypowiedzi (opowiadanie, opis,
rozmylanie). Ogólne wiadomoci o
stylach wypowiedzi, o sferach wykorzystania ka¿dego z nich. Pojêcie o stylu
potocznym, naukowym, artystycznym
(powtórzenie i pog³êbienie wiadomoci).
13
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Rodzaje prac
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie naukowopopularnych tekstów (objêtoæ tekstu
300400 s³ów, czas s³uchania 34
minuty).

 prognozuje typ i styl na podstawie
tytu³u;
 okrela rodzaj i styl wypowiedzi
tekstu;
 uzasadnia, czy tytu³ jest odpowiedni
do kompozycyjnego schematu tekstu
oraz do rodzaju i stylu wypowiedzi;
 przedstawia charakterystyczne
w³aciwoci stylu tekstu.

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

Mówienie:
dok³adne streszczenie tekstów artystycznych z elementami opisu przedmiotu czy zwierzêcia;

uk³adanie dialogów do zadanej sytuacji z elementami opisu przedmiotu
lub zwierzêcia;
ustne wypracowanie-opis oddzielnych przedmiotów lub zwierz¹t na
podstawie osobistych wra¿eñ;
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 prognozuje rodzaj wypowiedzi i
styl na podstawie tytu³u;
 podczas czytania okrela rodzaj
wypowiedzi i styl tekstu;
 uzasadnia, czy tytu³ odpowiada
rodzajowi i stylowi wypowiedzi;
 formu³uje temat tekstu i jego
zasadnicz¹ myl;
 znajduje w narracyjnych tekstach
elementy opisów przyrody, zwierz¹t, elementy rozwa¿ania;
 okrela charakterystyczne cechy
stylu tekstu.
 streszcza artystyczny tekst elementami opisu zwierzêcia lub przedmiotu na podstawie samodzielnie
u³o¿onego planu, zachowuj¹c
rodzaj i styl wypowiedzi oraz
autorskie rodki jêzykowe;
 uk³ada dialog dodaj¹c repliki z
elementami opisu przedmiotu lub
zwierzêcia, wykorzystuj¹c pe³ne
wyrazu rodki jêzykowe, dotrzymuj¹c siê etykiety wypowiedzi;
 opisuje oddzielne przedmioty lub
zwierzêta, podporz¹dkowuj¹c
kompo-zycjê wypowiedzi i rodki
jêzykowe rozwiniêciu zasadniczej
myli;
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ustne wypracowanie-opis przedmiotu
lub zwierzêcia na podstawie obrazka
(ilustracji);

 uk³ada tekst z elementami opisu
przedmiotu lub zwierzêcia, podporz¹dkowuj¹c wypowied tematowi i zasadniczej myli, bior¹c pod
uwagê cel i adresata wypowiedzi;
 uk³ada wypowied-rozwa¿anie,
podporz¹dkowuj¹c argumenty
rozwiniêciu tematu i jego zasadniczej myli, formu³uj¹c zasadnicz¹ myl w tezach lub wnioskach.

ustne wypracowanie-rozwa¿anie na
temat powi¹zany z ¿yciowym dowiadczeniem ucznia.
Pismo:
dok³adne odtworzenie tekstu artystycznego o charakterze narracji z elementami opisu zwierzêcia;
dok³adne streszczenie tekstu artystycznego o charakterze narracji z elementami rozwa¿ania;
zbieranie materia³u do wypracowania
i jego systematyzacja (na temat podany przez nauczyciela);

wypracowanie rozwa¿anie na temat
zwi¹zany z ¿yciowym dowiadczeniem uczniów;

list i adres.

 dok³adnie streszcza tekst na podstawie samodzielnie u³o¿onego
planu, zachowuj¹c rodzaj wypowiedzi i autorskie rodki jêzykowe;
 doskonali tekst napisany;
 dok³adnie streszcza tekst na podstawie samodzielnie u³o¿onego planu,
zachowuj¹c cechy kompozycyjne i
stylistyczne tekstu autorskiego.
 doskonali napisany tekst;
 samodzielnie wybiera materia³ na
podstawie obserwacji i notatek z
przeczytanych i przes³uchanych
tekstów;
 systematyzuje samodzielnie zebranego i usystematyzowanego
materia³u uk³ada plan wypowiedzi;
 uk³ada wypowiedzi o charakterze
rozwa¿ania, wykorzystuj¹c zebrany materia³, podporz¹dkowuj¹c
materia³ wypowiedzi i jej zasadniczej myli;
 bierze pod uwagê cel wypowiedzi
i jej adresata;
 wypowiada swoje w³asne zdanie;
 na kopercie pisze adres nadawcy i
adresata;
 uk³ada tekst listu prywatnego, wykorzystuj¹c formy grzecznociowe;
 doskonali napisany list.
15
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Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe: utwory artystyczne (opowiadanie), rola
elementów opisu przyrody, zwierz¹t (na podstawie przerobionych utworów)
w rozwiniêciu tematu i ich zasadniczej myli; rodki jêzykowe wyrazistoci
wypowiedzi, rozwa¿anie o postêpowaniu bohaterów literackich (literatura);
ustny opis dzie³ malarskich przedstawiaj¹cy pejza¿ zwierzêta (malarstwo).
S³owa z przedrostkami i przyrostkami o zabarwieniu emocjonalnym w
utworach literackich (literatura).
III. Powtórzenie materia³u z klas m³odszych (9 godz.)
Czêci mowy.
Rzeczowniki osobowe i nieosobowe.
Wielka litera w rzeczownikach.

 rozpoznaje rzeczownik, okrela cechy rzeczowników ¿ywotnych i
nie¿ywotnych;
 podaje przyk³ady rzeczowników
w³asnych, objania ich pisowniê;
 pisownia nazw w³asnych.

Przymiotnik.
Rodzaje, liczby, przypadki.

 rozpoznanie przymiotnika w zdaniu;
 rozpoznaje rodzaj, liczbê, przypadek przymiotnika.

Czasownik.
Jego role w zdaniu. Pisownia nie z
czasownikiem.

 rozpoznaje czasownik;
 okrela jego rolê w zdaniu;
 podaje przyk³ady czasowników w
zdaniu;
 objania pisowniê czasownika z
cz¹stk¹ nie w tekcie.

Spójnik.
U¿ycie spójników: i, a, ale, lecz, lub.
Przestankowe znaki.

 rozpoznaje spójniki;
 buduje zdania ze spójnikami;
 t³umaczy znaki przestankowe przy
spójnikach.

Zaimek.
Zaimki osobowe.

 rozpoznawanie zaimków osobowych w tekcie;
 u¿ycie zaimków osobowych przy
odmianie czasownika.

Przyimek.
Pisownia przyimków.

 rozpoznaje przyimki w tekcie;
 rozró¿nienie przyimków i spójników;
 pisownia przyimków z wyrazami.
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Przys³ówek.

 rozpoznawanie przys³ówków;
 uczeñ zadaje pytania do przys³ówka;
 przypomnienie pisowni najczêciej
u¿ywanych przys³ówków;
 z poznanymi czêciami mowy buduje w³asne wypowiedzi.

Znaczeniowe czêci wyrazów.
Wyrazy pokrewne.

 uczeñ rozró¿nia znaczeniowe czêci wyrazów, nazywa je, podkrela
umownymi liniami;
 buduje rodziny wyrazów;
 znajduje rozsypane wyrazy pokrewne;

Pisownia.
Powtórzenie pisowni ó-u, rz-¿, j-i.

 uczeñ pisze prawid³owo wyrazy,
t³umaczy ich pisowniê;
 znajduje i poprawia b³êdy ortograficzne;
 korzysta ze s³ownika ortograficznego.

IV. Sk³adnia i interpunkcja (12 godz.)
Po³¹czenia wyrazowe.
G³ówne i zale¿ne wyrazy (powtórzenie i pog³êbienie wiadomoci).

 wyró¿nia po³¹czenia wyrazowe;
 rozró¿nia wyrazy nadrzêdne i
podrzêdne;
 tworzy samodzielnie zwi¹zki
wyrazowe;
 rozpoznaje w zwi¹zkach czêci
mowy;
 poprawnie u¿ywa po³¹czeñ wyrazów w swojej wypowiedzi.

Zdanie.
Jego podstawa gramatyczna.
Zdania rozwiniête i nierozwiniête.
Rodzaje zdañ ze wzglêdu na cel wypowiedzi (oznajmuj¹ce, pytaj¹ce,
rozkazuj¹ce, wykrzyknikowe).
Znaki przestankowe na koñcu w/w
zdañ.

 rozró¿nienie wypowiedzeñ, przekszta³canie ich;
 zastosowanie odpowiednich intonacji przy ró¿nego rodzaju zdaniach oraz odpowiedniego akcentu;
 prawid³owo stawia znaki przestankowe na koñcu zdañ oznajmuj¹cych, pytaj¹cych, rozkazuj¹cych;
17
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 uk³ada zdania pojedyncze ró¿nego
rodzaju;
Punktuacja.
Znaki przestankowe na koñcu zdania.  rozwija zdania.
Równowa¿niki zdañ.

 odnajduje w tekcie równowa¿niki
zdania.

G³ówne i drugorzêdne cz³ony zda-  odnajduje podmiot, orzeczenie,
przydawkê, okolicznik, dope³nia (powtórzenie i uzupe³nienie wianienie;
domoci).
 podkrela g³ówne i drugorzêdne
Szyk wyrazów w zdaniu.
cz³ony zdania umownymi liniami;
 u¿ywa zdania rozwiniête i nierozPunktuacja.
winiête, wykorzystuje szyk zwykMylnik miêdzyprzedmiotowy orze³y i przestawny w zale¿noci od
czenia.
treci zdania.
Zdania z jednorodnymi cz³onami
 rozpoznaje jednorodne cz³ony zdazdania.
nia;
Przecinek przy jednorodnych cz³onach
zdania (bezspójnikowe oraz przed  umie postawiæ przecinek miêdzy
jednorodnymi cz³onami po³¹czonymi
spójnikami i, a, ale, lecz nie powtabezspójnikowo oraz przed nie porzaj¹cymi siê).
wtarzaj¹cymi siê spójnikami i, a,
Wyrazy uogólniaj¹ce.
ale, lecz;
Punktuacja. Znaki przestankowe w  przestrzega odpowiedni¹ intonacjê
w zdaniu z jednorodnymi cz³onami;
zdaniach z jednorodnymi cz³onami.
 buduje zdania z wyrazami jednorodnymi i uogólniaj¹cymi;
 wykorzystuje zdania z jednorodnymi cz³onami zdania w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
 rozró¿nia wo³acz w zdaniu;
Wo³acz.
Znaki przestankowe przy wo³aczu  potrafiæ postawiæ znaki przestankowe przy wo³aczu i wyrazach
(powtórzenie).
wtr¹conych;
Wyrazy wtr¹cone (wiadomoci
 uk³ada zdania z wo³aczem; wo³acz
ogólne).
w jêzyku potocznym i artystycznym;
18
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 u¿ywa odpowiedniej intonacji przy
wo³aczu i wyrazach wtr¹conych;
Punktuacja. Znaki przestankowe przy
 wykorzystuje wyrazy wtr¹cone w
wo³aczu, wyrazach wtr¹conych.
celu wyra¿enia swego stosunku co
do wypowiedzi i pod adresem odbiorcy oraz u¿ywa je jako rodek
spójnoci zdañ.
Ogólne wiadomoci o zdaniu z³o-  rozpoznaje zdania z³o¿one; umieszcza prawid³owo znaki przestankowe
¿onym.
w zdaniu z³o¿onym bezspójnikowym
(Zdania po³¹czone bezspójnikowo
oraz przy spójnikach i, a, ale, lecz,
oraz ze spójnikami i, ale, lecz).
aby;
Zdanie podrzêdnie z³o¿one.
 prawid³owo intonacyjnie czyta zdaPunktuacja.
nia z³o¿one;
Znaki przestankowe w zdaniach
z³o¿onych oraz przed spójnikami i, a,  umie postawiæ przecinek w zdaniu z³o¿onym przed spójnikami ¿e,
ale, lecz, aby, dlatego, kiedy, który,
¿eby, gdzie, gdyby, który;
¿e.
 buduje zdania z³o¿one, potrafi
poprawnie intonacyjnie je czytaæ;
 wykorzystuje w wypowiedziach
zdania z³o¿one spójnikowe i bezspójnikowe.
 okrela s³owa autora i mowê nieMowa niezale¿na.
zale¿n¹;
Punktuacja. Znaki przestankowe przy
mowie niezale¿nej po i przed s³owami  uzasadnia znaki przestankowe przy
mowie niezale¿nej;
autora.
 dotrzymuje siê prawid³owej intonacji przy mowie niezale¿nej;
 u¿ywa zdania z mow¹ niezale¿n¹.
 umie zapisaæ dialog;
Dialog. Zapisywanie dialogu.
Punktuacja. Znaki przestankowe przy  prawid³owo intonacyjnie czyta
teksty z dialogiem;
dialogu.
 wykorzystuje w swej wypowiedzi
dialog.
Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe: wo³acze, dialogi w literaturze piêknej
i w jêzyku ukraiñskim.
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V. Fonetyka i ortografia (15 godz.)
Pojêcie o fonetyce, grafice, ortoepii  umie prawid³owo czytaæ dwuznaki;
i ortografii.
 umie alfabet;
 rozró¿nia g³oski litery;
G³oska i litera. Alfabet.
 korzysta ze s³ownika ortograDwuznaki ch, cz, dz, d¿, d, rz, sz.
ficznego;
Pisownia wyrazów z g³oskami oznaczonymi literami ê, ¹ oraz en, em, on,  umie pisaæ wyrazy z ¹, ê, en, em,
on, om.
om.
 rozró¿nia samog³oski i spó³g³oski;
G³oska. Samog³oska. Spó³g³oski.
 prawid³owo wymawia g³oski noSamog³oski ustne i nosowe.
sowe oraz prawid³owo je pisze;
Spó³g³oski dwiêczne i bezdwiêczne.
 rozró¿nia spó³g³oski miêkkie i
Spó³g³oski miêkkie i twarde.
twarde, oznacza miêkkoæ spó³Oznaczanie miêkkoci na pimie.
g³osek na pimie za pomoc¹ i;
 rozró¿nia spó³g³oski dwiêczne i
bezdwiêczne, prawid³owo oznacza je na pimie;
 charakteryzuje dwiêki.
Akcent w jêzyku polskim.
Wyrazy bezakcentowe.

 poprawnie akcentuje wyrazy polskie oraz wyrazy pochodzenia
obcego;
 zwraca uwagê na akcent w jêzyku
ukraiñskim i polskim.

Sylaba.
Sylabotwórcza rola samog³osek.

 dzieli wyraz na sylaby;

Ortografia.
Przenoszenie wyrazów.

 poprawnie przenosi wyrazy.

 poprawnie pisze wyrazy obce i
Pisownia i, j po spó³g³oskach.
rodzime z gie, ge, kie, ke;
Oznaczanie miêkkoci g, k przed ge,
 t³umaczy zasady pisowni.
ke, gie, kie.

20

1

2

Pisownia wyrazów z rz wymiennym
oraz niewymiennym.

 umie zastosowaæ regu³ki pisowni
rz wymiennego i niewymiennego,
podaje przyk³ady;
 umie napisaæ najwa¿niejsze wyj¹tki;
 korzysta ze s³ownika ortograficznego.

Pisownia ó wymiennego i niewymiennego.

 t³umaczy pisownie ó wymiennego
i niewymiennego zgodnie z regu³¹
ortograficzn¹, podaje przyk³ady;
 zapoznaje siê z najwa¿niejszymi
wyj¹tkami.

Pisownia ch, h.

 poprawnie pisze wyrazy z ch, h,
stosuje odpowiednie regu³ki ortograficzne;
 korzysta ze s³ownika ortograficznego.

Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe.
Odwo³ywaæ siê do wyrazów pokrewnych w jêzyku ukraiñskim w razie
w¹tpliwoci dotycz¹cych pisowni ó-rz-z, rymy (literatura).
VI. S³ownictwo (6 godz.)
Pojêcie o leksyce i leksykologii.
Leksyczne znaczenie s³owa.
Wyrazy jednoznaczne i wieloznaczne.
U¿ycie wyrazów wieloznacznych w
dos³ownym i przenonym znaczeniu.
Emocjonalne zabarwienie wyrazów.
Synonimy, antonimy, homonimy.
S³ownik jêzyka polskiego  zapoznanie siê.
S³owniki wyrazów bliskoznacznych
i antonimów.

 u¿ywa wyrazy zgodnie z ich znaczeniem;
 u¿ywa wyrazy w znaczeniu przenonym;
 zapoznaje siê ze s³ownikami objaniaj¹cymi, ze s³ownikiem wyrazów
bliskoznacznych, antonimów, zdobywa potrzebne informacje;
 u¿ywa poprawnie wyrazy o zabarwieniu emocjonalnym;
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 u¿ywa synonimy w tekstach w celu unikania powtórzeñ;
 umie wyt³umaczyæ leksyczne znaczenia wyrazów, buduje has³o
dotycz¹ce wyrazu wieloznacznego;
 poprawnie u¿ywa wyrazów wieloznacznych i wyrazów w znaczeniu dos³ownym i przenonym
 rozró¿nia homonimy i wyrazy
wieloznaczne;
 potrafi dobraæ synonimy i antonimy, u¿ywa synonimów w celu
bardziej wyrazistej wypowiedzi;
 u¿ywa antonimów w celu osi¹gniêcia kontrastu w wypowiedzi.
Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe  literatura:
porównanie, epitety, synonimy. Przys³owia.
VII. Budowa wyrazu. S³owotwórstwo i ortografia (15 godz.)
Znaczeniowe cz¹stki wyrazu (morfemy), rdzeñ, przedrostek, przyrostek, koñcówka.
Temat wyrazu i koñcówka (w tym i
zerowa).
Czêci tematu rdzeñ, przedrostek,
przyrostek.
Wyrazy pokrewne.
Wymiana g³osek w rdzeniu (samog³osek ó-o-e, a-e, ¹-ê, o-a, e-g³oska
zerowa; spó³g³osek rz-r, k-c-cz, g-dz¿, ch-sz, d-d¿-dz, t-æ-c).
Tworzenie wyrazów za pomoc¹
przedrostków i przyrostków.
Pisownia przedrostków z-, s-, -.
Pisownia przyrostków -ck(i), -sk(i),
-dzk(i).
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 rozró¿nia cz¹stki znaczeniowe
wyrazów;
 znajduje koñcówki;
 buduje rodziny wyrazów pokrewnych;
 unika b³êdów jêzykowych zwi¹zanych z u¿yciem wyrazów pokrewnych w niedu¿ym tekcie;
 t³umaczy pisowniê wyrazów na podstawie wymiany g³osek w rdzeniu;
 okrela wspólne leksyczne znaczenie rdzenia.
 tworzy nowe wyrazy za pomoc¹
przedrostków i przyrostków;
 stosuje normy ortograficzne dotycz¹ce pisowni przedrostków i
przyrostków;

1

Wyrazy z³o¿one.

2

 znajduje i poprawia b³êdy ortograficzne dotycz¹ce poznanych
regu³ek;
 u¿ywa wyrazów z³o¿onych.

Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe  literatura:
wyrazy zdrobnia³e i zgrubia³e w twórczoci ludowej.
VIII. Morfologia i ortografia. Rzeczownik (20 godz.)
Pojêcie o morfologii.
Czêci mowy (powtórzenie).
 rozpoznaje rzeczownik, okrela jego
Rzeczownik.
cechy gramatyczne;
Rzeczownik jako czêæ mowy  cechy gramatyczne, rola rzeczownika w  okrela jego rolê w zdaniu;
 rozpoznaje samodzielne i niesamozdaniu.
dzielne czêci mowy;
Rzeczowniki ¿ywotne i nie¿ywotne.
 rozró¿nia rzeczowniki ¿ywotne i
nie¿ywotne, stawia do nich pytania;
Kategorie rodzaju mêskoosobo-  u¿ywa rzeczowniki w roli ró¿nych
cz³onów zdania;
wego.
 znajduje rzeczowniki mêskoosobowe, ³¹czy je z czasownikiem.
Imiona w³asne i pospolite. Wielka  zastosowuje wielk¹ literê w rzeczownikach w³asnych;
litera w imionach w³asnych. Imiona
 rozpoznaje rzeczowniki w³asne i
w³asne pisane w cudzys³owie.
pospolite.
Ortografia. Wielka litera w rzeczownikach w³asnych.
Rodzaj rzeczowników (powtórzenie).  uzgadnia rzeczowniki z przymiotnikami, zaimkami, czasownikami
czasu przesz³ego;
 umiejêtnie okrela rodzaj rzeczowRzeczowniki dwurodzajowe.
nika w wypowiedzi;
Liczba rzeczowników (powtórzenie).  obserwuje wspó³zale¿noci kategorii ¿ywotnoci, rodzaju mêskoRzeczowniki posiadaj¹ce tylko formê
osobowego i liczby;
liczby pojedynczej lub mnogiej.
 poprawnie u¿ywa rzeczowniki stosownie do rodzaju i liczby.
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Odmiana rzeczowników.
Przypadki (powtórzenie z klas m³odszych).
Deklinacje rzeczowników.
Wo³acz (powtórzenie).
Deklinacja mieszana rzeczowników.
Osobliwoci odmiany rzeczowników
na -y (gajowy), nazwisk na -ski, -cki,
-ska, -cka, -y, -i, -o (Konopnicka;
Fredro).
Odmiana rzeczowników rodzaju mêskiego na -a.
Osobliwoci odmiany rzeczowników na
-anin, a tak¿e: dziecko, ziele, nasienie,
brat, rêka, oko, ucho, przyjaciel.
Rzeczowniki pochodzenia obcego na
-um.
Pisownia koñcówek przypadkowych
rzeczowników typu aleja, idea, szyja,
¿mija, linia itp.
Osobliwoci odmiany rzeczowników
zdrobnia³ych i zgrubia³ych.
Pisownia u w przyrostkach -unek,
-unka.
Pisownia przyrostków rzeczowników:
-erz, -arz, -zst(a), -ist(a), -nik, -ciel,
oznaczaj¹cych zawody ludzi, narzêdzia pracy: -d³(o), -acz, -ark(a), nazwy
miejsc pracy -alnia, -arnia itp.
Pisownia przyrostków -dztw(o),
-ctw(o), -stw(o).
Nie z rzeczownikiem.
Sposoby tworzenia rzeczowników.
Ortografia. Pisownia zakoñczeñ
rzeczowników. Pisownia cz¹stki nie z
rzeczownikiem.

 prawid³owo u¿ywa przypadki rzeczowników ¿ywotnych i nie¿ywotnych w mianowniku i bierniku,
niektóre rzeczowniki nie¿ywotne
rodzaju mêskiego w dope³niaczu i
bierniku, imion w³asnych i pospolitych w bierniku liczby mnogiej;
 prawid³owo stosuje formy przypadkowe rzeczowników trudnych, rzeczowników nieodmiennych lub wystêpuj¹cych tylko w liczbie mnogiej;
 prawid³owo u¿ywa imiona i nazwiska polskie i obce, pisze je poprawnie;
 okrela deklinacji i przypadek rzeczownika;
 poprawnie u¿ywa trudnych form
rzeczowników, w wypadkach w¹tpliwych pos³uguje siê s³ownikiem
ortograficznym i innymi poradnikami;
 tworzy rzeczowniki od ró¿nych
czêci mowy i poprawnie je u¿ywa;
 okrela cechy gramatyczne rzeczowników.

Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe  historia, literatura,geografia, przyroda:
u¿ycie wielkich liter; nazwy narzêdzi pracy, pojêæ oderwanych.
Powtórzenie na koñcu roku szkolnego (2 godz.)
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KLASA VI
70 godzin, 2 godziny tygodniowo
(56  lekcje, 8  prace kontrolne, 4  rezerwowe)
Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

Treæ
materia³u nauczania
1

2

I. Wstêp (1 godz.)
Bogactwo jêzyka polskiego.

 wie o bogactwie jêzyka polskiego (przenone znaczenie wyrazów, synonimy, antonimy, itp.);
 uzasadnia tezê o bogactwie jêzyka
polskiego.

II. Kszta³cenie jêzykowe (15  lekcyjne, 4  rezerwowe)
Jêzyk. Komunikacja jêzykowa. Sytuacja komunikacji i jej czêci
sk³adowe: mówi¹cy (pisz¹cy) adresat, temat i zasadnicze myl, cel i
warunki komunikacji (powtórzenie i
uzupe³nienie wiadomoci).
 odbiera na s³uch nieznany tekst,
Rodzaje prac.
po jednym wys³uchaniu rozumie
S³uchanie:
jego treæ faktyczn¹;
s³uchanie i rozumienie tekstów zawieraj¹cych opis sytuacji komunikacji  wyró¿nia zasadnicze czêci sk³adowe sytuacji komunikacyjnej,
(objêtoæ tekstu artystycznego 500600
przedstawionej w tekcie;
s³ów, czas s³uchania 56 minut, objêtoæ tekstów innych stylów 400500  uk³ada i uzasadnia temat oraz
myl zasadnicz¹.
s³ów, czas s³uchania 45 minut).
Czytanie:
czytanie, rozumienie (milcz¹ce i na
g³os) tekstów ró¿nego stylu, zawieraj¹cych opis sytuacji komunikacyjnej.

 wyrazicie czyta znany tekst z
odpowiedni¹ intonacj¹;
 po cichu czyta nieznany tekst;
 rozumie faktyczn¹ treæ tekstu;
 wyszczególnia sk³adowe czêci
sytuacji komunikacyjnej, przedstawionej w tekcie;
 uk³ada i uzasadnia temat i zasadnicz¹ myl.
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 uk³ada pytania dotycz¹ce treci
Mówienie:
tekstu;
dok³adne streszczenie artystycznych
tekstów, zawieraj¹cych opis sytuacji  dok³adnie streszcza tekst, zachowuj¹c autorskie rodki wyrazistoci;
komunikacyjnej;
 uk³ada dialog z 78 replik, odpowiadaj¹cy danej sytuacji komuniuk³adanie dialogów (wymiana zdañ)
kacyjnej;
dotycz¹cej sytuacji z wykorzystaniem
informacji z tekstów przeczytanych lub  wykorzystuje w replikach informacjê z tekstów przeczytanych i
wys³uchanych;
wys³uchanych;
 uk³ada ustne opowiadanie-rozprawkê, opisuj¹c wa¿ne dla przedopowiadanie na podstawie zobaczostawienia tematu i zasadniczej
nego (lub na podstawie obrazka).
myli sytuacje ¿yciowe (lub sytuacje przedstawione na obrazku);
 znajduje i poprawia b³êdy jêzykowe w wypowiedziach.
 przedstawia treæ wed³ug samoPismo:
dzielnie u³o¿onego planu ramowestreszczenie tekstu narracyjnego, zawiego, zachowuj¹c rodzaj i styl tekstu
raj¹cego sytuacjê komunikacyjn¹.
i autorskie rodki jêzykowe;
 doskonali tekst.
Tekst i jego w³aciwoci:
informatywnoæ, spójnoæ, podzielnoæ, podporz¹dkowanie wszystkich
treciowych elementów oraz jêzykowych rodków przedstawienia tematu i zasadniczej myli (pog³êbienie
wiadomoci).
Kompozycja tekstu (wstêp, czêæ zasadnicza, zakoñczenie).
rodki rozwiniêcia treci w tekcie
(praktycznie).
rodki spójnoci zdañ w tekcie:
powtórzenie, wykorzystanie synonimów, antonimów, wyrazów o tym samym rdzeniu, zaimków, przyimków,
spójników, zwrotów jêzykowych.
Plan szczegó³owy gotowego tekstu.
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Rodzaje prac.
 odbiera na s³uch faktyczn¹ treæ
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie tekstów artytekstu;
stycznego i naukowo-popularnego  rozpoznaje i charakteryzuje cechy
stylu.
tekstu;
 wyró¿nia w tekcie wzglêdnie samodzielne czêci (wstêp, czêæ
zasadnicza, zakoñczenie), okrela
³¹cznoæ wstêpu z czêci¹ zasadnicz¹, czêci zasadniczej z zakoñczeniem;
 uk³ady ramowy plan tekstu.
 czyta z odpowiedni¹ intonacj¹;
Czytanie:
czytanie i rozumienie tekstów nauko-  uk³ada plan szczegó³owy przeczywo-popularnych.
tanego tekstu;
 analizuje fragmenty tekstu i okrela sposób rozwiniêcia treci w
akapicie;
 okrela rodki spójnoci w tekcie.
 dok³adnie streszcza tekst na podMówienie:
stawie samodzielnie u³o¿onego
dok³adne streszczenie tekstu naukowoplanu szczegó³owego, zachowuj¹c
popularnego na podstawie szczegów³aciwoci kompozycji;
³owego planu.
 podporz¹dkowuje elementy treciowe i rodki jêzykowe rozwiniêcia tematu i myli zasadniczej.
 przedstawia tekst, zachowuj¹c
Pismo:
rodki spójnoci zdañ i czêci
streszczenie tekstu narracyjnego o stylu
tekstu odautorskie;
naukowo-popularnym.
 wykorzystuje autorskie rodki
rozwiniêcia treci;
 przedstawia temat i myl zasadnicz¹;
 doskonali swój tekst.
Rodzaje wypowiedzi (powtórzenie i
pog³êbienie wiadomoci).
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Po³¹czenie ró¿nych rodzajów wypowiedzi w jednym tekcie. W³aciwoci opisu przyrody i wnêtrza.
Zasadnicze ród³o materia³u dla
rozprawki: sposób gromadzenia
materia³u, systematyzacji materia³u
do rozprawki.
Prosty plan w³asnego tekstu.
Rodzaje prac.
 okrela na s³uch po³¹czenie w
S³uchanie:
jednym tekcie ró¿nych rodzajów
s³uchanie i rozumienie tekstów artyswypowiedzi;
tycznych z elementami opisu wnêtrza
 okrela rolê opisu przyrody (wnêlub przyrody.
trza) w tekcie;
 robi notatki w celu gromadzenia
materia³u do rozprawki.
Czytanie:
czytanie i rozumienie tekstów arty-  czyta i okrela rodzaj tekstu i jego
strukturê;
stycznych z elementami opisu przyrody
 znajduje w tekcie opisy wnêtrza
lub wnêtrza.
(przyrody) i okrela ich rolê w
tekcie;
 uk³ada szczegó³owy plan tekstu;
 robi notatki, systematyzuje nagromadzony materia³.
Mówienie:
informacja na temat lingwistyczny, roz-  uk³ada ramowy plan informacji na
temat lingwistyczny;
wa¿anie na podstawie fragmentów
 buduje informacjê na lingwistekstu naukowego;
tyczny temat, wykorzystuj¹c informacjê tekstu naukowego;
uk³adanie dialogu (wymiana zdañ), za-  buduje dialog wed³ug zadanej
sytuacji komunikacyjnej;
wieraj¹cego opis wnêtrza (przyrody);
 do³¹cza do dialogu repliki, zawieraj¹ce pytanie dotycz¹ce informacji o opisie wnêtrza (przyrody);
 podtrzymuje dialog, wykorzystuj¹c
repliki zawieraj¹ce odpowied o
opisach wnêtrza, przyrody;
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fragmentaryczne streszczenie tekstu  znajduje opis wnêtrza (przyrody)
w tekcie;
artystycznego z elementami opisu
 okrela cel wykorzystania opisu
wnêtrza lub przyrody.
wnêtrza (przyrody) w tekcie;
 streszcza fragmenty tekstu, zawieraj¹ce opis wnêtrza (przyrody),
zachowuj¹c autorskie rodki
jêzykowe.
 streszcza tekst, zachowuj¹c elePismo:
menty opisu wnêtrza (przyrody)
streszczenie tekstu artystycznego o chaoraz w³aciwoci stylu;
rakterze narracyjnym z elementami
 przekazuje stosunek autora do
opisu wnêtrza (przyrody);
przedstawionych wydarzeñ;
 doskonali napisany tekst;
 uk³ada ramowy plan w³asnej wypowiedzi;
wypracowanie(rozprawka)opis
buduje opis, wykorzystuj¹c zgrownêtrza.
madzony materia³;
 doskonali tekst napisany.
Style wypowiedzi. Pojêcie stylu publicystycznego. Gatunki publicystyczne: informacja, artyku³ do gazetki o postêpowaniach ludzi.
Rodzaje prac.
 rozumie treæ faktyczn¹ tekstu
S³uchanie:
publicystycznego;
s³uchanierozumienie tekstów publicystycznych o postêpowaniu ludzi  prognozuje mikrotematy i styl
tekstu na podstawie tytu³u i po(objêtoæ tekstu 400500 s³ów, czas
cz¹tku;
s³uchania 45 minut).
 wyró¿nia mikrotematy;
 znajduje rodki jêzykowe, charakterystyczne dla stylu publicystycznego i uzasadnia ich wykorzystanie.
Czytanie:
czytanierozumienie tekstów stylu pu-  czyta tekst, poprawnie intonuj¹c;
blicystycznego o postêpowaniu ludzi.  uzasadnia, ¿e tekst nale¿y do stylu
publicystycznego;
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 okrela temat i zasadnicz¹ myl
tekstu, pozycjê autorsk¹ i w³aciwoci wyra¿enia w tekcie.
 wybiera dla wypowiedzi aktualne
Mówienie:
i interesuj¹ce tematy;
informacja o wydarzeniach z ¿ycia
 okrela adresata wypowiedzi i
klasy, szko³y, miasta.
sytuacjê komunikacyjn¹;
 stosownie do sytuacji wykorzystuje
rodki jêzykowe;
 uk³ada wypowied w rodzaju informacji.
 wybiera dla artyku³u interesuj¹cy
Pismo:
i aktualny temat;
artyku³ do gazety w formie rozmylania
 gromadzi materia³: obserwuje zao postêpowaniu ludzi.
chowanie i postêpowanie ludzi,
robi notatki, systematyzuje zebrany
materia³;
 uk³ada tekst artyku³u do gazety,
bior¹c pod uwagê kompozycyjne,
jêzykowe i stylistyczne w³aciwoci gatunku.
Pojêcie o stylu urzêdowo-kancelaryjnym.
Papiery u¿ytkowe: og³oszenie, instrukcja.
Rodzaje prac.
 rozumie tekst instrukcji i wykonuje
S³uchanie:
wskazane czynnoci, dotrzymuj¹c
s³uchanie i rozumienie tekstów stylu
siê kolejnoci wskazanej w tekcie.
urzêdowo-kancelaryjnego w³¹cznie z
instrukcj¹.
Pismo:
og³oszenie.
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 okrela strukturê og³oszenia;
 pisze og³oszenia na wskazany
temat.
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Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe.
Opis wnêtrza w utworze literackim, ustna charakterystyka bohatera
literackiego, rozwa¿anie o postêpowaniu bohaterów literackich, rodki
zbudowania obrazowego tekstu artystycznego (literatura); opowiadanie
tekstów stylu naukowego, budowa odpowiedzi w rodzaju opisowej charakterystyki, okrelanie definicji, rozwa¿ania dotycz¹ce przedmiotów szkolnych
(historia, biologia, geografia); ustny opis dzie³ sztuki, przedstawiaj¹cych
wnêtrza, ustne opowiadanie na podstawie obrazu rodzajowego (malarstwo,
rysunki).
III. Powtórzenie materia³u z klas m³odszych (2 godz.)
Czêci mowy.
 uczeñ rozpoznaje zdanie pojeZdanie. Cz³ony zdania. Wo³acz.
dyncze i z³o¿one. Potrafi postawiæ
Zdanie pojedyncze i z³o¿one.
znaki przestankowe w zdaniu
Mowa niezale¿na.
pojedynczym;
Dialog.
 umie postawiæ znaki przestankowe
przy mowie niezale¿nej przed i po
Przestankowanie.
s³owach autora;
 rozpoznaje czêci mowy, okrela
cechy poznanych czêci mowy,
buduje ró¿ne formy czêci mowy,
u¿ywa je poprawnie w swych wypowiedziach.
IV. S³ownictwo i frazeologia (6 godz.)
Wyrazy obce i rodzime.
Archaizmy, neologizmy.
Wyrazy powszechne i profesjonalizmy.
Terminy. Dialektyzmy.
Zapoznanie siê ze s³ownikiem wyrazów obcych.
Pisownia wyrazów pochodzenia
obcego.
Pojêcie o zwi¹zkach frazeologicznych.
ród³a frazeologizmów.
Zestawienie poszczególnych zwi¹zków
frazeologicznych w jêzyku polskim i
ukraiñskim.

 rozró¿nia s³owa powszechnie u¿ywane i terminy;
 rozró¿nia w tekcie neologizmy i
archaizmy;
 znajduje w tekcie dialektyzmy i
archaizmy;
 korzysta ze s³ownika wyrazów obcych;
 korzysta ze s³ownika frazeologicznego;
 wykorzystuje zwi¹zki frazeologiczne w wypowiedzi, t³umaczy je;
 wykorzystuje w tekcie neologizmy, archaizmy, zna ich znaczenie;
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Zapoznanie siê ze s³ownikiem frazeo-  znajduje przys³owia, aforyzmy w
tekcie, rozumie je;
logicznym.
Przys³owia, aforyzmy, z³ote myli jako  okrela cel ich wykorzystania w
wypowiedzi;
frazeologiczne zwi¹zki.
 sam w swych wypowiedziach wykorzystuje przys³owia i aforyzmy
w celu obrazowoci i ¿ywoci
komunikacyjnej.
Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe.
Dialektyzmy, archaizmy. Neologizmy, frazeologizmy w utworach literackich;
terminy (literatura, historia, matematyka itp.).
V. S³owotwórstwo i ortografia (4 godz.)
Podstawyowe i pochodne wyrazy.
Podstawa s³owotwórcza wyrazów.
Formanty.
Sposoby tworzenia wyrazów w
jêzyku polskim.
Wymiana rz-¿, ó-u, g- w rdzeniu.
Pisownia przedrostków: wz-,
wez-, ws-, wes-, pod-, przed-,
nad-, od-.
Wyrazy z³o¿one.
Skróty wyrazowe.
Pisownia skrótów wyrazowych.

 wie, co to jest formant i podstawa s³owotwórcza, umie je odnaleæ
 okrela sposoby tworzenia nowych
wyrazów;
 umie dobraæ wyrazy pokrewne
w tym z wymieniaj¹cymi siê
g³oskami w ró¿nych czêciach
mowy;
 prawid³owo pisze wyrazy z przedrostkami;
 prawid³owo pisze wyrazy z³o¿one;
 prawid³owo pisze skróty i stosuje
je.

Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe:
Historia, geografia, matematyka  skróty wyrazowe, ich pisownia.
VI. Morfologia i ortografia
Przymiotnik. (10 godz.)
Przymiotnik jako czêæ mowy
(powtórzenie).
Znaczenie, cechy gramatyczne,
rola w zdaniu.
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 znajduje przymiotnik w tekcie,

okrela wszystkie jego cechy gramatyczne oraz jego rolê w zdaniu;
 wykorzystuje przymiotniki w roli
drugorzêdnych cz³onów zdania;
 okrela wykorzystanie przymiotników w tekcie artystycznym;
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 wykorzystuje przymiotniki w
swoich wypowiedziach;
Odmiana przymiotników.
Zale¿noæ rodzaju, liczby,
przypadków, formy (w liczbie
mnogiej) przymiotnika od
rzeczownika.

 uzgadnia przymiotnik z rzeczownikiem w liczbie, przypadku,
rodzaju;

 prawid³owo stosuje koñcówki
Pisownia koñcówek
przymiotnika;
przypadkowych przymiotnika w
liczbie pojedynczej i mnogiej
(powtórzenie).
Forma mêskoosobowa i niemêskooso-  prawid³owo u¿ywa formy mêskoosobowej i niemêskoosobowej w
bowa przymiotników w liczbie mnoliczbie mnogiej (praktycznie);
giej. Wymiana g³osek w formie mêskoosobowej.
Przymiotniki jakociowe, dzier¿awcze,
relacyjne.
 znajduje przymiotniki w stopniu
Stopniowanie przymiotników.
wy¿szym i najwy¿szym;
Stopniowanie regularne, nieregularne,
opisowe. Tworzenie stopnia wy¿szego  umie przestopniowaæ przymiotniki, prawid³owo pisze przyrostki
i najwy¿szego.
stopnia wy¿szego i najwy¿szego;
 wskazuje na sposoby tworzenia
stopnia wy¿szego i najwy¿szego;
 wykorzystuje przymiotniki w
stopniu wy¿szym i najwy¿szym w
roli cz³onów zdania;
 prawid³owo u¿ywa wy¿szy i najwy¿szy stopieñ przymiotnika;
Sposoby tworzenia przymiotników  tworzy przymiotniki od innych
czêci mowy; okrela sposoby ich
(powtórzenie i pog³êbienie wiadotworzenia;
moci).
Najwa¿niejsze przyrostki przymiot-  prawid³owo pisze przyrostki przymiotników;
ników.
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Tworzenie przymiotników ze zdrob-  tworzy przymiotniki zdrobnia³e,
u¿ywa je w tekstach, zwraca uwaniaj¹cymi przyrostkami oraz przygê na ich emocjonalne zabarwienie;
rostkami o niepe³nej jakoci:
-utk(i), -uteñk(i),
-usieñk(i), -uchn(y),
-us(i), -uk(i).
Pisownia przymiotników na:-ski, -cki,  pisze prawid³owo przymiotniki na:
-cki, -dzki, -ski;
-dzki, -any (powtórzenie).
 pisze prawid³owo przymiotniki z
cz¹stk¹ nie;
Tworzenie przymiotników z³o¿onych i  umie pisaæ przymiotniki z³o¿one i
stosowaæ je w tekcie;
ich pisownia.
 korzysta ze s³ownika ortograficznego.
Cz¹stka nie z przymiotnikiem.

Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe.
Wykorzystanie przymiotników w celu dok³adnego opisu przedmiotów,
zjawisk, wydarzeñ (geografia, historia, biologia).
Liczebnik. (7 godz.)
Liczebnik jako czêæ mowy, jego znaczenie ogólne, cechy gramatyczne, rola
w zdaniu.
Liczebniki ilociowe (g³ówne, zbiorowe, u³amkowe), ich rola w zdaniu,
u¿ycie w po³¹czeniu z innymi wyrazami w roli podmiotu lub dope³nienia.
Odmiana i pisownia liczebników
ilociowych.
Osobliwoci formy mêskoosobowej i niemêskoosobowej liczebników ilociowych przy ich odmianie.
Liczebniki zbiorowe. Osobliwoci odmiany liczebników zbiorowych.
Liczebniki porz¹dkowe, u¿ycie ich w
roli przydawki.
Osobliwoci odmiany liczebników
porz¹dkowych. £¹czna pisownia
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 znajduje liczebnik w tekcie;
 rozpoznaje w tekcie liczebniki
ilociowe i porz¹dkowe, okrelaj¹
ich rolê sk³adniow¹;
 wykorzystuje poprawnie w roli
cz³onów zdania g³ównych i drugorzêdnych;
 poprawnie wykorzystuje w wypowiedzi liczebniki w celu okrelenia
iloci i kolejnoci przedmiotów;
 tworzy poprawne po³¹czenie
liczebników z wyrazami (rzeczownikami);
 w³aciwie stosuje formy przypadków zale¿nych liczebników
ilociowych;
 odmienia liczebniki;
 tworzy liczebniki z³o¿one, poprawnie je pisz¹;
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liczebników porz¹dkowych z -setny,  tworzy formy przypadków zale¿nych z³o¿onych liczebników
-tysiêczny, -milionowy.
ilociowych, zbiorowych w ró¿Liczebniki proste i z³o¿one. Ich pinych po³¹czeniach wyrazowych;
sownia.
 prawid³owo stosuje liczebniki dla
oznaczenia dat;
 poprawnie zapisuje liczebniki.
Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe.
Poprawne u¿ycie form liczebników przy czytaniu i ustnym objanieniu zadañ
i przyk³adów (matematyka); wykorzystanie liczebników podczas odpowiedzi
(historia, geografia).
 rozpoznaje w tekcie zaimki,
Zaimek. (7 godz.)
okrela ich cechy gramatyczne;
Zaimek jako czêæ mowy (znaczenie,
 rozpoznaje grupy znaczeniowe
cechy gramatyczne, rola w zdaniu).
zaimków; ich znaczenie, jego rolê
Podzia³ zaimków ze wzglêdu na ich
sk³adniow¹;
znaczenie  wiadomoci ogólne.
Oddzielna pisownia przyimków z za-  wykorzystuje zaimki w roli cz³onów zdania;
imkami.
 wykorzystuje zaimki w celu spójnoci zdañ;
Zaimki osobowe. Osobliwoci ich od-  znajduje zaimki osobowe;
miany (powtórzenie). U¿ycie litery e w  prawid³owo stosuje zaimki osobowe; znajduje w tekcie osobowe
zaimkach osobowych po przyimkach.
zaimki, okrela ich w³aciwoci
Kategorie mêskoosobowe.
morfologiczne i rolê sk³adniow¹;
 wykorzystuje osobowe zaimki w
roli cz³onów zdania;
 stosuje odpowiednie krótkie i
d³ugie formy zaimków;
 pisze grzecznociowe formy
zaimków (wielk¹ liter¹);
Zaimek zwrotny siebie, siê i jego  prawid³owo stosuje zaimek zwrotny, zwraca uwagê na ró¿nicê u¿yodmiana.
cia zaimka zwrotnego w jêzyku
polskim i ukraiñskim;
Zaimki dzier¿awcze i wskazuj¹ce, ich  znajduje zaimki dzier¿awcze i
wskazuj¹ce i okrela ich stosunek
odmiana. Prawid³owe stosowanie
do przymiotników i liczebników;
zaimków dzier¿awczych i wskazuj¹cych, form krótkich i d³ugich.
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Zaimki pytaj¹ce i wzglêdne, w³aciwoci ich i odmiana.

Zaimki nieokrelone. Pisownia przyrostków: -, -kolwiek oraz przedrostków: ni-, nie- w zaimkach nieokrelonych. Odmiana zaimków nieokrelonych.

Pisownia zaimków. Nie z zaimkami.

2

 okrela znaczenie zaimków dzier¿awczych i wskazuj¹cych, ich
w³aciwoci morfologiczne i rolê
sk³adniow¹;
 poprawnie u¿ywa w mowie zaimki
dzier¿awcze i wskazuj¹ce;
 u¿ywa poprawnie zaimków pytaj¹cych, wzglêdnych w zdaniach
z³o¿onych;
 znajduje zaimki pytaj¹ce i
wzglêdne;
 okrela znaczenie zaimków pytaj¹cych i wzglêdnych, ich w³aciwoci morfologiczne i rolê sk³adnia;
 u¿ywa zaimki w roli g³ównych i
drugorzêdnych cz³onów zdania;
 prawid³owo stosuje zaimki nieokrelone;
 rozpoznaje zaimki nieokrelone;
 okrela znaczenie zaimków nieokrelonych, ich w³aciwoci morfologiczne i role sk³adniow¹;
 u¿ywa poprawnie w wypowiedziach zaimki nieokrelone;
 stosuje ró¿ne zaimki dla ³¹czenia
zdañ w tekcie;
 tworzy zaimki nieokrelone;
 prawid³owo pisze zaimki z cz¹stk¹ nie.

Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe.
Poprawne stosowanie form zaimków podczas czytania i w ustnych
odpowiedziach na lekcjach (historia, geografia i inne przedmioty).
Czasownik. (14 godz.)
Czasownik jako czêæ mowy (zna-  rozpoznaje w tekcie czasownik,
okrela jego podstawowe cechy
czenie, cechy gramatyczne, rola w
gramatyczne;
zdaniu  powtórzenie materia³u z
 stosuje czasowniki synonimy;
klas poprzednich).
Czasowniki dokonane i niedokonane.  poprawnie u¿ywa czasowniki dokonane i niedokonane;
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Formy czasu. Czas przesz³y czasownika.
Odmiana czasownika w czasie przesz³ym.
Formy rodzaju w liczbie pojedynczej,
formy mêskoosobowe i niemêskoosobowe w czasie przesz³ym.
Czas teraniejszy.
Odmiana czasowników w czasie teraniejszym.
Koniugacje.
Odmiana czasownika byæ w czasie
przesz³ym, teraniejszym, przysz³ym.
Odmiana trudnych czasowników: wlec,
piec, móc, iæ, trzeæ, drzeæ, ¿¹æ, k³aæ,
wzi¹æ, ci¹gn¹æ, rosn¹æ, mleæ, pleæ,
si¹æ, staæ, siaæ.
Wymiana ¹-ê w tematach czasowników
czasu przesz³ego (wzi¹³wziê³a),
wymiana ó-o, rz-r, g-¿ w tematach
czasowników.
Litera u w zakoñczeniu czasowników
(rysuj¹, maluje).
Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie.
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 odmienia czasownik w czasie
przesz³ym;
 stosuje poprawnie formy mêskoosobowe i niemêskoosobowe czasowników w czasie przesz³ym;
 prawid³owo pisze i wymawia zakoñczenia -¹³, -ê³, -êl w czasownikach 3. osoby czasu przesz³ego;
 rozpoznaje koniugacje czasownika;
 poprawnie stosuje czasowniki we
wszystkich czasach w po³¹czeniu
z innymi wyrazami;
 u¿ywa poprawnie w mowie i pimie trudne czasowniki, rozró¿nia
rodzaje tych czasowników w czasie przesz³ym (sz³am  szed³em);
 uzasadnia pisowniê ¹-ê, ó-u, g-¿, rz¿ zgodnie z wymian¹ w temacie
umiejêtnie poprawia pomy³ki, stosuje
odpowiednie ortograficzne regu³y;
 poprawnie stosuje przypadkowe
formy rzeczowników przy czasownikach przechodnich, przyswaja praktycznie poszczególne
po³¹czenia czasownikowe, w których najczêciej trafiaj¹ siê b³êdy
w formach zwi¹zku, rz¹du, w tym
równie¿ po³¹czeñ wyrazowych
ró¿ni¹cych siê formami w jêzyku
polskim i ukraiñskim;
 rozpoznaje strony czasowników;

Strony czasowników. Strona czynna,  poprawnie stosuje czasowniki w
trybie przypuszczaj¹cym;
bierna, zwrotna.
Tryby czasowników (oznajmuj¹cy,  prawid³owo akcentuje czasowniki w trybie przypuszczaj¹przypuszczaj¹cy, rozkazuj¹cy).
cym;
Tworzenie form trybu przypuszczaj¹-  pisze poprawnie cz¹stkê by z
czasownikiem, spójnikiem, parcego. Pisownia cz¹stki by z formami
tyku³¹;
trybu przypuszczaj¹cego oraz ze spójnikami i partyku³ami.
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Tryb rozkazuj¹cy, tworzenie form try-  poprawnie u¿ywa trybu rozkabu rozkazuj¹cego.
zuj¹cego w celu wyra¿enia proby,
Czasowniki nieosobowe. Bezokorozkazu;
licznik.
 stosuje czasowniki w 3. osobie
trybu rozkazuj¹cego;
Czasownikowe formy na -no, -to.
 poprawnie u¿ywa bezokoliczniki,
Sposoby tworzenia czasowników.
formy na -no, -to;
Pisownia przedrostków czasowników  poprawnie pisze czasowniki z
(powtórzenie). Pisownia cz¹stki nie z
cz¹stk¹ nie, zna wyj¹tki.
Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe.
Literatura: metafora, personifikacja.
Jêzyk obcy: czasy czasowników, tryby.
Powtórzenie w koñcu roku szkolnego (2 godz.)
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KLASA VII
70 godzin, 2 godziny tygodniowo
(58  jêzyk, 8  prace kontrolne, 4  rezerwowe)
Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

Treæ
materia³u nauczania
1

2

I. Wstêp (1 godz.)
Miejsce jêzyka polskiego wród  okrela wspólne cechy jêzyków
s³owiañskich.
innych jêzyków s³owiañskich.
II. Kszta³cenie jêzykowe (15  lekcyjne + 4  rezerwowe)
Komunikacja i jêzyk. Rodzaje
komunikatów: s³owne i pozajêzykowe, grupowe, masowe, miêdzyludzkie, oficjalne i nieoficjalne.
Akt komunikacji. Monolog. Dialog.
Etykieta jêzykowa (powtórzenie i
pog³êbienie wiadomoci).
Rodzaje prac i s³uchanie.
S³uchanie i rozumienie tekstu artystycznego o charakterze narracyjnym, zawieraj¹cego opis sytuacji komunikacji,
który zawiera dialog (objêtoæ tekstu
600700 s³ów, czas czytania 67 min).

 odbiera na s³uch faktyczn¹ treæ
nieznanego tekstu;
 uk³ada pytania do tekstu;
 okrela temat i zasadnicz¹ myl
tekstu;
 wskazuje na formy i rodzaje komunikacji w tekcie.

Czytanie:
 czyta poprawnie intonacyjnie tekst;
czytanie i rozumienie naukowo-  wyró¿nia zasadnicz¹ i drugorzêdn¹
popularnego tekstu.
informacjê;
 znajduje s³owa-klucze i tematyczne wa¿ne zdania w akapicie:
 okrela temat i zasadnicz¹ myl tekstu.
Mówienie:
 odgrywa dany dialog, wykorzysrozgrywanie sytuacyjnej rozmowy
tuj¹c pozajêzykowe rodki komu(dialogu);
nikacyjne;
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uk³adanie dialogu dotycz¹cego danej  uk³ada dialog, wykorzystuj¹c z
uzasadnieniem komunikacyjne
sytuacji jêzykowej.
rodki jêzykowe;
 stosownie wykorzystuje pozajêzykowe rodki komunikacyjne;
 przestrzega norm jêzykowych.
 wyró¿nia zasadnicz¹ i drugorzêdn¹
Pismo:
informacjê;
zwiêz³e streszczenie tekstu artystycznego o charakterze narracyjnym na  uk³ada ramowy plan zwiêz³ego
streszczenia;
podstawie samodzielnie u³o¿onego
 dobiera materia³ z tekstu odpoplanu.
wiednio do planu;
 zwiêle przedstawia tekst;
 doskonali napisany tekst.
Tekst. Tytu³ i jego funkcja w tekcie.
Budowa tekstu. Plan szczegó³owy
tekstu. rodki spójnoci zdañ w akapitach w tekcie: powtórzenie, synonimy, antonimy, zaimki, przyimki,
spójniki, partyku³y, s³owa wtr¹cone,
szyk wyrazów, zwroty jêzykowe,
intonacje (powtórzenie i pog³êbienie
wiadomoci).
Rodzaje prac.
 prognozuje treæ tekstu na podS³uchanie:
stawie tytu³u;
s³uchanie i rozumienie tekstu
naukowo-popularnego (objêtoæ tekstu  odbiera na s³uch budowê tekstu,
wyró¿nia pocz¹tek, czêæ zasad500600 s³ów, czas s³uchania 56
nicz¹, zakoñczenie;
min).
 okrela g³ówn¹ i drugorzêdn¹ informacjê;
 uk³ada plan.
Czytanie:
czytanie i rozumienie (po cichu i na  czyta po cichu tekst;
 uk³ada szczegó³owy plan tekstu;
g³os) tekstów ró¿nych stylów.
 znajduje rodki spójnoci zdañ i
akapitów w tekcie;
40

1

2

 uzasadnia zgodnoæ tytu³u tematu
lub myli zasadniczej.

Mówienie:
dok³adne opowiadanie naukowo-popu-  uk³ada plan szczegó³owy tekstu;
 dobiera odpowiedni materia³
larnego tekstu;
zgodnie z planem;
uk³adanie wypowiedzi w formie mo opowiada tekst, zachowuj¹c
nologu na temat lingwistyczny.
autorskie rodki spójnoci zdañ i
czêci tekstu;
 uk³ada ramowy plan wypowiedzi;
 dobiera materia³ do wypowiedzi z
tekstów naukowych i naukowopopularnych;
 buduje wypowiedzi w formie
monologu, wykorzystuj¹c ró¿norodne rodki spójnoci zdañ i
czêci tekstu.
 okrela temat, zasadnicz¹ myl
Pismo:
w³asnej wypowiedzi oraz adresata
wypracowanie w formie opowiadanie
wypowiedzi;
na podany temat.
 wybiera odpowiednie rodki jêzykowe w celu rozwiniêcia treci
tekstu;
 uk³ada wypracowanie w formie
opowiadania, zawieraj¹ce dialogi
osób;
 doskonali tekst napisany.
Style i rodzaje wypowiedzi.
W³aciwoci leksyczne ró¿nych
stylów.
Styl artystyczny (powtórzenie).
Wygl¹d zewnêtrzny cz³owieka, jego
postêpowanie, proces pracy.
Rozwa¿anie w ró¿nych stylach jêzykowych.

 okrela styl tekstu;
 rozró¿nia style w tekcie;
 rozumie faktyczne treci, okrela
zwi¹zek przyczynowo-wynikowy
w tekcie;
 uk³ada plan szczegó³owy wys³uchanego tekstu.

Rodzaje prac.
S³uchanie i rozumienie tekstów ró¿nego stylu.
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Czytanie:
g³one czytanie i rozumienie tekstu  orfoepicznie i intonacyjnie praartystycznego z elementami opisu
wid³owo czyta tekst;
wygl¹du zewnêtrznego i postêpowania  okrela w³aciwoci kompozycji i
cz³owieka, procesu pracy, rozwa¿anie;
stylu tekstu;
 znajduje elementy opisu wygl¹du
zewnêtrznego i postêpowania cz³owieka, procesów pracy, rozwa¿ania; argumentuje celowoæ ich
u¿ycia w tekcie;
ciche czytanie i rozumienie tekstów w  uk³ada plan szczegó³owy przeczystylu publicystycznym z elementami
tanego tekstu;
opisu wygl¹du zewnêtrznego cz³o-  czyta tekst, okrela jego styl;
wieka i jego postêpowanie, procesu  rozumie treci tekstu;
pracy, rozwa¿ania.
 wyszukuje w s³owniku wyrazy nieznane;
 znajduje w tekcie opis wygl¹du
zewnêtrznego postaci; okrela
w³aciwoci opisu i jego rolê w
tekcie;
 znajduje opis postêpowania, okrela jego rolê w celu przedstawienia
charakteru bohatera;
 zwraca uwagê na opisy procesu
pracy, okrela w³aciwoci budowy tego opisu i jego rolê w tekcie;
 znajduje w tekcie rozwa¿ania,
okrela ich budowê i cel wykorzystania w tekcie;
 wskazuje na rodki spójnoci zdañ
i czêci tekstu.
Mówienie:
wyrywkowe streszczenie tekstu (artystycznego lub publicystycznego) o charakterze narracyjnym z elementami
opisu wygl¹du zewnêtrznego cz³owieka;
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 okrela styl tekstu, wskazuje na
cechy charakterystyczne stylu;
 znajduje w tekcie opis postaci i
okrela jego strukturê;
 uk³ada plan szczegó³owy;
 streszcza tekst, wykorzystuje
teksty opisu cech wewnêtrznych
cz³owieka, zachowuje rodki opisowe autora;
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uk³adanie dialogu do zaproponowanej  orientuje siê w sytuacji rozmowy,
okrela adresata;
sytuacji, wprowadzaj¹c elementy opisu
zewnêtrznego i postêpowanie cz³o-  uk³ada i podtrzymuje dialog,
wykorzystuj¹c elementy opisu wywieka, procesów pracy i rozwa¿ania;
gl¹du zewnêtrznego i postêpowanie cz³owieka, procesu pracy,
rozwa¿anie;
 dobiera odpowiednie jêzykowe
rodki porozumienia zgodnie z
sytuacj¹ rozmowy;
ustne wypracowanierozwa¿anie na  okrela sytuacjê mówienia adresata, wybiera odpowiedni styl jêzyzadany temat.
kowy zgodnie z sytuacj¹;
 okrela zasadnicz¹ myl rozwa¿ania, obmyla treæ wypowiedzi;
 uk³ada plan szczegó³owy w³asnej
wypowiedzi;
 wybiera rodki jêzykowe zgodnie
z pomys³em wypowiedzi oraz
zgodnie ze stylem jêzyka.
 okrela styl tekstu;
Pismo:
wyrywkowe streszczenie tekstu arty-  znajduje elementy opisu wygl¹du;
stycznego o charakterze narracyjnym z  wybiera materia³ w celu wyrywkowego streszczenia;
elementami opisu wygl¹du cz³owieka.
Dok³adne streszczenie tekstu (artystycznego lub publicystycznego) z
elementami opisu procesu pracy wed³ug podanego planu szczegó³owego;
wypracowanie-opis wygl¹du cz³owieka
na podstawie osobistych obserwacji lub
na podstawie ilustracji.

 uk³ada swój tekst, opis wygl¹du
cz³owieka, zachowuj¹c autorskie
rodki jêzykowe;
 doskonali swój tekst;
 okrela styl tekstu;
 znajduje opisy procesów pracy i
okrela cechy budowy, cel jego
u¿ycia;

Budowanie szczegó³owego planu w³asnej wypowiedzi z elementami roz-  uk³ada swój opis, zachowuj¹c
autorskie rodki jêzykowe;
wa¿ania.
 doskonali swój tekst;
 okrela temat, zasadnicz¹ myl,
styl i rodzaj wypracowania;
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 zbiera i systematyzuje materia³ do
wypracowania;
 wybiera rodki jêzykowe odpowiednio do tematu, rodzaju, stylu
wypowiedzi;
 buduje w³asn¹ wypowied na
podstawie zebranego materia³u;
 doskonali tekst;
Budowanie szczegó³owego planu w³as-  okrela temat, zasadnicz¹ myl,
adresata wypowiedzi;
nego planu w³asnej wypowiedzi z ele obmyla przyczynowo-wynikow¹
mentami rozwa¿ania.
spójnoæ i zasadnicz¹ treæ
wypowiedzi;
 uk³ada plan szczegó³owy.
III. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materia³u (2 godz.)
Znaki przestankowe w zdaniu poje-  potrafi stawiaæ odpowiednie znaki
w zdaniu pojedynczym, w mowie
dynczym i z³o¿onym. Czêci mowy.
niezale¿nej, rozpoznaje zdania
Sposoby tworzenia wyrazów.
pojedyncze i z³o¿one;
 uk³ada zdania o ró¿nej budowie;
 rozró¿nia samodzielne i niesamodzielne czêci mowy;
 potrafi wskazaæ na sposób tworzenia wyrazów;
 wykorzystuje czêci mowy (samodzielne i niesamodzielne) utworzone
ró¿nymi sposobami w w³asnej
wypowiedzi.
IV. Leksykologia (5 godz.)
 charakteryzuje budowê polskiej
Leksyczne bogactwo jêzyka.
leksyki;
Tematyczne grupy wyrazów.
 wyró¿nia w tekcie wyrazy odnosz¹ce siê do jednej grupy tematycznej;
 buduje tematyczne grupy wyrazów;
 rozpoznaje zapo¿yczenia;
Wyrazy rodzime i zapo¿yczone.
S³ownik wyrazów obcych. S³ownik  potrafi odró¿niæ wyrazy rodzime i
zapo¿yczone;
etymologiczny.
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Archaizmy i neologizmy.

2

 korzysta ze s³ownika wyrazów
obcych i ze s³ownika etymologicznego;
 potrafi wykorzystaæ w wypowiedzi
wyrazy zapo¿yczone;
 poznaje archaizmy i neologizmy w
wypowiedzi;
 potrafi znaleæ archaizmy w s³owniku jêzyka polskiego;
 okrela cel u¿ycia archaizmów i
neologizmów w tekcie;
 w razie potrzeby wykorzystuje
archaizmy i neologizmy w swej
wypowiedzi.

V. Morfologia i ortografia
Przys³ówek. (8 godz.)
Przys³ówek jako czêæ mowy, jego  rozpoznaje w zdaniu przys³ówki,
okrela ich cechy gramatyczne,
znaczenie, cechy gramatyczne, rola w
poprawnie stosuje je w mowie;
zdaniu.
 okrela grupy przys³ówków;
 umie stopniowaæ regularnie, opiZnaczeniowe grupy przys³ówków.
sowo przys³ówki oraz przys³ówki,
Stopniowanie przys³ówków jakoktóre stopniuj¹ siê nieregularnie;
ciowych.
 rozró¿nia przys³ówki proste i z³oSposoby tworzenia przys³ówków.
¿one, pisze je poprawnie;
 pisze poprawnie przys³ówki, umie
Przys³ówki proste i z³o¿one.
zastosowaæ poznane regu³y pisowni na pimie;
£¹czna i oddzielna pisownia przys³ów wykorzystuje przys³ówki jako
ków.
rodek spójnoci tekstu.
Cz¹stka nie z przys³ówkami.
Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe  literatura:
stosowanie przys³ówków jako rodka artystycznego w utworach literackich.
Imies³ów przymiotnikowy. (6 godz.)  okrela cechy gramatyczne imies³owu przymiotnikowego, rolê jego
Imies³ów przymiotnikowy jako szczew zdaniu;
gólna forma czasownika, jego znaczenie, cechy gramatyczne, rola w zdaniu.  umie odró¿niæ imies³owy od przymiotników;
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Imies³owy przymiotnikowe czynne i
bierne. Tworzenie imies³owów czynnych i biernych.
Konstrukcja byæ + imies³ów przymiotnikowy bierny.
Odmiana imies³owów przymiotnikowych.
Formy rodzaju mêskoosobowego i niemêskoosobowego imies³owów przymiotnikowych, wymiana w temacie.
Imies³ów przymiotnikowy w roli rzeczownika i przymiotnika.
Pisownia cz¹stki nie z imies³owami
przymiotnikowymi.
Zwroty imies³owowe. Znaki przestankowe przy zwrotach imies³owowych.

 prawid³owo buduje imies³owy
przymiotnikowe czynne i bierne;
 tworzy zwi¹zki wyrazowe z imies³owami przymiotnikowymi;
 odmienia poprawnie imies³owy
przymiotnikowe;
 poprawnie u¿ywa rodzaju i form
(w liczbie mnogiej) imies³owów
przymiotnikowych;
 rozpoznaje w zdaniu imies³owy
przymiotnikowe;
 prawid³owo pisze nie z imies³owem przymiotnikowym;
 poprawnie stosuje zwroty imies³owowe;
 wyodrêbnia je w mowie i na pimie;
 potrafi wykorzystaæ synonimiê
zdañ z³o¿onych, zdañ pojedynczych ze zwrotami imies³owowymi.

Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe.
Literatura: stosowanie imies³owów przymiotnikowych jako jednego ze
rodków obrazowoci. Historia, geografia, biologia, matematyka, fizyka:
stosowanie imies³owów w tekstach naukowych.
 wyró¿nia imies³ów przys³ówkowy
Imies³ów przys³ówkowy. (6 godz.)
w zdaniu, okrela jego cechy
Imies³ów przys³ówkowy jako nieodgramatyczne i rolê sk³adniow¹;
mienna forma czasownika. Jego znaczenie, cechy gramatyczne, rola w  umiejêtnie wykorzystuje imies³owy w zdaniu, nie nadu¿ywa ich;
zdaniu.
 zna ró¿nice znaczeniowe i gramatyczne miêdzy imies³owem wspó³czesnym i uprzednim;
 tworzy imies³owy;
Imies³ów przys³ówkowy wspó³czesny  prawid³owo pisze koñcówki;
i uprzedni, ich tworzenie, pisownia  odpowiednio wymawia formant
-³szy;
koñcówek imies³owowych -³szy, -wszy.
 stosuje zwroty imies³owowe jako
rodek ³¹czenia zdañ;
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Zwroty imies³owowe, znaki przestan-  u¿ywa odpowiedniej intonacji i
znaków przestankowych przy
kowe w zdaniu ze zwrotem imies³ozwrotach imies³owowych;
wowym.
Znaki przestankowe w zdaniu z imie-  stosuje synonimiê zdañ z³o¿onych
i zdañ pojedynczych ze zwrotami
s³owem przys³ówkowym.
imies³owowymi;
Nie z imies³owami przys³ówkowymi.  prawid³owo pisze cz¹stkê nie z
imies³owami przys³ówkowymi.
Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe.
Literatura: stosowanie imies³owów przys³ówkowych jako jednego ze rodków
obrazowych w utworach literackich. Historia, geografia, biologia, matematyka: stosowanie imies³owów przys³ówkowych w tekstach naukowych.
Przyimek. (6 godz.)
Przyimki jako wyrazy pomocnicze.
Przyimki jako rodki ³¹czenia wyrazów.
Wieloznacznoæ przyimków (u¿ycie z
jednym lub kilkoma przypadkami).
Przyimki proste i z³o¿one.
Pisownia przyimków.
Przys³ówki w roli przyimka.
Ró¿nica miêdzy przyimkami i
przedrostkami (powtórzenie). Ich pisownia.

 rozpoznaje przyimki, poprawnie je
u¿ywa i pisze;
 rozró¿nia u¿ycie poszczególnych
przyimków w jêzyku polskim i
ukraiñskim;
 potrafi prawid³owo pisaæ przyimki z wyrazami oraz przyimki z³o¿one;
 odró¿nia w zdaniu przyimek od
przys³ówka;
 poprawnie pisze przedrostki i
przyimki.

Spójnik. (6 godz.)
Spójniki jako wyrazy pomocnicze.
Spójniki wspó³rzêdnoci i podrzêdnoci.
Stosowanie spójników wspó³rzêdnoci
w zdaniu pojedynczym i w zdaniu
z³o¿onym.
Spójniki podrzêdnoci.
Znaki przestankowe w zdaniach ze
spójnikami.

 rozró¿nia spójniki w zdaniu;
 wykorzystuje spójniki do spójnoci
zdañ w tekcie;
 umie postawiæ odpowiednie znaki
przestankowe w zdaniach ze
spójnikami;
 stosuje spójniki z uwzglêdnieniem
ich zabarwienia stylistycznego;
 u¿ywa spójniki-synonimy.

47

1

2

Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe.
Historia, geografia, bilogia, fizyka, matematyka: u¿ycie spójników w
tekstach naukowych.
Partyku³a. (7 godz.)
Partyku³y jako wyrazy pomocnicze.
Rola partyku³y w wyra¿eniu, celu
wypowiedzi.
Rodzaje partyku³.
Partyku³y formotwórcze, przecz¹ce i
modalne.
£¹czna i rozdzielna pisownia partyku³.
Pisownia partyku³y by (powtórzenie).
Pisownia partyku³y nie z ró¿nymi
czêciami mowy (uogólnienie).

 rozpoznaje partyku³y w tekcie;
 wyrazicie czyta zdania z partyku³ami;
 stosuje partyku³y jako rodek
wzbogacenia mowy;
 poprawnie pisze partyku³y;
 umie zastosowaæ odpowiednio regu³ê dotycz¹c¹ pisowni partyku³.

Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe.
Literatura: wykorzystanie partyku³ (modalnych) jako stylistycznego rodka.
 prawid³owo pisze wykrzykniki i
Wykrzyknik. (2 godz.)
stawia odpowiednio znaki przeWykrzyknik jako czêæ mowy.
stankowe;
Pisownia wykrzykników.
Przecinek i znak wykrzyknika przy  wyrazicie czyta tekst z wykrzyknikami;
wykrzyknikach.
 motywuje odpowiednie znaki przestankowe przy wykrzyknikach.
Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe.
Literatura: stosowanie wykrzykników jako rodka wyrazistoci w utworach
literackich.
Uogólnienie i powtórzenie materia³u w koñcu roku szkolnego (2 godz.)
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KLASA VIII
87,5 lekcji, 2,5 godziny tygodniowo
(71 — jêzyk, 8 — prace kontrolne, 8,5 — rezerwowe)
Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

Treæ
materia³u nauczania
1

2

I. Wstêp (1 godz.)
Rozwojowy charakter jêzyka.
II. Kszta³cenie jêzykowe (23 lekcje + 4,5 rezerwowe)
Komunikacja jêzykowa. Normy
komunikacji jêzykowej. Przygotowana i spontaniczna wypowied.
Wypowied literacka i nieliteracka.
Rodzaje prac.
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie naukowo-popu-  odbiera faktyczn¹ treæ tekstu;
larnych tekstów o kulturze komunikacji  rozró¿nia jêzyk literacki i nie(600700 wyrazów, czas 67 min).
literacki;
 uzasadnia zgodnoæ tekstu z norm¹ jêzyka literackiego, znajduje
odchylenia od normy;
 zapisuje podstawowe wyrazy w
trakcie s³uchania.
Czytanie:
ciche czytanie i rozumienie naukowo-  rozumie treæ faktyczn¹;
popularnych tekstów o kulturze komu-  wyró¿nia tematyczne zdania w
nikacji jêzykowej.
akapicie;
 znajduje zasadnicze i drugorzêdne
informacjê w tekcie;
 uk³ada plan z cytatów do czytanego tekstu;
 wykonuje notatki dotycz¹ce tematu;
 uzasadnia zgodnoæ tekstu z norm¹ jêzyka literackiego.
Mówienie:
uk³ada dialog o kulturze komunikacji  orientuje siê w sytuacji komujêzykowej.
nikacji;
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Ustna informacja o jêzyku i kulturze
wypowiedzi (o normach jêzyka literackiego, o regu³ach komunikacji jêzykowej), stosuj¹c elementy porównania
i uogólnienie.

2

 dobiera rodki jêzykowe, pomocne
w prowadzeniu dialogu;
 prowadzi spontaniczny dialog,
operuje wiadomociami o kulturze
rozmowy (komunikacji jêzykowej);
 dobiera rodki jêzykowe stosownie do celu wypowiedzi;
 uk³ada plan szczegó³owy i
systematyzuje wybrany materia³;
 buduje ustn¹ informacjê zgodnie
z normami jêzyka literackiego, wykorzystuje notatki, stosuje cytaty.

Pismo:
krótkie streszczenie naukowo-popu-  okrela zasadnicz¹ i drugorzêdn¹
informacjê;
larnego tekstu o kulturze jêzyka i komunikacji jêzykowej na podstawie  uk³ada plan szczegó³owy krótkiego streszczenie;
samodzielnie u³o¿onego szczegó³o wybiera z tekstu materia³ zgodnie
wego planu.
z planem.
Tekst i jego cechy. Wymagania doty-  krótko przedstawia tekst
cz¹ce pocz¹tku.
Rodzaje spójnoci zdañ w tekcie:
³añcuchowa, równoleg³a, mieszana
(powtórzenie i pog³êbienie wiadomoci).

Rodzaje prac.
 prognozuje treæ tekstu na podS³uchanie:
stawie tytu³u;
s³uchanie i rozumienie tekstów ró¿nego
 formu³uje temat i podstawowa
stylu i gatunku.
myl tekstu;
 odbiera na s³uch strukturê tekstu,
wyró¿nia pocz¹tek, czêæ zasadnicz¹, zakoñczenie.
 czyta, przestrzegaj¹c normy intoCzytanie:
nacyjne;
czytanie (g³one) i rozumienie tekstów
 rozumie treæ tekstu;
ró¿nego stylu i gatunku.
 okrela granice pocz¹tku, czêci
zasadniczej, zakoñczenia;
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 okrela rodzaj pocz¹tku, sposoby
rozwijania treci i rodzaje spójnoci
zdañ w tekcie.
Mówienie:
 okrela temat i zasadnicz¹ myl
dok³adne s³uchanie tekstu o charaktekstu;
terze opowiadania.
 odnajduje granice miêdzy pocz¹tkiem, zasadnicz¹ czêci¹ i zakoñczeniem;
 zachowuje autorskie sposoby
przekazania treci.
Pismo:
 okrela temat, zasadnicz¹ myl
dok³adnie przekazuje tekst o charaktekstu;
terze opowiadania.
 uk³ada ramowy plan tekstu;
 dok³adnie streszcza treæ tekstu,
zachowuj¹c postaæ pocz¹tku,
autorskie sposoby rozwijania treci
i nadaje spójnoci zdañ w tekcie;
 doskonali to, co napisa³.
Typy wypowiedzi. Budowa opisu
miejscowoci, zabytków historii i
kultury.
Opowiadanie na podstawie us³yszanego opowiadania lub na podstawie w³asnego dowiadczenia.
Rodzaje prac.
S³uchanie:
 okrela temat i zasadnicz¹ myl
s³uchanie i rozumienie tekstów ró¿tekstu;
nych stylów z elementami opisu  odbiera s³uchowo strukturê tekstu,
miejscowoci, zabytków historyczznajduje elementy opisu miejsnych i kulturalnych.
cowoci, zabytków historii i kultury;
 ugruntowuje ich rolê dla przedstawienia autorskiego pomys³u.
Czytanie:
czytanie i rozumienie (ciche i g³one)  rozumie treæ tekstu i wyró¿nia w
tekstów ró¿nego stylu z elementami
nim elementy opisu miejscowoci,
opisu miejscowoci, pami¹tek histozabytków historii i kultury, anarycznych i kulturalnych.
lizuje ich kompozycjê i treæ;
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 uzasadnia rolê elementów opisu
miejscowoci, zabytków historycznych i kulturalnych w celu
ujêcia tematu i jego myli g³ównej.

Mówienie:
uk³adanie dialogu (dialog-wywiad),  orientuje siê w sytuacji mówienia;
który posiada repliki z elementami  wybiera niezbêdne elementy
treciowe;
opisu miejscowoci, zabytków histoprowadzi dialog, przestrzegaj¹c
rycznych i kulturalnych.
normy komunikacji jêzykowej;
 taktownie wypytuje rozmówcê,
wykorzystuj¹c synonimiczne rodki zbioru informacji;
Wyrywkowe streszczenie narracyjnego  wyró¿nia w tekcie mikroelementy
opisu;
tekstu z elementami opisu miejscowoci oraz zabytków historii i kultury.  dok³adnie streszcza je, zachowuj¹c
kompozycyjn¹ strukturê;
 tworzy ca³ociowy tekst, zachowuj¹c styl i autorskie rodki wyrazistoci;
Ustne wypracowane opowiadanie z  dobiera odpowiedni materia³;
elementami opisu miejscowoci  tworzy tekst, odpowiadaj¹cy kompozycji opowiadania;
zabytków historii i kultury.
 w³¹cza elementy opisu miejscowoci, zabytków historii i kultury,
podkrelaj¹c pomys³ autorski;
 prognozuje styl i mikrotematy na
podstawie tytu³u.
Pismo:
wyrywkowe streszczenie tekstów o  analizuje kompozycjê i okrela typowe elementy treci, które zawieraj¹ opis
charakterze opowiadania z elementami
miejscowoci zabytków kultury i
opisu miejscowoci, zabytków historii
historii, zastanawia siê nad ich rol¹;
i kultury.
 wybiera niezbêdne mikrotematy w
celu wykonania wyrywkowego
streszczenia;
 buduje tekst, zachowuj¹c styl
g³ównego tekstu;
Wypracowanie-opowiadanie z ob-  gromadzi materia³ dla opowiadania w rodzaju opisu miejscoramowaniem z elementami opisu miejwoci, zabytków historii i kultuscowoci, zabytków historii i kultury.
ry, dla dialogu, wywiadu itp.;
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 buduje obramowanie opowiadania;
 systematyzuje materia³;
 redaguje brulion;
 buduje tekst-opowiadanie z obramowaniem.
Style. Pomy³ki stylistyczne. Styl publicystyczny: sfera wykorzystania,
funkcja, tematyka, adresat.
Jêzykowe w³aciwoci stylu publicystycznego, rodzaje wywiadów.
Rodzaje prac.
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie tekstów publi-  prognozuje treæ na podstawie
cystycznych na tematy moralno-etyczne
tytu³u;
(600700 s³ów, czas s³uchania 67 min).  formu³uje temat i g³ówn¹ myl
tekstu;
 s³uchowo odbiera strukturê tekstu,
pocz¹tek, g³ówn¹ czêæ, zakoñczenie;
 okrela rodzaj pocz¹tku i uzasadnia jego zgodnoæ z pomys³em
autora.
Czytanie:
czytanie i rozumienie (na g³os) tekstów  czyta zgodnie z normami intopublicystycznych na temat moralnonacyjnymi;
etyczny.
 rozumie treæ faktyczn¹ tekstu;
 okrela granice pocz¹tku, czêci
zasadniczej, zakoñczenia;
 okrela rodzaj pocz¹tku, sposoby
rozwoju treci i rodzaje spójnoci
zdañ w tekcie;
 odnajduje leksyczne i syntaktyczne rodki wyrazistoci.
Mówienie:
uk³adanie dialogu z elementami rozwa-  okrela sytuacjê mówienia;
¿ania i oceny na tematy moralno-  rozmawia, rozwa¿aj¹c tematy moetyczne.
ralno-etyczne;
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 ocenia wypowiedzi, szanuj¹c
wspó³rozmówcê;
 wykorzystuje rodki publicystycznego jêzyka w celu wp³ywu na
wspó³rozmówcê;
Ustne wypracowanie-rozwa¿anie na  okrela temat, g³ówn¹ myl wypotemat moralno-etyczny w stylu
wiedzi w³asnej i adresata wypopublicystycznym na podstawie planu
wiedzi;
szczegó³owego.
 uk³ada plan szczegó³owy;
 buduje publicystyczny tekst-rozwa¿anie odpowiednio do planu,
umiejêtnie dobiera pocz¹tek,
wykorzystuje ró¿ne rodki rozwijania treci i ró¿ne rodki spójnoci zdañ w tekcie
Pismo:
zwiêz³a treæ tekstu publicystycznego  okrela temat, podstawow¹ myl i
stylu na temat moralno-etyczny.
postawê autora;
 uk³ada plan szczegó³owy i wybiera
wa¿n¹ informacjê z tekstu zgodnie
z planem;
 zwiêle przekazuje zasadnicz¹
treæ tekstu, zgodnie z postaw¹
autora;
 doskonali napisany tekst, poprawia b³êdy stylistyczne;
Wypracowanie-rozwa¿anie na tematy  okrela temat, g³ówn¹ myl w³asnej wypowiedzi i jej adresata;
moralno-etyczne w stylu publicystycznym na podstawie planu z³o-  umiejêtnie dobiera pocz¹tek oraz
rodki jêzykowe w stylu publi¿onego.
cystycznym;
 uk³ada plan szczegó³owy w³asnej
wypowiedzi;
 uk³ada tekst-rozwa¿anie w stylu
publicystycznym, dobiera przekonywuj¹ce argumenty w celu uzasadnienia swego zdania;
 doskonali tekst, znajduje i poprawia w nim pomy³ki, które przeszkadzaj¹ w stylistycznej spójnoci
tekstu.
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III. Wiadomoci o jêzyku. Jednostki jêzyka i normy ich u¿ycia
(powtórzenie) (2 godz.)
Czêci mowy (samodzielne i nie-  rozpoznaje czêci mowy, nazywa
ich cechy gramatyczne;
samodzielne), ich znaczenie i cechy
 umiejêtnie wykorzystuje ró¿nogramatyczne.
rodne czêci mowy w w³asnych
wypowiedziach;
 okrela rolê czêci mowy i celowoæ ich wykorzystania w tekstach
ró¿nego stylu.
IV. Leksykologia. Frazeologia (5 godz.)
Wyrazy powszechnie o ograniczo-  znajduje w tekcie wyrazy o ograniczonym zasiêgu (profesjonym zasiêgu.
nalizmy, dialektyzmy, terminy) i
uzasadnia celowoæ ich wykorzystania;
 poprawnie i umiejêtnie wykorzystuje wyrazy w swoich wypowiedziach o ograniczonym zasiêgu.
Terminy. Tematyczne grupy ter-  rozpoznaje terminy;
 uk³ada tematyczne grupy terminów.
minów.
Frazeologizmy (uzupe³nienie zapasu  t³umaczy znaczenie najczêciej
u¿ywanych frazeologizmów.
frazeologizmów.
Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe.
Wyrazy frazeologiczne w literaturze piêknej, terminy (literatura, historia,
matematyka, geografia i in.).
V. Sk³adnia i punktuacja.
Zwi¹zki wyrazowe. Zdanie
Pojêcie o sk³adni i punktuacji. (5 godz.)  znajduje g³ówny i zale¿ny wyraz
w zwi¹zku wyrazowym;
Zwi¹zki wyrazowe, ich rola w jêzyku.
Budowa zwi¹zków wyrazowych  poprawnie buduje i u¿ywa w mowie zwi¹zki wyrazowe, zwraca
(powtórzenie i uzupe³nienie wiauwagê na ró¿nice zachodz¹ce przy
domoci).
budowie zwi¹zków wyrazowych
w jêzyju polskim i ukraiñskim;
 u¿ywa zwi¹zki wyrazowe o znaczeniu synonimicznym.
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 rozró¿nia zasadnicze rodzaje zdañ
Zdanie. (6 godz.)
pojedynczych (ze wzglêdu na cel
Jego rola w jêzyku. Rodzaje zdañ ze
wypowiedzi i zabarwienie emowzglêdu na cel wypowiedzi i na emocjonalne);
cjonalne zabarwienie.
Pytania retoryczne. Wypowiedzi pe³-  poprawnie buduje i u¿ywa zasadnicze rodzaje wypowiedzi pojene i niepe³ne, pojedyncze i z³o¿one.
dynczych;
Szyk wyrazów w zdaniu. Akcent logiczny w zdaniu (powtórzenie i uzu-  poprawnie buduje ró¿ne rodzaje
zdañ zgodnie z celem ich wypope³nienie wiadomoci).
wiedzi oraz poprawnie u¿ywa
Punktuacja. Znaki przestankowe na
zdanie wykrzyknikowe, przekoñcu wypowiedzi.
kazuj¹ce ró¿ne emocjonalne zabarwienia;
 wykorzystuje akcent logiczny i
szyk wyrazów w celu podkrelenia
wyrazistoci wypowiedzi;
 u¿ywa pytania retoryczne i formy
pytanie-odpowied jako rodek
wyrazistoci jêzykowej.
Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe:
inwersja w utworach artystycznych (literatura).
Zdania pojedyncze. G³ówne i drugorzêdne cz³ony zdania (8 godz.)
G³ówne cz³ony zdania: podmiot i  rozró¿nia g³ówne i drugorzêdne
cz³ony zdania;
orzeczenie. Sposoby wyra¿enia podmiotu i orzeczenia. Podmioty szere-  poznaje podmiot i orzeczenie,
wyra¿one ró¿nymi sposobami;
gowe, podmiot domylny.
Orzeczenie proste i z³o¿one (czasow-  buduje i poprawnie wykorzystuje
zdania, w których g³ówne cz³ony
nikowe i imienne).
zdania s¹ wyra¿one za pomoc¹ ró¿Punktuacja  mylnik przy orzenych sposobów;
czeniu imiennym.
 poprawnie u¿ywa formy czasownika jako orzeczenia w ró¿nych
czasach i trybach;
 umie uzgodniæ podmiot z orzeczeniem;
 znajduje podmiot w zdaniu i okrela, jak jest on wyra¿ony;
 potrafi znaleæ i poprawiæ b³êdy
miêdzy uzgodnieniem podmiotu i
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orzeczeniem, szczególnie przez
wykorzystaniu podmiotu logicznego oraz podmiotu wyra¿onego
kilkoma wyrazami.
Drugorzêdne cz³ony zdania: przydawka, okolicznik, dope³nienie (powtórzenie i uzupe³nienie wiadomoci).
Dopowiedzenie jako rodzaj przydawki.
Rodzaje okoliczników.
Porównanie.
Punktuacja: znaki przestankowe przy
dopowiedzeniu.

 znajduje drugorzêdne cz³ony
zdania;
 buduje zdania, w których u¿ywa
drugorzêdne cz³ony zdania wyra¿one ró¿nymi sposobami;
 u¿ywa przydawki i zwroty porównawcze dla podkrelenia wyrazistoci jêzyka;
 uzasadnia u¿ycie przydawki wzglêdem okrelanego rzeczownika;
 umiejêtnie stosuje dope³nienie przy
czasowniku oraz przy przeczeniu;
 przekszta³ca zdanie z przydawk¹
rozwiniêt¹ na zdanie z³o¿one.

Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe:
epitet i porównanie jako rodki artystyczne (literatura).
Zdanie bezpodmiotowe i równowa¿niki zdania (4 godz.)
Zdania bezpodmiotowe.
 umie znaleæ w tekcie zdanie bezRównowa¿niki zdania.
podmiotowe, okrela jego u¿yteczSposoby wyra¿ania g³ównych cz³onów
noæ;
zdania w zdaniach bezpodmiotowych i  umie znaleæ równowa¿nik
w równowa¿nikach zdañ.
zdania;
 buduje i u¿ywa poprawnie zdania
bezpodmiotowe i równowa¿niki
zdañ;
 wie, na czym polega ró¿nica miêdzy zdaniem bezpodmiotowym i
równowa¿nikiem zdania w jêzyku
polskim i ukraiñskim;
 wykorzystuje je w opisach dla
okrelenia miejsca i czasu;
 wymienia zdania bezpodmiotowe
na podmiotowe i na odwrót;
 umie zamieniæ równowa¿nik
zdania na zdanie i na odwrót.
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Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe:
zdania bezpodmiotowe i równowa¿niki zdania jako rodki jêzykowe w
utworach artystycznych (literatura).
Zdania niepe³ne i urwane (2 godz.)
Zdania niepe³ne, ich rola w jêzyku  rozpoznaje zdania niepe³ne;
(powtórzenie i uzupe³nienie).
 dotrzymuje siê odpowiedniej intonacji;
 poprawnie wykorzystuje urwane i
niepe³ne zdania w dialogu oraz w
zdaniach z³o¿onych.
Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe:
zdania niepe³ne jako rodki jêzykowe w utworach artystycznych (literatura).
Zdania z jednorodnymi cz³onami (7 godz.)
Jednorodne cz³ony zdania. Ich rola  znajduje jednorodne cz³ony zdania;
w zdaniu, sposoby po³¹czenia (po-  rozpoznaje jednorodne i niejedwtórzenie i uzupe³nienie).
norodne przydawki;
Jednorodne i niejednorodne przy-  przestrzega norm intonacyjnych
dawki.
przy jednorodnych cz³onach;
Punktuacja: znaki przestankowe przy  okrela rodzaj po³¹czenia jednojednorodnych cz³onach zdania.
rodnych cz³onów zdania (spójnikowy, bezspójnikowy);
 buduje zdanie z jednorodnymi
cz³onami;
 stawia odpowiednie znaki punktuacyjne.
Wyrazy uogólniaj¹ce w zdaniach z  odszukuje wyrazy uogólniaj¹ce
jednorodnymi cz³onami (4 godz.)
przy jednorodnych cz³onach;
Punktuacja: dwukropek i mylnik  u¿ywa poprawn¹ intonacjê przy
przy wyrazach uogólniaj¹cych w
wyrazach uogólniaj¹cych w zdazdaniach z jednorodnymi cz³onami.
niach z jednorodnymi cz³onami;
 buduje zdania z wyrazami uogólniaj¹cymi przy jednorodnych cz³onach zdania;
 umiejêtnie wykorzystuje takie
zdania w swoich wypowiedziach;
 poprawnie stawia znaki przestankowe przy wyrazach uogól58
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niaj¹cych w zdaniach z jednorodnymi cz³onami.
Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe:
wykorzystanie zdañ z jednorodnymi cz³onami jako rodka artystycznego
(literatura).
Wyrazy poza zdaniem: wo³acze, wykrzykniki, wyrazy i zdania wtr¹cone
(5 godz.)
Wo³acz, jego rola w zdaniu (powtó-  znajduje w tekcie wo³acz;
rzenie i uzupe³nienie wiadomoci).
 intonacyjnie poprawnie czyta tekst
Rozwiniêty wo³acz.
z wo³aczem;
Punktuacja: znaki przestankowe przy  u¿ywa w zdaniach wo³acza, aby
wo³aczu.
zwróciæ uwagê czytelnika czy wspó³rozmówcy;
 potrafi u¿yæ odpowiednich znaków
przestankowych przy wo³aczu;
 potrafi odró¿niæ wo³acz od podmiotu
Wyrazy i zdanie wtr¹cone, ich rola  znajduje w tekcie zdania i wyrazy
w jêzyku.
wtr¹cone, okrela ich znaczenie i
Punktuacja: znaki przestankowe przy
cel wykorzystania;
wyrazach i zdaniach wtr¹conych.
 intonacyjnie prawid³owo u¿ywa
zdañ i wyrazów wtr¹conych;
 buduje wypowiedzi ze zdaniami i
wyrazami wtr¹conymi;
 wykorzystuje synonimiê wyrazów
wtr¹conych;
 poprawnie wykorzystuje wyrazy
wtr¹cone w tekcie, w tym równie¿
jako rodków spójnoci zdañ;
 poprawnie stawia znaki przestankowe
(przecinki, mylniki, nawiasy) przy
zdaniach i wyrazach wtr¹conych
Wykrzyknik, jego rola w zdaniu.
Punktuacja: przecinek, znak wy-  znajduje wykrzyknik w tekcie,
krzyknikowy przy wykrzyknikach.
uzasadnia cel jego u¿ycia;
 poprawnie intonacyjnie czyta zdania z wykrzyknikiem;
 uk³ada (w miarê potrzeby) zdania
z wykrzyknikiem;
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 potrafi postawiæ odpowiednie znaki przestankowe w zdaniu z wykrzyknikiem.
Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe:
wykorzystanie zdañ wtr¹conych w tekstach naukowych (fizyka, geografia
itp.), u¿ycie wo³acza i wykrzyknika w tekstach artystycznych (literatura).
VI. Mowa zale¿na i niezale¿na. Dialog (9 godz.)
Mowa zale¿na i niezale¿na (powtó-  odnajduje s³owa autora i mowê
rzenie i pog³êbienie wiadomoci).
niezale¿n¹ w tekcie;
Dialog.
 buduje zdanie z mow¹ niezale¿n¹,
Punktuacja: znaki przestankowe przy
wykorzystuje czasowniki synonimy
mowie niezale¿nej i dialogu.
wprowadzaj¹ce mowê niezale¿n¹;
 poprawnie czyta tekst z mow¹ niezale¿n¹;
 zamienia mowê niezale¿n¹ na zale¿n¹;
 poprawnie wykorzystuje w wypowiedziach zdania z mow¹ niezale¿n¹ oraz zdania z mow¹ zale¿n¹;
 rozpoznaje dialog, czyta go wyrazicie;
 buduje tekst z dialogiem;
 poprawnie stawia znaki przestankowe w tekcie z mow¹ niezale¿n¹
i z dialogiem;
 u¿ywa formy grzecznociowe w dialogu.
Cytaty jako rodek przekazu mowy
niezale¿nej.
Punktuacja: znaki przestankowe przy
cytatach.

 znajduje cytaty w tekcie i objania cel ich u¿ycia;
 poprawnie i umiejêtnie wykorzystuje cytaty w wypowiedzi w
tym, aby potwierdziæ i wyjaniæ
swoje zdania, wykorzystuje ró¿ne
sposoby ich wprowadzenie;
 potrafi wprowadziæ do wypowiedzi
fragment cytaty, stosuj¹c przy tym
odpowiednie znaki przestankowe.
Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe:
wypowiedzi bohaterów w dialogu i s³owa autora (literatura), wykorzystanie
cytatów w tekstach stylu naukowego (historia i in.)
Powtórzenie na koñcu roku szkolnego (2 godz.)
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KLASA IX
87,5 godzin, 2,5 godziny tygodniowo
(71 — lekcje, 8 — prace kontrolne, 8,5 — rezerwowe)
Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia
2

Treæ tematu
1

I. Wstêp (1 godz.)
Jêzyk polski we wspó³czesnym  przedstawia miejsce jêzyka polswiecie.
kiego w wiecie.
II. Kszta³cenie jêzykowe (23 lekcje + 4,5 rezerwowe)
Komunikacja jêzykowa. G³ówne
funkcje komunikacji jêzykowej.
Rodzaje prac.
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie naukowo-  rozumie treæ tekstu, wyró¿nia
popularnych tekstów o komunikacji
mikrotematy;
jêzykowej (objêtoæ tekstu 700800  buduje pytanie do tekstu;
s³ów, czas s³uchania 67 min.).
 ocenia tekst;
 okrela zasadnicze funkcje komunikacji zapisane w tekcie
Czytanie:
ciche czytanie i rozumienie naukowo-  czyta i rozumie tekst, podaje temat,
popularnych tekstów o jêzykach
zasadnicz¹ my³, wyró¿nia mikroró¿nych narodów i ich w³aciwociach,
tematy;
o komunikacji jêzykowej ró¿nych na-  krytycznie ocenia treæ tekstu;
rodów.
 okrela funkcje komunikacji,
w³aciwoci narodowociowe.
Mówienie:
budowanie dialogów o problema-  orientuje siê w sytuacji komutycznym charakterze na podstawie
nikacyjnej;
przeczytanych i wys³uchanych tekstów.  rozpoczyna dialog, zdobywa informacje, w replikach przekazuje
zrozumienie swegi wspó³rozmówcy;
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 wykorzystuje rodki jêzykowe,
podkrelaj¹ce rozmowê bezkonfliktow¹;
 przedstawia swoje argumenty i
uwzglêdnia argumenty partnera;
 wykorzystuje mo¿liwoci, wp³ywa
na wspó³rozmówcê;
Ustna rozprawka-rozmylanie na mo-  orientuje siê w ramach tematu, wyralno-etyczny temat.
biera elementy treci, rodki jêzykowe zgodnie z zamierzeniami;
 wybiera odpowiedni pocz¹tek;
 uk³ada zebrany materia³ zgodnie z
samodzielnie u³o¿onym planem;
 umiejêtnie wykorzystuje leksyczne
i syntaktyczne rodki wyrazistoci
jêzyka.
Pismo:
zwi¹z³e przekazanie tekstu na moralno-  wyró¿nia g³ówn¹ informacjê w
etyczny temat.
tekcie;
 skraca tekst (odrzuca przyk³ady,
powtarzaj¹ce siê mikrotematy itp.);
 uk³ada zwiêz³y tekst, odpowiadaj¹cy pod wzglêdem treci i stylu
tekstowi wys³uchanemu;
 doskonali tekst napisany;
Wypracowanie esej na moralno-etycz-  orientuje siê w sytuacji komuniny temat.
kacyjnej i dobiera do treci odpowiednie przyk³ady, epizody, dialogi
zgodnie ze swoim pomys³em;
 uk³ada plan szczegó³owy i systematyzuje zebrany materia³;
 buduje warianty pocz¹tku, argumentuje wybór;
 redaguje brulion;
 buduje tekst zgodnie z zamierzeniami.
Tekst i jego zasadnicze w³aciwoci
(uogólnienie i systematyzacja).
Podtekst. Wymaganie dotycz¹ce
g³ównej czêci tekstu. Zakoñczenie i
jego rola w tekcie.
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Rodzaje zakoñczeñ: ocena, wniosek,
uogólnienie, podsumowanie.
rodki spójnoci w tekcie (uogólnienie i systematyzacja).
Rodzaje prac.
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie tekstów ró¿-  rozumie treæ i zasadnicz¹ myl
tekstu;
nego rodzaju na tematy spo³eczne
(objêtoæ tekstu 700800 s³ów, czas  wyró¿nia informacjê zawart¹ w
podtekcie;
s³uchania 67 min.).
 wyró¿nia pocz¹tek i zakoñczenie,
znajduje rodki ich spójnoci, argumentuje swoje zdanie.
Czytanie:
czytanie i rozumienie (g³one i ciche)  wyrazicie czyta, intonacyjnie
przekazuj¹c odcienie emocjonalne;
tekstów stylu artystycznego.
 wyró¿nia wzglêdnie samodzielne
czêci tekstu: pocz¹tek, zakoñczenie, okrela ich rolê w tekcie,
uzasadnia ich u¿ycie;
 wyró¿nia informacjê faktyczn¹ i
podtekst, uzasadnia swoje zdanie;
 analizuje kompozycjê tekstu;
 argumentuje celowoæ doboru
rodków jêzykowych.
Mówienie:
uk³adanie dialogu o charakterze po-  analizuje sytuacjê komunikacji
jêzykowej, rozpoczyna dialog,
lemicznym na tematy spo³eczne.
dotrzymuj¹c siê jêzykowej etykiety;
 przytacza przekonywuj¹ce argumenty i uwzglêdnia argumenty
wspó³rozmówcy;
 podtrzymuje rozmowê, wyra¿aj¹c
swoje zdanie i z szacunkiem traktuj¹c zdanie przeciwnika;
Wycinkowe streszczenie tekstu na  uwzglêdnia regu³y komunikacji
jêzykowej;
tematy spo³eczne.
 wyró¿nia faktyczn¹ informacjê i
podtekst;
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 okrela rodzaj pocz¹tku i zakoñczenia, ich rolê w tekcie, rodki
spójnoci;
 wyjania; dziêki czemu pojawia siê
podtekst;
 wybiera mikrotematy i buduje tekst
na ich podstawie zgodnie z
zadanym tematem;
Ustne wypracowanie na temat spo-  wyró¿nia granice tematu, formu³uje g³ówn¹ myl, planuje
³eczny (z elementami wywiadu).
wp³yw na s³uchacza i umiejêtnie
wybiera styl i rodzaj wypowiedzi;
zbiera materia³ do wypowiedzi
(robi notatki, dobiera dane statystycznie, robi wywiad);
 wybiera rodzaj pocz¹tku i zakoñczenia, odpowiadaj¹cy zamierzeniom, argumentuje swój wybór;
 planuje i buduje tekst zgodnie z planem, wykorzystuj¹c synonimiczne
rodki wprowadzenia cytatów oraz
rodki stylu publicystycznego.
Pismo:
fragmentaryczne streszczenie tekstu  prognozuje rodzaj, styl tekstu na
podstawie tytu³u;
publicystycznego na tematy spo³eczne.
 analizuje kompozycjê i wybiera
pocz¹tek i koñcówkê tekstu, okrela ich rolê, wybiera rodki spójnoci miêdzy czêciami;
 wybiera mikrotematy potrzebne do
opracowania zadanego przez nauczyciela fragmentarycznego streszczenia;
Wypracowanie na wa¿ny temat  okrela temat i komunikacyjny cel
wypowiedzi;
spo³eczny.
 wykorzystuje w wypracowaniu
materia³ zebrany na podstawie
w³asnych spostrze¿eñ, ankietowania, wybiera pocz¹tek i zakoñczenie zgodnie z komunikacyjnym
zamierzeniem;
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 planuje i systematyzuje materia³
zgodnie z wymaganiami dotycz¹cymi przekazami jego g³ównej
czêci;
 komponuje materia³, uwzglêdniaj¹c informacjê zawart¹ w podtekcie;
 buduje tekst;
 redaguje brulion, znajduje i poprawia ró¿nego rodzaju pomy³ki.
Style i rodzaje wypowiedzi. Naukowy
i urzêdowo-kancelaryjny styl.
Sytuacja komunikacji jêzykowej
(powtórzenie i uzupe³nienie wiadomoci).
rodki spójnoci w tekcie naukowym.
Gatunki stylu naukowego: tezy, konspekt, referat.
W³aciwoci i regu³y oficjalnej komunikacji.
Gatunki stylu urzêdowo-kancelaryjnego; podanie, ¿yciorys.
Rodzaje prac.
S³uchanie:
S³uchanie i rozumienie tekstów
naukowych zawieraj¹cych ró¿ne rodzaje wypowiedzi (objêtoæ tekstu 700
800 s³ów, czas s³uchania 78 min).

 rozumie treæ i sens tekstu;
 robi notatki, s³uchaj¹c tekst;
 okrela sytuacjê komunikacyjn¹ i
cechy jêzykowe stylu oraz rodki
spójnoci;
 okrela rodzaje wypowiedzi w
tekcie i uzasadnia ich wykorzystanie;
 zapamiêtuje i odtwarza zasadnicze
myli tekstu, zachowuj¹c jêzykowe
w³aciwoci danego stylu.

Czytanie:
czytanie (ciche) i rozumienie tekstów  czyta i rozumie tekst, formu³uje
temat, wymienia zasadnicze
naukowego stylu, ³¹cz¹cych ró¿nego
mikrotematy;
rodzaju wypowiedzi.
 okrela rodzaje wypowiedzi spotykane w tekcie;
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 okrela styl i uzasadnia swoje
zdania;
 wyró¿nia pocz¹tek i zakoñczenie
w tekcie;
 nazywa rodki spójnoci w tekcie.

Mówienie:
budowanie dialogów o charakterze  orientuje siê w sytuacji mówienia,
interpretacyjnym.
wybiera odpowiedni styl;
 buduje replikê pocz¹tkow¹, przedstawia temat, buduje replikê koñcow¹ zgodnie z etykiet¹ rozmowy;
 wykorzystuje w replikach informacjê z tekstów przeczytanych i
wys³uchanych;
 wyra¿a krytyczny stosunek do
przekazywanej informacji;
Budowanie dialogów na temat zadanej  analizuje sytuacjê rozmowy i odporozmowy oficjalnej.
wiednio buduje wzajemny stosunek
z partnerem;
 uwzglêdnia zasady oficjalnej rozmowy i dotrzymuje siê zasad etykiety rozmowy;
 wypowiada swoje zdanie, z szacunkiem odnosi siê do zdania wspó³rozmówcy;
Zwiêz³e streszczenie tekstów nau-  wykorzystuje rodki zwiêz³oci
kowych.
tekstu (opuszcza przyk³ady, powtarzaj¹ce siê fragmenty);
 wyró¿nia tematyczne zdanie w
akapicie i odpowiednio przekazuje
ich treæ;
 buduje tekst, zachowuj¹c styl
naukowy.
Pismo:
tezy naukowych i naukowo-popu-  wyró¿nia g³ówn¹ informacjê w
larnych artyku³ów.
akapicie;
 skraca tekst;
 zapisuje najwa¿niejsze zdania w
artykule, zachowuj¹c kompozycyjn¹ strukturê tekstu;
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Konspekt naukowo-popularnego  opracowuje informacjê, zapisuje
artyku³u.
zasadnicze wyrazy, zwi¹zki wyrazowe, plan;
 stara siê zwiêkszyæ szybkoæ notatek
(skróty, pocz¹tkowe i koñcowe litery);
 dotrzymuje siê regu³ konspektowania;
Referat na podstawie dwóch-trzech  wybiera materia³ z ró¿nych róde³;
róde³.
 poprawnie dobiera rodzaj wstêpu;
 stosuje jêzykowe stereotypy, w³aciwe dla referatu;
 dotrzymuje siê kompozycyjnej
struktury;
 bez oceny subiektywnej przekazuje
treæ ród³owych materia³ów;
 korektnie wypowiada swoje zdanie
dotycz¹ce wypowiedzi autora;
 buduje zakoñczenia podsumowania;
 doskonali tekst;
Podanie.
 pisze podanie zgodnie z podan¹
sytuacj¹, zgodnie ze stylem i kompozycj¹;
¯yciorys.
 rozró¿nia ¿yciorys w stylu artystycznym i urzêdowo-kancelaryjnym;
 dobiera odpowiednio do urzêdowo-kancelaryjnego stylu treæ i
rodki jêzykowe;
 buduje tekst ¿yciorysu i doskonali
go zgodnie z wymaganiami
urzêdowo-kancelaryjnego stylu.
III. Wiadomoci o jêzyku. Jednostki jêzykowe i zasady ich u¿ycia
(powtórzenie) (2 godz.)
Zdanie pojedyncze. Znaki prze-  rozró¿nia rodzaje zdañ pojestankowe w zdaniu pojedynczym.
dynczych, rozró¿nia ich cel wypowiedzi, podstawê gramatyczn¹,
cz³ony zdania;
 poprawnie buduje i wykorzystuje
zasadnicze rodzaje zdañ pojedynczych;
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 poprawnie intonacyjnie wypowiada ró¿ne rodzaje zdañ.
IV. Leksykologia i frazeologia (5 godz.)
 zdaje sobie sprawê z bogactwa
s³ownika jêzyka polskiego;
 wykorzystuje w wypowiedziach
wyrazy i frazeologizmy o zabarwieniu
emocjonalnym i stylistycznym;
 rozumie stylistyczne mo¿liwoci
rodków leksycznych;
Stylistyczne mo¿liwoci rodków
 wykorzystuje w mowie wyrazy i
leksycznych.
frazeologizmy z uwzglêdnieniem
sfery i stylu ich u¿ycia.
Zwi¹zki miêdzyprzepmiotowe: s³owa o emocjonalnym i stylistycznym
zabarwieniu w utworach artystycznych (literatura).
V. Sk³adnia i punktuacja. Zdania z³o¿one (6 godz.)
 rozpoznaje zdania z³o¿one i zaSk³adnia i punktuacja.
znacza ich rolê w jêzyku;
Zdania z³o¿one.
Zdania z³o¿one, jego w³aciwoci.  rozró¿nia zasadnicze rodzaje zdañ
z³o¿onych, okrela ich strukturê i
Rola zdania z³o¿onego w jêzyku.
rodki spójnoci miêdzy czêciami
G³ówne rodzaje zdañ z³o¿onych.
zdania z³o¿onego;
 buduje zdania z³o¿one.
Leksyczne i frazeologiczne bogactwo
jêzyka polskiego.
Wyrazy ró¿ni¹ce siê zabarwieniem
emocjonalnym i stylistycznym.
Frazeologizmy.

Zdanie wspó³rzêdnie z³o¿one (9 godz.)
Logiczne stosunki miêdzy czêciami
sk³adowymi zdania wspó³rzêdnie
z³o¿onego.
Punktuacja: znaki przestankowe w
zdaniu wspó³rzêdnie z³o¿onym.
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 dotrzymuje siê odpowiedniej intonacji przy czytaniu zdañ wspó³rzêdnie z³o¿onych;
 buduje zdania wspó³rzêdnie
z³o¿one, wykorzystuj¹c ró¿ne
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 u¿ywa w wypowiedziach zdañ
wspó³rzêdnie z³o¿onych;
 wykorzystuje synonimiê zdañ wspó³rzêdnie z³o¿onych z ró¿nymi
spójnikami oraz zdania wspó³rzêdnie z³o¿one i pojedyncze.
Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe: opis w literaturze artystycznej (literatura).
Zdanie podrzêdnie z³o¿one (16 godz.)
Zdanie podrzêdnie z³o¿one, jego bu-  rozpoznaje zdania podrzêdnie
dowa i sposoby po³¹czenia. Miejsce
z³o¿one;
zdania podrzêdnego. rodki spój-  wyró¿nia w zdaniu z³o¿onym
noci. Odpowiedniki zdañ podrzêdzdanie podrzêdne i nadrzêdne,
nych w zdaniu nadrzêdnym.
okrela miejsce zdania podrzêdPunktuacja: znaki przestankowe
nego wzglêdem nadrzêdnego;
miêdzy czêciami zdania podrzêdnie  wskazuje na sposoby ³¹czenia
z³o¿onego.
zdañ podrzêdnych z nadrzêdnymi;
 rozpoznaje odpowiedniki zdañ
podrzêdnych w zdaniu nadrzêdnym;
 buduje zdania podrzêdnie z³o¿one,
wykorzystuj¹c spójniki podrzêdnoci, zaimki wzglêdne oraz
odpowiedniki;
 w rozmowie i przy czytaniu poprawnie intonacyjnie zaznacza
zdanie podrzêdnie z³o¿one.
Najwa¿niejsze rodzaje zdañ podrzêdnych: podmiotowe, orzecznikowe, przydawkowe, okolicznikowe
(miejsca, czasu, sposobu, stopnia i
miary, przyczyny, warunku, celu,
przyzwolenia).
Punktuacja: znaki przestankowe w
zdaniu podrzêdnie z³o¿onym.

 rozpoznaje rodzaje zdañ podrzêdnych;
 wyró¿nia zdania nadrzêdne i
podrzêdne, okrela rolê zdania
podrzêdnego;
 wskazuje na sposób po³¹czenia
zdania podrzêdnego z nadrzêdnym;
 zastêpuje zdania podrzêdnie
z³o¿one zdaniem pojedynczym i
na odwrót, wykorzystuje przy
zamianie zwroty imies³owowe (z
imies³owem przymiotnikowym i
przys³ówkowym);
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Zdania wielokrotnie z³o¿one (zdania
wielocz³onowe) (7 godz.)
Zdania z³o¿one wielocz³onowe z ró¿nymi typami zwi¹zku.
Punktuacja: znaki przestankowe w
zdaniach wielocz³onowych (przecinek,
rednik).

2

 wykorzystuje w wypowiedziach
zdania podrzêdnie z³o¿one.
 rozpoznaje zdania wielocz³onowe;
 okrela rodzaje zdañ sk³adowych;
 wskazuje na rodki spójnoci i
okrela rodzaje zdañ podrzêdnych;
 rysuje wykresy zdañ wielocz³onowych, uwzglêdnia ich logiczn¹
zale¿noæ;
 wykorzystuje w miarê potrzeby
zdania wielocz³onowe w swych
wypowiedziach, stosuj¹c przy
tym odpowiedni¹ intonacjê.

Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe: definicje naukowe (fizyka, historia,
geografia), opisy artystyczne (literatura).
Zdanie wsó³rzêdnie z³o¿one bezspójnikowe.
Zdania rozwijaj¹ce (8 godz.)
Zdania z³o¿one bezspójnikowe.
 rozpoznaje zdania z³o¿one
Logiczne stosunki miêdzy jego
bezspójnikowe, okrela logiczne
czêciami sk³adowymi.
stosunki miêdzy czêciami
Zdania rozwijaj¹ce.
sk³adowymi zdania bezspójPunktuacja: znaki przestankowe w
nikowego;
zdaniu z³o¿onym bezspójnikowym i w  buduje zdania z³o¿one bezspójzdaniu rozwijaj¹cym.
nikowe;
 intonacyjnie poprawnie czyta zdania bezspójnikowe;
 wykorzystuje poprawnie w wypowiedziach zdania bezspójnikowe
i rozwijaj¹ce;
 wykorzystuje zdania z³o¿one
spójnikowe, bezspójnikowe i
zdania pojedyncze jako sk³adniowe synonimy.
Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe: opis w utworze artystycznym (literatura).
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VI. Powtórzenie i systematyzacja materia³u opracowanego
w 59 klasach (6 godz.)
Najwa¿niejsze rozdzia³y jêzyka.  rozumie ortoepiczne, leksyczne,
Fonetyka, leksyka, frazeologia, s³ogramatyczne, ortograficzne i punkwotwórstwo, morfologia, sk³adnia.
tuacyjne normy polskiego jêzyka
Ortografia i punktuacja.
literackiego;
 analizuje w³aciwoci u¿ycia zasadniczych jednostek jêzykowych
dotrzymuj¹c siê normatywów i
funkcjonalno-stylistycznych regu³;
w³ada literackim jêzykiem polskim.
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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;
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 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 jêzy73
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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.
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 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;
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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.
S³uchanie:
 okrela styl tekst;
s³uchanie i rozumienie tekstów stylu  wymienia w³aciwoci stylistyczpublicystycznego (objêtoæ tekstu
ne tekstu i potwierdza je przy800900 s³ów, czas  89 minut).
k³adami z tekstu;
 opisuje w³aciwoci intonacyjne
tekstu i wymienia rodki intonacji;
 wyró¿nia leksykalne rodki jêzykowe, tworz¹ce wyrazistoæ tekstu
publicystycznego.
Czytanie:
 wyranie czyta, przekazuj¹c zag³one czytanie i rozumienie tekstów
barwienie tekstu za pomoc¹ pow stylu publicystycznym.
prawnej intonacji;
 wyró¿nia w³aciwe dla stylu publicystycznego elementy s³owotwórcze i uzasadnia ich wykorzystanie;
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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 urzêdowo77
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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.
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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
1

Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia
2

Stylistyka i kultura jêzyka (26 godz.)
Stylistyka i kultura jêzyka jako odrêbne rozdzia³y jêzykoznawstwa.
Znaczenie polskich i zagranicznych
uczonych dla rozwoju nauki (ogólne
wiadomoci).
Styl naukowy (7 godz.) i sfera u¿ycia,
funkcje, w³aciwoci stylu. Syntaktyczne rodki jêzykowe stylu naukowego.
Styl w³aciwy  naukowy i naukowo-popularny.
Rodzaje prac.
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie tekstów  rozumie treæ i sens tekstu, okrela
ró¿nego gatunku stylu naukowego
gatunek tekstu naukowego;
(objêtoæ tekstu 9001000 s³ów, czas  okrela g³ówne rodki jêzykowe
s³uchania 910 min).
stylu naukowego i jego rodzajów.
Czytanie:
 czyta i rozumie treæ oraz sens tekstu,
czytanie i rozumienie (na g³os i cicho)
okrela styl i gatunek (podstyl)
tekstów naukowych.
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;
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Mówienie:
dialog o charakterze integracyjnym.

Rozwiniêta odpowied na lekcji,
wykorzystuje ró¿ne gatunki stylu
naukowego; porównuje je.
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 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.
 orientuje siê w sytuacji komunikacji jêzykowej; uwzglêdnia
adresata, sferê komunikacyjn¹, cel
komunikacyjny;
 orientuje siê w przedmiocie rozmowy i wybiera elementy treciowe potrzebne dla osi¹gniêcia celu
rozmowy;
 w³ada rodkami jêzykowymi naukowego stylu i umiejêtnie je
u¿ywa;
 wykorzystuje synonimiczne
sk³adniowe konstrukcje w celu
wprowadzenia cytatów i mowy
niezale¿nej;
 wyk³ada materia³ zgodnie z form¹
kompozycyjn¹ porównania;
 wykorzystuje rodki jêzykowe i
treciowe; charakterystyczne dla
naukowo-owiatowego stylu.
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Pismo:
 okrela znaczeniowe czêci tekstu;
Zwiêz³e przekazanie tekstu naukowo-  skraca tekst, dotrzymuj¹c siê styli
popularnego.
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. (6 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;
 zwraca uwagê na intonacyjne
cechy tekstu i zasadnicze leksyczne
i sk³adniowe rodki jêzykowe.
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Czytanie:
czytanie i rozumienie (g³one i ciche)
z elementami analizy stylistycznej
tekstów stylu publicystycznego.

Mówienie:
dialog okr¹g³y stó³ na aktualny
moralno-etyczny temat.

Pismo:
wypracowanie na moralno-etyczny
temat w rodzaju reporta¿u.
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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.
 orientuje siê w aktualnej tematyce;
 wykorzystuje w wypracowaniu
materia³ zebrany w ró¿ny sposób;
 buduje tekst zgodnie z kompozycj¹
reporta¿u;
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 umiejêtnie wykorzystuje rodki
jêzykowe stylu publicystycznego;
 doskonali napisany tekst.
Urzêdowo-kancelaryjny styl (4 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.
Rodzaje prac.
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie tekstów w stylu  rozumie treæ tekstu;
urzêdowo-kancelaryjnym.
 okrela styl, gatunek, cechy stylistyczne, w³aciwoci jêzykowe;
 wymienia zasadnicze w³aciwoci
stylu: leksyczne, morfologiczne,
sk³adniowe.
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.
Mówienie:
rozwiniêta wypowied w rodzaju  buduje tekst zgodnie z planem
analizy stylistycznej;
analizy stylistycznej tekstu stylu urzê znajduje odchylenie od norm stylu
dowo-kancelaryjnego.
urzêdowo-kancelaryjnego, poprawia pomy³ki.
Wyst¹pienie na zebraniu z u¿yciem  wybiera aktualn¹ dla audytorium
stylu urzêdowo-kancelaryjnego.
informacjê, dobiera odpowiednie
rodki jêzykowe;
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Pismo:
przepisywanie z elementami redagowania.
Oficjalny list (np. do komisji rekrutacyjnej na uniwersyteckie studia).

2

 krótko i dostêpnie przekazuje
informacjê z u¿yciem konkretnych
faktów, wniosków i proporcji.
 znajduje odchylenia od norm
stylistycznych, poprawia je;
 prawid³owo wybiera rodzaj tekstu;
 zapisuje zgodnie z normami listu
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).
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.
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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.
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 znajduje odchylenie od norm stylisPisanie:
tycznych, okrela rodzaj pomy³ek,
przepisywanie tekstu z elementami
poprawia je.
redagowania.
Styl artystyczny (6 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  okrela styl, argumentuje swoje
zdanie;
stylu artystycznym (i poetyckim).
(Proza  objêtoæ tekstu 10001100  nazywa rodki syntaksyczne,
tworz¹ce wyrazistoæ tekstu.
s³ów, czas  910 min).
Czytanie:
czytanie g³one tekstów artystycznych  wyrazicie czyta tekst, za pomoc¹
intonacji przekazuj¹c intencje
(prozaicznych i poetyckich), recyautora;
towanie pamiêciowe.
 okrela rolê jednostek sk³adniowych podsycaj¹cych wyrazistoæ
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;
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Pismo:
streszczenie tekstu artystycznego z
zadaniem twórczym.

2

 uzasadnia wybór rodków jêzykowych, s³u¿¹cych do przekazania
treci, wykorzystuj¹c elementy
analizy jêzykowej: t³umaczenie
znaczenia s³ów, komentarze.
 buduje streszczenie na podstawie
podanego tekstu, uzupe³niaj¹c je
fragmentami w stylu artystycznym;
 zachowuje w³aciwoci wyrazistoci
jêzykowej tekstu autorskiego,
przedstawia temat i g³ówn¹ myl;
 doskonali napisany tekst.

Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe: w³aciwoci tekstów
w ró¿nym stylu (historia, literatura, geografia itp.).
Powtórzenie na koñcu roku szkolnego (1 godz.)
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KLASA XII
52,5 lekcje, 1,5 godziny tygodniowo
(40 lekcje, 6  prace kontrolne, 6,5  rezerwowe)
Treæ
tematu

Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

1

2

I. Uogólnienie i systematyzacja materia³u (9 godz.)
G³ówne elementy jêzyka, ich rola w
ustnej i pisemnej komunikacji ludzi.

 rozró¿nia g³ówne elementy jêzyka, okrela ich rolê w ustnej i
pisemnej komunikacji;
 wykorzystuje odpowiednio
elementy jêzyka w komunikacji
ustnej i pisemnej.

Zasadnicze rodzaje jêzykowych  rozró¿nia rodzaje jêzyka, okrela
funkcji (s³uchanie, czytanie, móich rolê w formowaniu osobowienie, pisanie); ich rola w formowoci ucznia;
waniu osobowoci.
 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.
II. Retoryka (30 godz.)
Retoryka jako nauka i jako sztuka  rozumie cele i zadania retoryki
jako nauki o krasomówstwie, o jej
s³owa (1 godz.)
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. (1 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 (8 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.

Czytanie:
czytanie i rozumienie (ciche i g³one),
analiza tekstów publicznych przemówieñ.
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 rozpoznaje styl, gatunek, formê
publicznego przemówienia (monolog  dialog);
 okrela adresata przemówienia,
temat, cel przemówienia;
 wskazuje na w³aciwoci budowy
wys³uchanego tekstu.
 rozpoznaje typ, styl, gatunek i
formê przemówienia;
 wyró¿nia g³ówn¹ i drugorzêdn¹
informacjê;
 analizuje strukturê tekstu pub-
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licznego przemówienia (w³aciwoci wstêpu i zakoñczenia), rodki
(w tym i jêzykowe), wykorzystane
dla osi¹gniêcia celu przemówienia;
 wyjania znaczenie podtekstu i stosunku autora do przedstawionego
problemu;
Czytanie, rozumienie, analiza teks-  okrela typ, styl, gatunek i formê
przemówienia;
tów  wzorców publicznych
 okrela sytuacjê komunikacji,
dialogów.
temat, analizuje rodki u¿yte przez
uczestników dialogu w celu argumentacji swego zdania (porównanie, przyk³ady z ¿ycia, informacje
z ró¿nych róde³, niewerbalne rodki komunikacji).
Mówienie:
spontaniczny publiczny dialog.

 okrela sytuacjê i temat rozmowy,
orientuje siê w sytuacji rozmowy;
 prowadzi spontaniczny dialog,
uwzglêdniaj¹c etykietê rozmowy.

 okrela sytuacji komunikacji i temat
Pismo:
tekstu;
tezy i konspekt us³yszanego naukowo ledzi tok myli mówi¹cego;
popularnego tekstu.
 zapamiêtuje informacjê odebran¹
drog¹ s³uchow¹;
 szybko uwiadamia sobie zasadnicze
myli, zapisuje je w formie tez,
konspektu w trakcie s³uchania;
 doskonali sw¹ wypowied (napisan¹).
 okrela cel, styl, gatunek, temat
Przygotowanie mówcy i przemówyst¹pienia publicznego;
wienia. (10 godz.)
 okrela adresata i typ s³uchaczy;
 uk³ada bibliografiê;
 uk³ada plan, dobiera odpowiedni
materia³, pracuje z ró¿nymi ród³ami, s³ownikami, informatorami;
 obmyla kompozycjê przemówienia;
91

1

2

 buduje tekst, wykorzystuje rodki
jêzykowe potrzebne do budowy
dowodów.
Rodzaje prac.
S³uchanie:
s³uchanie, rozumienie i analiza publicznych przemówieñ (z wykorzystaniem audiowizualnych rodków
informacji).

 rozumie temat, cel, treæ publicznego wyst¹pienia;
 okrela rodki nawi¹zania kontaktu z audytorium;
 analizuje strukturê wyst¹pienia:
czy dobrze wybrano wstêp i zakoñczenie, czy jest logicznie zbudowane, czy podano odpowiednie
argumenty, czy adresat uwzglêdniony, czy sformu³owana jest zasadnicza myl, u¿yta odpowiednia
informacja, pauzy, czy przemówienie odpowiada wszystkim
wymaganiom kultury jêzyka.

Czytanie:
ciche i g³one czytanie, rozumienie,
analiza tekstów przemówieñ w stylu
naukowym i publicystycznym.

 cicho czyta tekst, okrela jego styl,
formê, zwraca uwagê na kompozycjê i rodki jêzykowe oraz ich
znaczenie w celu rozwiniêcia tematu i g³ównej myli;
 wyró¿nia w tekcie wyrazy-klucze;
 prowadzi tematyczne notatki w
celu przygotowania wyst¹pienia;
 przygotowuje wyraziste czytanie
tekstu, zwraca uwagê na intonacjê,
pauzy, tempo mówienia;
 wyrazicie czyta tekst publicznego
wyst¹pienia, dotrzymuj¹c siê
norm literackiego jêzyka, uwzglêdnia intonacjê.

Mówienie:
streszczenie tekstu o charakterze narracyjnym w stylu publicystycznym z
twórczym zadaniem.

 okrela styl, formê, adresata, temat
i zasadnicz¹ myl tekstu;
 uk³ada plan szczegó³owy tekstu;
 analizuje autorskie rodki jêzykowe;
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 przekazuje tekst, zachowuj¹c styl,
kompozycjê autora oraz rodki
wyrazistoci;
 wypowiada swój stosunek do
danego problemu;
Dialog-pogadanka (okr¹g³y stó³).
 zapoznaje siê z informacj¹ na temat
okr¹g³ego sto³u, wykorzystuje
ró¿norodne ród³a: ksi¹¿ki, gazety,
czasopisma, audiowizualne rodki
informacji;
 systematyzuje zebrany materia³;
 bierze udzia³ w dialogu-pogadance, uwzglêdniaj¹c regu³y publicznego dialogu;
Budowa przygotowanego przemó-  okrela sytuacjê i potrzebê wyg³oszenie przemówienia, jego styl i
wienia na dany temat i wyg³oszenie
formê;
jego fragmentów.
 formu³uje zasadnicz¹ myl, dobiera
leksyko-morfologiczne i sk³adniowe rodki, przemyla kompozycjê
i uk³ada plan;
 buduje publiczne przemówienie
zgodnie z planem;
 próbuje przemówienie, pamiêtaj¹c
o wymaganiach dotycz¹cych przemówienia i osoby mówcy;
 wyg³asza czêæ przemówienia
przed klas¹, korektuje swoje zachowanie, bior¹c pod uwagê reakcjê
s³uchaczy.
Pismo:
uk³adanie referatu na podany temat z  orientuje siê w sytuacji komunikacji, okrela zasadnicz¹ myl
wykorzystaniem materia³ów z ró¿referatu;
norodnych róde³.
 wykorzystuje ró¿ne ród³a i formy
notowania informacji: plan, tezy,
tematyczne notatki, konspekt;
 buduje referat uwzglêdniaj¹c
wymagania dotycz¹ce publicznego
wyst¹pienia;
 doskonali referat.
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Wyst¹pienie publiczne.
Osobowoæ i etyka mówcy.
Kontakt ze s³uchaczami. Rodzaj s³uchaczy. rodki podtrzymania uwagi
s³uchaczy. (10 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.
S³uchanie:
s³uchanie i rozumienie tekstów publicznych wyst¹pieñ (z wykorzystaniem rodków audiowizualnych).
Czytanie:
g³one czytanie, rozumienie i analiza
referatów, przemówieñ, utworów
artystycznych (w tym tekstów pamiêciowych).

Ciche czytanie tekstów, rozumienie i
ich analiza.

Mówienie:
recenzja na wyst¹pienie.
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 rozumie treæ przemówienia;
 wyró¿nia zasadnicz¹ informacjê;
 zauwa¿a i charakteryzuje rodki
jêzykowe i sposoby utrzymania
uwagi s³uchaczy.

 okrela temat, zasadnicz¹ myl,
pozycjê autora;
 analizuje tekst, okrela jego stylistyczne, leksyko-morfologiczne i sk³adniowe w³aciwoci;
 wyranie czyta tekst (oraz recytuje na pamiêæ), dotrzymuj¹c siê
odpowiedniej intonacji odpowiadaj¹cej intencji autora;
 okrela styl i gatunek tekstu, jego
temat i zasadnicz¹ myl;
 zwraca uwagê na elementy ró¿nego stylu w artystycznych i publicystycznych wyst¹pieniach;
 odnajduje autorskie dygresje i
okrela ich znaczenie w tekcie.
 okrela cel, styl, temat, kompozycjê adresata przemówienia;
 ocenia przemówienie (osoba
mówcy, jego zachowanie, g³os,
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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);
Dialog na temat dyskusyjny.

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

Wyst¹pienie z przygotowanym referatem.

 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;
 przekonuj¹co przedstawia swoje
zdanie;
 racjonalnie wykorzystuje czas
przeznaczony na referat.
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Pismo:
 rozumie ró¿nicê miêdzy artyku³em
uk³adanie artyku³u do gazety na
a notatk¹ do gazety;
spo³eczny lub moralno-etyczny temat  okrela temat i g³ówn¹ myl;
w stylu publicystycznego przemó-  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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Êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â
ó ñèñòåì³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè
ÌÎÂÈ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÕ ÌÅÍØÈÍ
Êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ ðîçðîáëåíî äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ç ïîëüñüêîþ ìîâîþ íàâ÷àííÿ.
Îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ ìîâè çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ ôóíêö³îíàëüíîãî
ï³äõîäó äî øê³ëüíîãî ìîâíîãî êóðñó, ÿêèé ïåðåäóñ³ì ìàº çàáåçïå÷èòè ó÷íÿì:
 óì³ííÿ åôåêòèâíî êîðèñòóâàòèñÿ ìîâîþ ÿê çàñîáîì ï³çíàííÿ, êîìóí³êàö³¿;
 âèñîêó ìîâíó êóëüòóðó îñîáèñòîñò³;
 ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿, íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³.
Ó íàâ÷àíí³ ìîâè ïð³îðèòåòíèì º ðîçâèòîê íàâè÷îê ìîâëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³:
àóä³þâàííÿ, ãîâîð³ííÿ, ÷èòàííÿ, ïèñüìà. Ðîáîòà íàä òåîð³ºþ ìîâè, íàä ôîðìóâàííÿì çíàíü ïðî ìîâó ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ ³íòåðåñàì ðîçâèòêó ïðàêòè÷íèõ
ìîâíèõ (âèìîâíèõ, ëåêñè÷íèõ, ãðàìàòè÷íèõ) óì³íü ³ íàâè÷îê, ùî º îñíîâîþ
ðîçâèòêó ìîâëåííÿ. Òîìó îö³íþâàííÿ ñòîñóºòüñÿ âñ³õ âèä³â ìîâëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³: ñëóõàííÿ, ÷èòàííÿ, ãîâîð³ííÿ, ïèñüìà.
Ïðàêòè÷íà ìîâëåííºâà îð³ºíòàö³ÿ øê³ëüíîãî êóðñó ìîâè òà îö³íþâàííÿ
ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ îñîáëèâî àêòóàëüí³ ç îãëÿäó íà íåîáõ³äí³ñòü ðîçâèâàòè
òâîð÷³ çä³áíîñò³, ³í³ö³àòèâí³ñòü, ï³çíàâàëüíó ñàìîñò³éí³ñòü øêîëÿð³â, ¿õ óì³ííÿ
ïðàöþâàòè ç ³íôîðìàö³ºþ, êðèòè÷íî îö³íþâàòè ¿¿, çàñòîñîâóâàòè äëÿ âèð³øåííÿ
æèòòºâèõ ïðîáëåì. Â îö³íþâàíí³ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ ìîâè ñë³ä âðàõîâóâàòè,
ùî ìîâà º íå ëèøå ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ, à é çàñîáîì íàâ÷àííÿ ³íøèõ ïðåäìåò³â.
Öå ï³äâèùóº âèìîãè äî ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ ìîâëåííºâèõ íàâè÷îê øêîëÿð³â.
Îáºêòàìè ðåãóëÿðíî¿ ïåðåâ³ðêè òà îö³íþâàííÿ º:
 ìîâëåííºâ³ âì³ííÿ òà íàâè÷êè ³ç ÷îòèðüîõ âèä³â ìîâëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³;
 çíàííÿ ïðî ìîâó, ìîâí³ âì³ííÿ òà íàâè÷êè;
 îðôîãðàô³÷í³ òà ïóíêòóàö³éí³ íàâè÷êè.
Êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â ðîçð³çíÿþòüñÿ çà òàêèìè
ïîêàçíèêàìè:
 îáñÿã ìàòåð³àëó, ùî ïðîïîíóºòüñÿ äëÿ ñëóõàííÿ, ÷èòàííÿ, ïåðåêàçó, ïèñüìà ï³ä äèêòîâêó (àáî ñïèñóâàííÿ);
 ïåðåë³ê òà õàðàêòåð ïåðåâ³ðíèõ ðîá³ò ó òîìó ÷è ³íøîìó êëàñ³;
 ïàðàìåòðè, çà ÿêèìè îö³íþºòüñÿ ðîáîòà (îö³íþâàííÿ çì³ñòó òà/÷è ìîâíîãî
îôîðìëåííÿ òâîð÷î¿ ïèñüìîâî¿ ðîáîòè; âèçíà÷åííÿ ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â
íà òîé ÷è ³íøèé áàë).
Ïðîïîíîâàí³ â öüîìó äîêóìåíò³ êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ ìàþòü áóòè êîíêðåòèçîâàí³ ùîäî êîæíî¿ îêðåìî¿ ìîâè ç óðàõóâàííÿì ¿¿ ñïåöèô³êè.
Îö³íþâàííÿ íàâè÷îê ìîâëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³
². Àóä³þâàííÿ
(ñëóõàííÿ, ðîçóì³ííÿ ïðîñëóõàíîãî)
1. Ïåðåâ³ðÿþòüñÿ âì³ííÿ ñïðèéìàòè íà ñëóõ íåçíàéîìèé òåêñò ³ ðîçóì³òè ç
îäíîãî ïðîñëóõîâóâàííÿ:
 ôàêòè÷íèé çì³ñò;
 ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³ çâÿçêè;
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 îñíîâíó äóìêó âèñëîâëþâàííÿ;
 âèðàæàëüíî-çîáðàæàëüí³ çàñîáè ïðîñëóõàíîãî òâîðó.
Ïåðåâ³ðêà àóä³àòèâíèõ óì³íü çä³éñíþºòüñÿ ôðîíòàëüíî. Â÷èòåëü ÷èòàº ó÷íÿì
íåçíàéîìèé òåêñò îäèí ðàç.
Ï³ñëÿ ïðîñëóõîâóâàííÿ ó÷íÿì ïðîïîíóºòüñÿ ñåð³ÿ çàïèòàíü. Øêîëÿð³ ïîâèíí³ ìîâ÷êè âèñëóõàòè êîæíå çàïèòàííÿ, âàð³àíòè â³äïîâ³äåé íà íüîãî, âèáðàòè
îäèí ³ç âàð³àíò³â ³ çàïèñàòè ëèøå éîãî íîìåð ïîðÿä ³ç íîìåðîì çàïèòàííÿ.
Ê³ëüê³ñòü çàïèòàíü òà âàð³àíò³â â³äïîâ³äåé äî íèõ âèçíà÷àºòüñÿ çà òàáë. 1.
Òàáëèöÿ 1
Êëàñè

Ê³ëüê³ñòü çàïèòàíü òà âàð³àíò³â â³äïîâ³äåé äî íèõ

56-é

6 çàïèòàíü ³ç òðüîìà âàð³àíòàìè â³äïîâ³äåé

79-é

12 çàïèòàíü ³ç òðüîìà âàð³àíòàìè â³äïîâ³äåé

1012-é

12 çàïèòàíü ³ç ÷îòèðìà âàð³àíòàìè â³äïîâ³äåé

Çàïèòàííÿ ìàþòü ñòîñóâàòèñÿ ôàêòè÷íîãî çì³ñòó òåêñòó, ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâÿçê³â, éîãî ãîëîâíî¿ äóìêè, îêðåìèõ ìîâíèõ îñîáëèâîñòåé (ïåðåíîñíå
çíà÷åííÿ ñëîâà, îáðàçí³ âèðàçè òîùî).
2. Ìàòåð³àë äëÿ êîíòðîëüíîãî çàâäàííÿ: çâÿçíå âèñëîâëþâàííÿ (òåêñò äîáèðàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïðîãðàìè äëÿ êîæíîãî êëàñó).
Îáñÿã òåêñòó (ê³ëüê³ñòü ñë³â) ³ â³äïîâ³äíî òðèâàë³ñòü çâó÷àííÿ (õâ) îð³ºíòîâíî
âèçíà÷àþòüñÿ çà òàáë. 2.
Òàáëèöÿ 2
Îáñÿã òà ÷àñ çâó÷àííÿ òåêñò³â
Êëàñ
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õóäîæíüîãî ñòèëþ

³íøèõ ñòèë³â

5-é

400500 ñë³â

45 õâ

300400 ñë³â

34 õâ

6-é

500600

56

400500

45

7-é

600700

67

500600

56

8-é

700800

78

600700

67

9-é

800900

89

700800

78

10-é

9001000

910

800900

89

11-é

10001100

1011

9001000

910

12-é

11001200

1112

10001100

1011

3. Îäèíèöÿ êîíòðîëþ  â³äïîâ³ä³ ó÷í³â íà çàïèòàííÿ çà ïðîñëóõàíèì òåêñòîì, îäåðæàí³ â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ òåñòîâèõ çàâäàíü.
4. Îö³íþâàííÿ.
Ó 56 êëàñàõ ïðàâèëüíà â³äïîâ³äü íà êîæíå ³ç 6 çàïèòàíü îö³íþºòüñÿ 2
áàëàìè; ó 712 êëàñàõ êîæíå ç 12 çàïèòàíü îö³íþºòüñÿ 1 áàëîì.
Îö³íþâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî çà öåé âèä ä³ÿëüíîñò³ ó÷åíü
ìîæå îäåðæàòè â³ä 1 áàëà (çà ñóìë³ííó ðîáîòó, ÿêà ùå íå äàëà çàäîâ³ëüíîãî
ðåçóëüòàòó) äî 12 áàë³â (çà áåçäîãàííî âèêîíàíó ðîáîòó). Â òîìó ðàç³, êîëè
ó÷åíü ç ïåâíèõ ïðè÷èí íå âèêîíàâ çàâäàííÿ, â³í ìóñèòü ïðîéòè â³äïîâ³äíó
ïåðåâ³ðêó äîäàòêîâî, ùîá îäåðæàòè òîé ÷è ³íøèé áàë.
II. Ãîâîð³ííÿ ³ ïèñüìî
(ä³àëîã³÷íå òà ìîíîëîã³÷íå âèñëîâëþâàííÿ)
Ïðè ïåðåâ³ðö³ óòâîðåíèõ ó÷íÿìè âèñëîâëþâàíü (ä³àëîã³â, óñíèõ/ïèñüìîâèõ
ïåðåêàç³â òà òâîð³â) âðàõîâóºòüñÿ ñòóï³íü ñàìîñò³éíîñò³ ðîáîòè ³ ì³ðà äîïîìîãè
â÷èòåëÿ.
Óñíå ä³àëîã³÷íå ìîâëåííÿ
Óñíå ä³àëîã³÷íå ìîâëåííÿ ïåðåâ³ðÿºòüñÿ â 59 êëàñàõ.
1. Ïåðåâ³ðÿþòüñÿ âì³ííÿ:
 âèÿâëÿòè ïåâíèé ð³âåíü îá³çíàíîñò³ ç òåìè, ùî îáãîâîðþºòüñÿ; äîòðèìóâàòèñÿ òåìè ñï³ëêóâàííÿ;
 ñêëàäàòè, ðîç³ãðóâàòè ä³àëîã â³äïîâ³äíî äî çàïðîïîíîâàíî¿ ìîâëåííºâî¿
ñèòóàö³¿ òà ìåòè ñï³ëêóâàííÿ;
 çíàòè é âèêîðèñòîâóâàòè ðåïë³êè äëÿ ñòèìóëþâàííÿ, ï³äòðèìàííÿ ä³àëîãó,
ôîðìóëè ìîâëåííºâîãî åòèêåòó;
 âì³òè àðãóìåíòóâàòè âèñëîâëåí³ òåçè ç ìåòîþ áóòè çðîçóì³ëèì, ïåðåêîíëèâèì ñï³âðîçìîâíèêîì; ðîçóì³òè ìîæëèâ³ñòü ð³çíèõ ïîãëÿä³â íà òó
ñàìó ïðîáëåìó;
 äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë ñï³ëêóâàííÿ (íå ïåðåáèâàòè ñï³âðîçìîâíèêà,
çàîõî÷óâàòè éîãî âèñëîâèòè âëàñíó äóìêó, çàö³êàâëåíî é äîáðîçè÷ëèâî
âèñëóõîâóâàòè, âì³òè âèñëîâèòè íåçãîäó ç ïîçèö³ºþ ³íøîãî òàê, ùîá íå
îáðàçèòè éîãî, òîùî);
 äîòðèìóâàòèñÿ íîðì ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè.
Ïåðåâ³ðêà ñôîðìîâàíîñò³ ä³àëîã³÷íîãî ìîâëåííÿ çä³éñíþºòüñÿ òàêèì ÷èíîì:
ó÷èòåëü ïðîïîíóº äâîì ó÷íÿì ïðîòÿãîì 35 õâ îáäóìàòè, ï³äãîòóâàòè ä³àëîã ³
ðîç³ãðàòè éîãî ïåðåä êëàñîì. Îö³íêà ñòàâèòüñÿ êîæíîìó ç ó÷í³â.
2. Ìàòåð³àë äëÿ êîíòðîëüíîãî çàâäàííÿ çàëåæèòü â³ä ï³äãîòîâêè ó÷í³â òà
ñòóïåíÿ ïåðåäáà÷óâàíî¿ ñàìîñò³éíîñò³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ: â³ä äàíîãî
(ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïîâòîð ç íåâåëèêèì äîïîâíåííÿì) äî çàãàëüíîãî ôîðìóëþâàííÿ òåìè (ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñàìîñò³éíå âèçíà÷åííÿ çì³ñòó ä³àëîãó, éîãî ìîâíîãî
îôîðìëåííÿ).
3. Îäèíèöÿ êîíòðîëþ  ä³àëîã, ñêëàäåíèé äâîìà ó÷íÿìè.
Îáñÿã ä³àëîãó îð³ºíòîâíî âèçíà÷àºòüñÿ çà òàáë. 3, ó ÿê³é ïîäàºòüñÿ ì³í³ìàëüíà ê³ëüê³ñòü ðåïë³ê äëÿ äâîõ ó÷í³â.
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4. Îö³íþâàííÿ.
Ä³àëîã³÷íå ìîâëåííÿ îö³íþþòü çà òàêèìè
Êëàñè
Ê³ëüê³ñòü ðåïë³ê
êðèòåð³ÿìè:
ïî÷àòêîâèé ð³âåíü  1, 2, 3 áàëè îäåðæóþòü
5-é
67
ó÷í³, ÿê³ çóì³ëè ïîâòîðèòè çàïðîïîíîâàíèé
ìàòåð³àë ³ äîäàòè äî íüîãî 12 ðåïë³êè (íà êîæ6-é
78
íîãî ç ó÷àñíèê³â ä³àëîãó);
7-é
810
ñåðåäí³é ð³âåíü  4, 5, 6 áàë³â îäåðæóþòü
ó÷í³, ÿê³, ñïèðàþ÷èñü íà ïåâíó ê³ëüê³ñòü äîïî8-é
1012
ì³æíèõ ìàòåð³àë³â, ùî íå ÿâëÿþòü ñîáîþ çàê³í÷åíèõ ôðàãìåíò³â ä³àëîãó, ñêëàëè  õî÷ ³ íå äóæå
9-é
1214
âïðàâíî  ä³àëîã; ïðè öüîìó ïðèïóñòèëèñÿ
â³äõèëåíü â³ä òåìè, îêðåì³ ðåïë³êè ñï³âðîçìîâíèêà çàëèøèëèñÿ áåç â³äïîâ³äåé, íå ñêëàëè âñòóïíî¿ òà ï³äñóìêîâî¿ ðåïë³ê;
ïðèïóñòèëèñÿ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïîìèëîê ó ìîâíîìó îôîðìëåíí³ ðåïë³ê;
äîñòàòí³é ð³âåíü  7, 8, 9 áàë³â îäåðæóþòü ó÷í³, ÿê³ ñàìîñò³éíî, â ö³ëîìó
âïðàâíî ñêëàëè ä³àëîã; ïðîäåìîíñòðóâàëè íàëåæíó êóëüòóðó ñï³ëêóâàííÿ;
âèñëîâèëè, àëå íåäîñòàòíüî îá´ðóíòóâàëè ñâî¿ ïîãëÿäè íà ïðåäìåò, ùî îáãîâîðþºòüñÿ; â îêðåìèõ âèïàäêàõ âèêîðèñòîâóâàëè ðåïë³êè, çì³ñò ÿêèõ íå áóâ ò³ñíî
ïîâÿçàíèé ç³ çì³ñòîì âèñëîâëþâàííÿ ñï³âðîçìîâíèêà; ïðèïóñòèëèñÿ ïîìèëîê
ó ñòðóêòóð³ ä³àëîãó (â³äñóòí³ âñòóïíà òà/÷è ï³äñóìêîâà ðåïë³êè) òà ìîâíîìó
îôîðìëåíí³ ðåïë³ê;
âèñîêèé ð³âåíü  10, 11, 12 áàë³â îäåðæóþòü ó÷í³, ÿê³ ñàìîñò³éíî ñêëàëè
ä³àëîã; ïðîäåìîíñòðóâàëè âèñîêó êóëüòóðó ñï³ëêóâàííÿ, âì³ííÿ óâàæíî é
äîáðîçè÷ëèâî ñëóõàòè ñï³âðîçìîâíèêà, ñòèñëî ôîðìóëþâàòè ñâîþ äóìêó, äàþ÷è
ìîæëèâ³ñòü âèñëîâèòèñÿ ïàðòíåðó ïî ä³àëîãó; ïðåäñòàâèëè íå ëèøå ñâîþ äóìêó,
à é çìîãëè ç³ñòàâèòè ð³çí³ ïîãëÿäè íà òîé ñàìèé ïðåäìåò, íàâåñòè àðãóìåíòè
çà ³ ïðîòè â ¿õ îáãîâîðåíí³; ïîáóäóâàòè ä³àëîã, ñòðóêòóðà, ìîâíå îôîðìëåííÿ ÿêîãî â³äïîâ³äàþòü íîðìàì.
Áàëè ó ìåæàõ êîæíîãî ð³âíÿ äèôåðåíö³þþòüñÿ çàëåæíî â³ä çì³ñòîâîãî
íàïîâíåííÿ ä³àëîãó, ÿêîñò³ éîãî ìîâíîãî îôîðìëåííÿ, äîäåðæàííÿ ïðàâèë ñï³ëêóâàííÿ.
Îö³íêà çà ä³àëîã çàëåæèòü íå ëèøå â³ä éîãî çì³ñòó, àëå é â³ä ÿêîñò³ ìîâíîãî
îôîðìëåííÿ, ÿêå îö³íþþòü îð³ºíòîâíî, ñïèðàþ÷èñü íà äîñâ³ä ó÷èòåëÿ ³ íå
ï³äðàõîâóþ÷è ïîìèëîê (çâàæàþ÷è íà òåõí³÷í³ òðóäíîù³ ô³êñàö³¿ ïîìèëîê ð³çíèõ
òèï³â â óñíîìó ìîâëåíí³).
Òàáëèöÿ 3

Ìîíîëîã³÷íå ìîâëåííÿ.
Óñíèé/ïèñüìîâèé ïåðåêàç, óñíèé/ïèñüìîâèé òâ³ð
1. Ïåðåâ³ðÿþòüñÿ âì³ííÿ:
 âèÿâëÿòè ïåâíèé ð³âåíü îá³çíàíîñò³ ç òåìè âèñëîâëþâàííÿ;
 áóäóâàòè âèñëîâëþâàííÿ ïåâíîãî îáñÿãó, äîáèðàþ÷è òà âïîðÿäêîâóþ÷è
íåîáõ³äíèé äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàäóìó ìàòåð³àë; â³äòâîðþâàòè ³íôîðìàö³þ
äîêëàäíî, ñòèñëî, âèá³ðêîâî;
 âèêëàäàòè ìàòåð³àë ëîã³÷íî, ïîñë³äîâíî, âðàõîâóþ÷è ñï³ââ³äíîøåííÿ
îñíîâíî¿ òà äðóãîðÿäíî¿ ³íôîðìàö³¿; äîòðèìóâàòèñÿ òåìè âèñëîâëþâàííÿ;
 ï³äïîðÿäêîâóâàòè âèêëàä ãîëîâí³é äóìö³;
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 âðàõîâóâàòè ñèòóàö³þ ñï³ëêóâàííÿ òà àäðåñàòà ìîâëåííÿ;
 âèÿâëÿòè ñâîº ñòàâëåííÿ äî ïðåäìåòà âèñëîâëþâàííÿ, ðîçóì³òè ìîæëèâ³ñòü ð³çíèõ òëóìà÷åíü ò³º¿ ñàìî¿ ïðîáëåìè, îö³íèòè àðãóìåíòè íà ¿õ äîêàç, ñôîðìóëþâàòè ñâîº
áà÷åííÿ ïðîáëåìè;
 âèêîðèñòîâóâàòè ìîâí³ çàñîáè â³äïîâ³äíî äî
êîìóí³êàòèâíîãî çàâäàííÿ, äîòðèìóþ÷èñü
íîðì ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè, âäàëî êîðèñòóþ÷èñü ëåêñè÷íèì, ãðàìàòè÷íèì áàãàòñòâîì ìîâè.
Óñíèé ïåðåêàç òà òâ³ð ïåðåâ³ðÿþòüñÿ ïðîòÿãîì
óñ³õ ðîê³â íàâ÷àííÿ.
Ïèñüìîâ³ ïåðåêàçè ³ òâîðè ÿê ïåðåâ³ðí³ âèäè
ðîáîòè ïî êëàñàõ çä³éñíþþòüñÿ íàñòóïíèì
÷èíîì:

Êëàñè

Ïåðåêàç

Òâ³ð

5-é

+



6-é

+



7-é

+

+

8-é

+

+

9-é

+

+

10-é

+

+

11-é

+

+

12-é

+

+

Ïåðåâ³ðêà âì³ííÿ óñíî ïåðåêàçóâàòè ÷è ñòâîðþâàòè òåêñò çä³éñíþºòüñÿ
³íäèâ³äóàëüíî: ó÷èòåëü ïðîïîíóº ïåâíå çàâäàííÿ (ïåðåêàçàòè çì³ñò ìàòåð³àëó
äîêëàäíî, ñòèñëî, âèá³ðêîâî; ñàìîñò³éíî ñòâîðèòè âèñëîâëþâàííÿ íà â³äïîâ³äíó
òåìó) ³ äàº ó÷íåâ³ ÷àñ íà ï³äãîòîâêó.
Ïåðåâ³ðêà âì³ííÿ ïèñüìîâî ïåðåêàçóâàòè ÷è ñòâîðþâàòè òåêñò çä³éñíþºòüñÿ
ôðîíòàëüíî: ó÷íÿì ïðîïîíóºòüñÿ ïåðåêàçàòè ïðî÷èòàíèé ó÷èòåëåì (çà
òðàäèö³éíîþ ìåòîäèêîþ) òåêñò ÷è ³íøèé ìàòåð³àë äëÿ ïåðåêàçó àáî ñàìîñò³éíî
íàïèñàòè òâ³ð.
2. Ìàòåð³àë äëÿ êîíòðîëüíîãî çàâäàííÿ.
À. Ïåðåêàç
Ìàòåð³àëîì äëÿ ïåðåêàçó (óñíîãî/ïèñüìîâîãî) ìîæóòü áóòè: òåêñò, ùî
÷èòàºòüñÿ â÷èòåëåì, àáî ïîïåðåäíüî îïðàöüîÒàáëèöÿ 4
âàíèé òåêñò; ñàìîñò³éíî ïðî÷èòàíèé ìàòåð³àë ³ç
ãàçåòè, æóðíàëó, åï³çîä ê³íîô³ëüìó ÷è òåëåÊëàñ
Ê³ëüê³ñòü ñë³â
ïåðåäà÷³, ðîçïîâ³äü ³íøî¿ ëþäèíè ïðî ïåâí³ ïîä³¿,
5-é
90120
íàðîäí³ çâè÷à¿ òîùî.
Ó òîìó âèïàäêó, êîëè ìàòåð³àë ÷èòàºòüñÿ
6-é
120150
áåçïîñåðåäíüî ïåðåä êîíòðîëüíîþ ðîáîòîþ, îáñÿã òåêñòó (ê³ëüê³ñòü ñë³â) îð³ºíòîâíî âèçíà÷àºòüñÿ
7-é
150180
çà òàáë. 4.
Îáñÿã òåêñòó äëÿ ñòèñëîãî ÷è âèá³ðêîâîãî
ïåðåêàçó ìàº áóòè ó 1,52 ðàçè á³ëüøèì çà îáñÿã
òåêñòó äëÿ äîêëàäíîãî ïåðåêàçó.
ßêùî äëÿ êîíòðîëüíî¿ ðîáîòè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³íø³ äæåðåëà, òî ìàòåð³àë äîáèðàºòüñÿ
òàê, ùîá îáñÿã ïåðåêàçó ì³ã áóòè ó ìåæàõ ïðîïîíîâàíèõ äëÿ ïåâíîãî êëàñó íîðì.

8-é

180210

9-é

210240

10-é

240290

11-é

290340

12-é

340390
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Òàáëèöÿ 5
Êëàñ

Ê³ëüê³ñòü ñòîð³íîê

5-é

0,751,0

6-é

1,001,25

Á. Òâ³ð
Ìàòåð³àëîì äëÿ òâîðó (óñíîãî/ïèñüìîâîãî)
ìîæóòü áóòè: òåìà, ñôîðìóëüîâàíà íà îñíîâ³
ïîïåðåäíüî îáãîâîðåíî¿ ïðîáëåìè, æèòòºâî¿
ñèòóàö³¿, ïðî÷èòàíîãî òà ïðîàíàë³çîâàíîãî õóäîæíüîãî òâîðó, à òàêîæ ïðîïîíîâàí³ äëÿ
îêðåìèõ ó÷í³â äîïîì³æí³ ìàòåð³àëè.

3. Îäèíèöÿ êîíòðîëþ  óñí³/ïèñüìîâ³ âèñëîâëþâàííÿ ó÷í³â.
×àñ çâó÷àííÿ óñíîãî ïåðåêàçó/òâîðó  35 õâ.
8-é
1,51,75
Îáñÿã ïèñüìîâîãî ïåðåêàçó/òâîðó (ê³ëü9-é
1,752,0
ê³ñòü ñòîð³íîê), ñêëàäåíîãî ó÷íåì, îð³ºíòîâíî
âèçíà÷àºòüñÿ çà òàáë. 5.
10-é
2,02,25
4. Îö³íþâàííÿ.
Ó ìîíîëîã³÷íîìó âèñëîâëþâàíí³ ïåðåäóñ³ì
11-é
2,252,5
îö³íþþòü éîãî çì³ñò.
12-é
2,53,0
Çà óñíå âèñëîâëþâàííÿ (ïåðåêàç, òâ³ð) ñòàâëÿòü îäíó îö³íêó  çà çì³ñò, âðàõîâóþ÷è ïðè
öüîìó ÿê³ñòü ìîâíîãî îôîðìëåííÿ, çîêðåìà â³äïîâ³äí³ñòü îðôîåï³÷íèì,
ëåêñè÷íèì òà ãðàìàòè÷íèì íîðìàì, ïðàâèëüí³ñòü ³íòîíóâàííÿ ðå÷åíü, ñòèë³ñòè÷íó äîðå÷í³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìîâíèõ çàñîá³â. Öå çä³éñíþºòüñÿ îð³ºíòîâíî,
íà îñíîâ³ äîñâ³äó â÷èòåëÿ, áåç ï³äðàõóâàííÿ ïîìèëîê, çâàæàþ÷è íà òåõí³÷í³
òðóäíîù³ ô³êñàö³¿ â óñíîìó ìîâëåíí³ ïîìèëîê ð³çíèõ òèï³â.
Çà ïèñüìîâå âèñëîâëþâàííÿ ñòàâëÿòü òàêîæ îäíó îö³íêó. Îö³íþþòü çì³ñò ³
ôîðìó (ìîâíå îôîðìëåííÿ).
Ó òîìó ðàç³, êîëè îö³íþºòüñÿ ÿê çì³ñò, òàê ³ ìîâíå îôîðìëåííÿ, îö³íêà º
ñåðåäí³ì ïîêàçíèêîì íàáðàíèõ áàë³â çà çì³ñò òà ìîâíå îôîðìëåííÿ ðîáîòè.
Íàïðèêëàä, ÿêùî ó÷åíü çà çì³ñò ïèñüìîâî¿ ðîáîòè îäåðæàâ 12 áàë³â, à çà ¿¿
ìîâíå îôîðìëåííÿ  8, òî ï³äñóìêîâîþ îö³íêîþ çà öåé âèä ä³ÿëüíîñò³ ìàº
áóòè 10 áàë³â. ßêùî çàãàëüíà ñóìà áàë³â íå ä³ëèòüñÿ áåç çàëèøêó, òî ï³äñóìêîâèì
áàëîì º ö³ëå ÷èñëî, ùî º á³ëüøèì ³ç äâîõ ÷èñåë. Íàïðèêëàä, ÿêùî çà çì³ñò
ïèñüìîâî¿ ðîáîòè âèñòàâëåíî 9 áàë³â, à çà ìîâíå îôîðìëåííÿ  6, òî ï³äñóìêîâèì áóäå íå 7,5 áàëà, à 8.
Êîëè îö³íêà âèñòàâëÿºòüñÿ ëèøå çà çì³ñò ïèñüìîâî¿ ðîáîòè, òî ïîìèëêè â
ìîâíîìó îôîðìëåíí³ âèïðàâëÿþòüñÿ, àëå íå âðàõîâóþòüñÿ ïðè âèâåäåíí³
ï³äñóìêîâîãî áàëà. Â÷èòåëü àíàë³çóº ö³ ïîìèëêè ³ âèêîðèñòîâóº ¿õ ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ïîäàëüøèõ òðåíóâàëüíèõ ðîá³ò.
Îö³íþâàííÿ óñíîãî/ïèñüìîâîãî ïåðåêàçó, à òàêîæ óñíîãî/ïèñüìîâîãî òâîðó
â³äáóâàºòüñÿ çà òàêèìè êðèòåð³ÿìè:
ïî÷àòêîâèé ð³âåíü  1, 2, 3 áàëè îäåðæóþòü ó÷í³, ÿê³, ñïèðàþ÷èñü íà çíà÷íó
ê³ëüê³ñòü çàïðîïîíîâàíèõ ó÷èòåëåì äîïîì³æíèõ ìàòåð³àë³â, áóäóþòü ëèøå îêðåì³
ðå÷åííÿ àáî ïåðåêàçóþòü îêðåì³ ôðàãìåíòè çì³ñòó, ùî íå ñòàíîâëÿòü çâÿçíîãî
òåêñòó; ïðèïóñêàþòüñÿ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïîìèëîê ó ìîâíîìó îôîðìëåíí³;
ñåðåäí³é ð³âåíü  4, 5, 6 áàë³â îäåðæóþòü ó÷í³, ÿê³, ñïèðàþ÷èñü íà äîïîì³æí³
ìàòåð³àëè, áóäóþòü òåêñò, ÿêèé â³äçíà÷àºòüñÿ ïåâíîþ çâÿçí³ñòþ, àëå çá³äíåíèì
çì³ñòîì, íåïðîïîðö³éí³ñòþ ÷àñòèí, íåäîñòàòíüî âïðàâíèì ñëîâîâæèâàííÿì,
íàÿâí³ñòþ ïîìèëîê ó ìîâíîìó îôîðìëåíí³;
7-é
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1,251,5

äîñòàòí³é ð³âåíü  7, 8, 9 áàë³â îäåðæóþòü ó÷í³, ÿê³ áåç îïîðè íà äîïîì³æí³
ìàòåð³àëè äîñèòü âïðàâíî áóäóþòü òåêñò, àëå ïðèïóñêàþòüñÿ îêðåìèõ â³äõèëåíü
â³ä òåìè, ïåâíèõ íåäîë³ê³â ó ñòðóêòóð³ âèñëîâëþâàííÿ, ó ñï³ââ³äíîøåíí³ îñíîâíî¿
òà äðóãîðÿäíî¿ ³íôîðìàö³¿; ïåðåêàçóþ÷è, âîíè âèÿâëÿþòü ðîçóì³ííÿ àâòîðñüêî¿
ïîçèö³¿, àëå íå êîìåíòóþòü ¿¿; áóäóþ÷è òâ³ð, âèñëîâëþþòü, àëå íåäîñòàòíüî
àðãóìåíòóþòü ñâ³é ïîãëÿä íà ïðåäìåò ìîâëåííÿ; ïðèïóñêàþòüñÿ îêðåìèõ
ïîìèëîê ó ìîâíîìó îôîðìëåíí³;
âèñîêèé ð³âåíü  10, 11, 12 áàë³â îäåðæóþòü ó÷í³, ÿê³ âïðàâíî áóäóþòü òåêñò;
âèñëîâëþþòü ³ àðãóìåíòóþòü ñâîþ äóìêó; âì³þòü ç³ñòàâèòè ð³çí³ ïîãëÿäè íà
òîé ñàìèé ïðåäìåò, îö³íèòè àðãóìåíòè íà ¿õ äîâåäåííÿ, îáðàòè îäèí ³ç íèõ;
îêð³ì òîãî, âì³þòü ïðèñòîñóâàòè âèñëîâëþâàííÿ äî îñîáëèâîñòåé ò³º¿ ÷è ³íøî¿
ìîâëåííºâî¿ ñèòóàö³¿, êîìóí³êàòèâíîãî çàâäàííÿ; ïðèïóñêàþòüñÿ îêðåìèõ
ïîìèëîê ó ìîâíîìó îôîðìëåíí³.
Áàëè ó ìåæàõ êîæíîãî ð³âíÿ äèôåðåíö³þþòüñÿ çàëåæíî â³ä çì³ñòîâîãî
íàïîâíåííÿ óñíîãî/ïèñüìîâîãî âèñëîâëþâàííÿ, êîìóí³êàòèâíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³,
ÿêîñò³ éîãî ìîâíîãî îôîðìëåííÿ.
Ïðè îö³íþâàíí³ ãðàìîòíîñò³ ïèñüìîâèõ ïåðåêàç³â òà òâîð³â óðàõîâóþòüñÿ:
 ïîìèëêè, ùî ïîðóøóþòü ëåêñè÷í³ òà ãðàìàòè÷í³ (ìîðôîëîã³÷í³ é ñèíòàêñè÷í³) íîðìè;
 ïîìèëêè, ùî ïîðóøóþòü ñòèë³ñòè÷íó ºäí³ñòü òåêñòó;
 îðôîãðàô³÷í³ òà ïóíêòóàö³éí³ ïîìèëêè.
Êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ ãðàìîòíîñò³ òâîð÷èõ ïèñüìîâèõ ðîá³ò ïðåäñòàâëåí³ ó òàáë. 6.
Òàáëèöÿ 6
Ê³ëüê³ñòü ïîìèëîê
Áàëè

îðôîãðàô³÷íèõ,
ïóíêòóàö³éíèõ

1

1718 ³ á³ëüøå

2

1516

3

1314

4

1112

5

910

6

78

7

56

8

34

9

1+1

ëåêñè÷íèõ, ìîðôîëîã³÷íèõ,
ñèíòàêñè÷íèõ, ñòèë³ñòè÷íèõ

9-10

78

56

(íåãðóáà)  2
10

1

3

11

1

2

12

(íåãðóáà)

1
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Ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè â ó÷í³âñüê³é ðîáîò³ ìîæóòü áóòè ïîçíà÷åí³ òàê: 8/6, äå
ñïî÷àòêó âêàçàíî ê³ëüê³ñòü îðôîãðàô³÷íèõ òà ïóíêòóàö³éíèõ ïîìèëîê  8 (íàïðèêëàä, ÷îòèðè îðôîãðàô³÷í³ òà ÷îòèðè ïóíêòóàö³éí³), ùî â³äïîâ³äàº áàëîâ³ 6;
äàë³ âêàçóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ëåêñè÷íèõ, ãðàìàòè÷íèõ òà ñòèë³ñòè÷íèõ ïîìèëîê  6
(íàïðèêëàä, äâ³ ëåêñè÷í³, äâ³ ìîðôîëîã³÷í³, îäíà ñèíòàêñè÷íà, îäíà ñòèë³ñòè÷íà), ùî â³äïîâ³äàº áàëàì 7, 8, 9.
Çàãàëüíó îö³íêó çà ìîâíå îôîðìëåííÿ âèâîäÿòü òàê: äî áàëà çà îðôîãðàô³þ
òà ïóíêòóàö³þ (â íàøîìó ïðèêëàä³  6) äîäàþòü âèùèé ³ç òðüîõ áàë³â, ÿêèõ
çàñëóãîâóº ðîáîòà ç òàêîþ ê³ëüê³ñòþ ëåêñè÷íèõ, ãðàìàòè÷íèõ òà ñòèë³ñòè÷íèõ
ïîìèëîê (ó íàøîìó ïðèêëàä³  7).
Ðàçîì: 6 + 7 = 13.
Ä³ëèìî ñóìó íà 2 (â³äïîâ³äíî äî äâîõ êàòåãîð³é ïîìèëîê) ³ îäåðæóºìî áàë
çà ìîâíå îôîðìëåííÿ (ó íàøîìó ïðèêëàä³  6). Ó òîìó ðàç³, êîëè ÷èñëî íå
ä³ëèòüñÿ íà 3 áåç çàëèøêó, áåðåìî á³ëüøå ç äâîõ ÷èñåë. Íàïðèêëàä: ïîä³ëèâøè
13 íà 2, ñòàâèìî áàë 7.
Â îêðåìèõ âèïàäêàõ ìîæå áóòè òàêå, ùî â ó÷í³âñüê³é ðîáîò³ º âåëèêà ê³ëüê³ñòü
îðôîãðàô³÷íèõ òà ïóíêòóàö³éíèõ ïîìèëîê, àëå ìàéæå íåìàº ëåêñè÷íèõ,
ãðàìàòè÷íèõ òà ñòèë³ñòè÷íèõ.
Ó òàêîìó ðàç³ çàãàëüíà (âèñîêà) îö³íêà çà ãðàìîòí³ñòü çíèæóºòüñÿ íà äâà
áàëè. Íàïðèêëàä, ÿêùî â ðîáîò³ º 18 îðôîãðàô³÷íèõ òà ïóíêòóàö³éíèõ, îäíà
ëåêñè÷íà ÷è ãðàìàòè÷íà, îäíà ñòèë³ñòè÷íà ïîìèëêè, òî çàãàëüíà îö³íêà áóäå 8,
àëå ìè çíèæóºìî ¿¿ äî 6 áàë³â.
ßêùî æ ó ðîáîò³ ìàéæå íåìàº îðôîãðàô³÷íèõ òà ïóíêòóàö³éíèõ ïîìèëîê,
àëå äóæå áàãàòî ïîìèëîê ³íøèõ âèä³â, òî çàãàëüíà (íèçüêà) îö³íêà çà ãðàìîòí³ñòü
ï³äâèùóºòüñÿ íà äâà áàëè. Íàïðèêëàä, ÿêùî â ðîáîò³ íåìàº îðôîãðàô³÷íèõ òà
ïóíêòóàö³éíèõ ïîìèëîê, àëå º â³ñ³ì ëåêñè÷íèõ ÷è ãðàìàòè÷íèõ, ÷îòèðè
ñòèë³ñòè÷í³ ïîìèëêè, òî çàãàëüíà îö³íêà áóäå 6, àëå ìè ï³äâèùóºìî ¿¿ äî 8.
II². ×èòàííÿ
×èòàííÿ âãîëîñ
Êîíòðîëüíà ïåðåâ³ðêà ÷èòàííÿ âãîëîñ çä³éñíþºòüñÿ ó 59 êëàñàõ ó òàêèé
ñïîñ³á.
1. Ïåðåâ³ðÿºòüñÿ âì³ííÿ ÷èòàòè ³ç äîñòàòíüîþ øâèäê³ñòþ, ïëàâíî, ç ãàðíîþ
äèêö³ºþ, â³äïîâ³äíî äî îðôîåï³÷íèõ òà ³íòîíàö³éíèõ íîðì, ïðèñòîñîâóþ÷è òåìï,
òåìáð, ãó÷í³ñòü ÷èòàííÿ äî çì³ñòó, ñòèëþ òåêñòó, àâòîðñüêîãî çàäóìó é îñîáëèâîñòåé òèõ, õòî ñëóõàº (ñòóï³íü ï³äãîòîâêè, çàö³êàâëåí³ñòü äàíîþ òåìîþ òîùî).
Ïåðåâ³ðêà âì³ííÿ ÷èòàòè âãîëîñ çä³éñíþºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî: â÷èòåëü äàº
ó÷íåâ³ òåêñò, îïðàöüîâàíèé íà ïîïåðåäí³õ óðîêàõ, äåÿêèé ÷àñ íà ï³äãîòîâêó ³
ïðîïîíóº ïðî÷èòàòè öåé òåêñò ïåðåä êëàñîì.
2. Ìàòåð³àë äëÿ êîíòðîëüíîãî çàâäàííÿ: çíàéîìèé ó÷íåâ³ òåêñò, ä³áðàíèé
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïðîãðàìè äëÿ êîæíîãî êëàñó; òåêñò äîáèðàºòüñÿ òàê, ùîá
÷àñ éîãî îçâó÷åííÿ îêðåìèì ó÷íåì ç íîðìàòèâíîþ øâèäê³ñòþ äîð³âíþâàâ 12 õâ
(äëÿ ÷èòàííÿ ñë³ä ïðîïîíóâàòè íåâåëèê³ òåêñòè, â³äíîñíî çàâåðøåí³ óðèâêè
òâîð³â àáî ïîð³âíÿíî âåëèêèé òåêñò, ðîçä³ëåíèé íà ÷àñòèíè, ÿê³ ÷èòàþòüñÿ
ê³ëüêîìà ó÷íÿìè ïîñë³äîâíî).
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3. Îäèíèöÿ êîíòðîëþ  îçâó÷åíèé ó÷íåì òåêñò. Øâèäê³ñòü ÷èòàííÿ ó
çâè÷àéíîìó äëÿ óñíîãî ìîâëåííÿ òåìï³ 80120 ñë³â çà 1 õâ;
4. Îö³íþâàííÿ.
×èòàííÿ âãîëîñ îö³íþºòüñÿ çà òàêèìè êðèòåð³ÿìè:
ïî÷àòêîâèé ð³âåíü  1, 2, 3 áàëè îäåðæóþòü ó÷í³, ÿê³ ÷èòàþòü ç³ øâèäê³ñòþ,
íèæ÷îþ çà íîðìó, íå çîâñ³ì ïðàâèëüíî ÷ëåíóþòü òåêñò íà ðå÷åííÿ, ³íòîíàö³éíî íå
ïîâÿçóþòü ì³æ ñîáîþ ñëîâà â ðå÷åíí³, ïðèïóñêàþòüñÿ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïîìèëîê
ó ÷èòàíí³ ñë³â (ïðîïóñê, ïåðåñòàíîâêà, çàì³íà çâóê³â òà ñêëàä³â); ïîðóøóþòü âèìîãè
äî âèìîâè ñë³â (äèêö³ÿ, îðôîåï³÷í³ íîðìè), ³íòîíóâàííÿ ðå÷åíü;
ñåðåäí³é ð³âåíü  4, 5, 6 áàë³â îäåðæóþòü ó÷í³, ÿê³ ÷èòàþòü, ³íòîíàö³éíî
ïîâÿçóþ÷è ñëîâà â ðå÷åíí³ ì³æ ñîáîþ, ïîä³ëÿþ÷è òåêñò íà ðå÷åííÿ, àëå
äîïóñêàþòü ïîìèëêè â ³íòîíóâàíí³ ê³íöÿ ðå÷åííÿ òà â ³íòîíóâàíí³ ðå÷åíü ïåâíî¿
ñèíòàêñè÷íî¿ áóäîâè; ÷èòàííÿ íå äîñèòü ïëàâíå, éîãî øâèäê³ñòü íå â³äïîâ³äàº
íîðìàì; º îðôîåï³÷í³ ïîìèëêè, íåäîë³êè â äèêö³¿;
äîñòàòí³é ð³âåíü  7, 8, 9 áàë³â îäåðæóþòü ó÷í³, ÿê³ ÷èòàþòü ïëàâíî, ç³
øâèäê³ñòþ, ùî â³äïîâ³äàº íîðìàì; íàëåæíèì ÷èíîì ³íòîíóþòü ðå÷åííÿ ð³çíî¿
ñèíòàêñè÷íî¿ áóäîâè; ëîã³÷íî ïðàâèëüíî ïîä³ëÿþòü ðå÷åííÿ íà ñìèñëîâ³
â³äð³çêè, àëå íåäîñòàòíüî âïðàâíî ïåðåäàþòü àâòîðñüêèé çàäóì, ñòèëüîâ³
îñîáëèâîñò³ òåêñòó; íå ïðèñòîñîâóþòü ÷èòàííÿ äî êîìóí³êàòèâíîãî çàâäàííÿ;
ïðèïóñêàþòüñÿ îðôîåï³÷íèõ ïîìèëîê, íåäîë³ê³â äèêö³¿;
âèñîêèé ð³âåíü  10, 11, 12 áàë³â îäåðæóþòü ó÷í³, ÿê³ ÷èòàþòü ïëàâíî, ç³
øâèäê³ñòþ, ùî â³äïîâ³äàº íîðìàì; íàëåæíèì ÷èíîì ³íòîíóþòü ðå÷åííÿ ð³çíî¿
ñèíòàêñè÷íî¿ áóäîâè, ëîã³÷íî ïðàâèëüíî ïîä³ëÿþòü ðå÷åííÿ íà ñìèñëîâ³
â³äð³çêè; äîáðå â³äòâîðþþòü àâòîðñüêèé çàäóì, ñòèëüîâ³ îñîáëèâîñò³ òåêñòó,
ïðèñòîñîâóþòü ÷èòàííÿ äî ïåâíîãî êîìóí³êàòèâíîãî çàâäàííÿ; ÷èòàþòü
îðôîåï³÷íî ïðàâèëüíî, ç ãàðíîþ äèêö³ºþ.
Áàëè ó ìåæàõ êîæíîãî ð³âíÿ äèôåðåíö³þþòüñÿ çàëåæíî â³ä ê³ëüê³ñíèõ òà
ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â ÷èòàííÿ âãîëîñ.
×èòàííÿ ìîâ÷êè
Êîíòðîëüíà ïåðåâ³ðêà ÷èòàííÿ ìîâ÷êè çä³éñíþºòüñÿ ó 512-õ êëàñàõ.
1. Ïåðåâ³ðÿºòüñÿ âì³ííÿ ÷èòàòè íåçíàéîìèé òåêñò ³ç íàëåæíîþ øâèäê³ñòþ ³
ðîçóì³òè ï³ñëÿ îäíîãî ïðî÷èòóâàííÿ:
 ôàêòè÷íèé çì³ñò;
 ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³ çâÿçêè;
 îñíîâíó äóìêó;
 âèðàæàëüíî-çîáðàæàëüí³ çàñîáè ïðî÷èòàíîãî òâîðó.
Ïåðåâ³ðêà âì³ííÿ ÷èòàòè ìîâ÷êè çä³éñíþºòüñÿ ôðîíòàëüíî: ó÷í³ ÷èòàþòü
íåçíàéîìèé òåêñò â³ä ïî÷àòêó äî ê³íöÿ (ïðè öüîìó ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ øâèäêîñò³
ô³êñóºòüñÿ ÷àñ, âèòðà÷åíèé ó÷íÿìè íà ÷èòàííÿ). Ïîò³ì ó÷èòåëü ïðîïîíóº ñåð³þ
çàïèòàíü. Øêîëÿð³ ïîâèíí³ âèñëóõàòè êîæíå çàïèòàííÿ, âàð³àíòè â³äïîâ³äåé
íà íüîãî, âèáðàòè îäèí ³ç íèõ ³ çàïèñàòè ëèøå éîãî íîìåð ïîðÿä ³ç íîìåðîì
çàïèòàííÿ.
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Ê³ëüê³ñòü çàïèòàíü òà âàð³àíò³â â³äïîâ³äåé äî íèõ âèçíà÷àºòüñÿ çà òàáë. 7.
Òàáëèöÿ 7
Êëàñè

Ê³ëüê³ñòü çàïèòàíü òà âàð³àíò³â
â³äïîâ³äåé

56-é

6 çàïèòàíü ³ç òðüîìà
âàð³àíòàìè â³äïîâ³äåé

79-é

12 çàïèòàíü ³ç òðüîìà
âàð³àíòàìè â³äïîâ³äåé

1012-é

12 çàïèòàíü ³ç ÷îòèðìà
âàð³àíòàìè â³äïîâ³äåé

Çàïèòàííÿ ïîâèíí³ ñòîñóâàòèñÿ ôàêòè÷íîãî çì³ñòó òåêñòó, éîãî îñíîâíî¿
äóìêè, îêðåìèõ ìîâíèõ îñîáëèâîñòåé (ïåðåíîñíå çíà÷åííÿ ñëîâà, âèðàæàëüí³
çàñîáè òîùî).
2. Ìàòåð³àë äëÿ êîíòðîëüíîãî çàâäàííÿ: íåçíàéîì³ ó÷íÿì òåêñòè ð³çíèõ
ñòèë³â, òèï³â ìîâëåííÿ, æàíð³â, ùî âêëþ÷àþòü ìîíîëîã³÷íå òà ä³àëîã³÷íå ìîâëåííÿ (â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïðîãðàìè äëÿ êîæíîãî êëàñó).
Äëÿ êîíòðîëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ÷èòàííÿ ìîâ÷êè â óñ³õ êëàñàõ ïðîïîíóþòü òåêñòè, ùî íàëåæàòü äî õóäîæíüîãî òà ³íøèõ ñòèë³â.
Òåêñò äîáèðàºòüñÿ òàê, ùîá ó÷í³, ÿê³ ìàþòü ïîð³âíÿíî âèñîêó øâèäê³ñòü
÷èòàííÿ, âèòðà÷àëè íà íüîãî íå ìåíøå 12 õâ ÷àñó ³ áóëè äîñòàòíüî çàâàíòàæåí³
ðîáîòîþ.
Îáñÿã òåêñò³â (ê³ëüê³ñòü ñë³â) äëÿ êîíòðîëüíîãî çàâäàííÿ îð³ºíòîâíî âèçíà÷àºòüñÿ çà òàáë. 8.
Òàáëèöÿ 8
Êëàñ
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Îáñÿã òåêñò³â, ùî íàëåæàòü äî:
õóäîæíüîãî ñòèëþ
³íøèõ ñòèë³â

5-é

360450

300360

6-é

450540

360420

7-é

540630

420480

8-é

630720

480540

9-é

720810

540600

10-é

810900

600660

11-é

900990

660720

12-é

9901100

720800

3. Îäèíèöÿ êîíòðîëþ: â³äïîâ³ä³ ó÷í³â íà çàïèòàííÿ òåñòîâîãî õàðàêòåðó, ñêëàäåí³ çà òåêñòîì, òà øâèäê³ñòü ÷èòàííÿ.
4. Îö³íþâàííÿ. Îö³íþâàííÿ ÷èòàííÿ ìîâ÷êè
çä³éñíþºòüñÿ çà äâîìà êðèòåð³ÿìè: ðîçóì³ííÿ
ïðî÷èòàíîãî òà øâèäê³ñòü ÷èòàííÿ.
Ðîçóì³ííÿ ïðî÷èòàíîãî âèÿâëÿºòüñÿ çà äîïîìîãîþ òåñòîâî¿ ïåðåâ³ðêè: ïðàâèëüíèé âèá³ð
â³äïîâ³ä³ íà êîæíå ³ç 12 çàïèòàíü îö³íþºòüñÿ 1
áàëîì (íàïðèêëàä, âèá³ð ïðàâèëüíèõ â³äïîâ³äåé
íà 12 çàïèòàíü äàº 12 áàë³â).
Øâèäê³ñòü ÷èòàííÿ ìîâ÷êè (ñë³â çà 1 õâ) ïî
êëàñàõ îö³íþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì îð³ºíòîâíèõ
íîðì, âèçíà÷åíèõ ó òàáë. 9.

Òàáëèöÿ 9
Êëàñè

Îáñÿã òåêñò³â

5-é

100150

6-é

110180

7-é

120210

8-é

130240

9-é

140270

10-é

150300

11-é

160330

Øâèäê³ñòü ÷èòàííÿ ïðè âèâåäåíí³ áàëà çà öåé
âèä ìîâëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³ âðàõîâóºòüñÿ òàêèì
12-é
170360
÷èíîì:
79 áàë³â ìîæå îäåðæàòè ëèøå ó÷åíü, øâèäê³ñòü ÷èòàííÿ â ÿêîãî íå íèæ÷à, í³æ ì³í³ìàëüíèé ïîêàçíèê ó íîðìàòèâàõ äëÿ
â³äïîâ³äíîãî êëàñó; 1012 áàë³â ìîæå îäåðæàòè ëèøå ó÷åíü, øâèäê³ñòü ÷èòàííÿ
â ÿêîãî íàáëèæàºòüñÿ äî ìàêñèìàëüíèõ ïîêàçíèê³â äëÿ â³äïîâ³äíîãî êëàñó.
Òîé, õòî íå âèêîíóº çàçíà÷åíèõ íîðì øâèäêîñò³ ÷èòàííÿ ìîâ÷êè, îäåðæóº
íà 2 áàëè ìåíøå. Íàïðèêëàä: çà âèá³ð 10 ïðàâèëüíèõ â³äïîâ³äåé ó÷åíü
7-ãî êëàñó ïîâèíåí îäåðæàòè 10 áàë³â; àëå ÿêùî â³í ÷èòàº ç³ øâèäê³ñòþ, ìåíøîþ
í³æ 120 ñë³â çà 1 õâ, òî éîìó âèñòàâëÿºòüñÿ íå 10, à 8 áàë³â.
Ó ö³ëîìó îö³íþâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî çà öåé âèä ìîâëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷åíü ìîæå îäåðæàòè â³ä 1 áàëà (çà ñóìë³ííó ðîáîòó, ÿêà ùå íå
äàëà çàäîâ³ëüíîãî ðåçóëüòàòó) äî 12 áàë³â (çà ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ
òåñòîâîãî õàðàêòåðó òà íàëåæíó øâèäê³ñòü ÷èòàííÿ). Ó òîìó ðàç³, êîëè ó÷åíü ³ç
ïåâíèõ ïðè÷èí íå âèêîíàâ ðîáîòó, â³í ìàº ïðîéòè äîäàòêîâó ïåðåâ³ðêó, ùîá
îäåðæàòè â³äïîâ³äíèé áàë.
Îö³íþâàííÿ çíàíü òà âì³íü ç ìîâè
Îö³íþâàííÿ çíàíü òà âì³íü ç ìîâè çä³éñíþºòüñÿ òåìàòè÷íî. Çì³ñò êîíòðîëþ
âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç ôóíêö³îíàëüíèì ï³äõîäîì äî øê³ëüíîãî ìîâíîãî êóðñó.
1. Ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ìàòåð³àë, íåîáõ³äíèé íàñàìïåðåä äëÿ ïðàâèëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ìîâíèõ îäèíèöü.
Ïåðåâ³ðÿþòü òàê³ çíàííÿ òà âì³ííÿ ç ìîâè:
 ðîçï³çíàâàòè âèâ÷åí³ ìîâí³ ÿâèùà;
 ãðóïóâàòè, êëàñèô³êóâàòè;
 ñïîëó÷àòè ñëîâà, äîïîâíþâàòè, òðàíñôîðìóâàòè ðå÷åííÿ, äîáèðàþ÷è ïðè
öüîìó íàëåæíó ôîðìó ñëîâà, ïîòð³áíó ëåêñåìó, â³äïîâ³äí³ çàñîáè çâÿçêó
ì³æ ÷àñòèíàìè ðå÷åííÿ, ì³æ ðå÷åííÿìè ó ãðóï³ ïîâÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ
ðå÷åíü òîùî;
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âèÿâëÿòè ðîçóì³ííÿ çíà÷åííÿ ìîâíèõ îäèíèöü òà îñîáëèâîñòåé ¿õ âèêîðèñòàííÿ â ìîâëåíí³.
Ïåðåâ³ðêà çä³éñíþºòüñÿ ôðîíòàëüíî ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì
çàâäàíü òåñòîâîãî õàðàêòåðó.
2. Äëÿ êîíòðîëüíî¿ ïåðåâ³ðêè âèêîðèñòîâóþòü çàâäàííÿ òåñòîâîãî õàðàêòåðó,
ñêëàäåí³ íà ìàòåð³àë³ ñëîâà, ñïîëó÷åííÿ ñë³â, ðå÷åííÿ, ãðóï ïîâÿçàíèõ ì³æ
ñîáîþ ðå÷åíü.
Ðåêîìåíäóºòüñÿ ïðîïîíóâàòè ó÷íÿì 6 çàâäàíü, ñêëàäí³ñòü ÿêèõ çá³ëüøóºòüñÿ
â³ä êëàñó äî êëàñó.
Îð³ºíòîâíî äâà ç íèõ ìàþòü ñòîñóâàòèñÿ ðîçï³çíàâàííÿ ìîâíèõ îäèíèöü, à
÷îòèðè  ¿õ ïîáóäîâè, ðåêîíñòðóþâàííÿ, âèêîðèñòàííÿ.
Äî êîæíîãî çàâäàííÿ ó÷íÿì ïðîïîíóºòüñÿ ä³áðàòè âëàñí³ ïðèêëàäè.
Îáñÿã çàâäàíü âèçíà÷àºòüñÿ òàê, ùîá êîíòðîëüíà ïåðåâ³ðêà çà ïåâíîþ òåìîþ
òðèâàëà 1520 õâ (ç îãëÿäó íà ìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ ó÷íåì ñåðåäíüîãî
ð³âíÿ ï³äãîòîâêè).
3. Îäèíèöÿ êîíòðîëþ  âèáðàí³ ó÷íÿìè ïðàâèëüí³ âàð³àíòè âèêîíàííÿ
çàâäàíü òåñòîâîãî õàðàêòåðó òà ñàìîñò³éíî ä³áðàí³ ïðèêëàäè.
4. Îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â êîíòðîëüíî¿ ðîáîòè çä³éñíþºòüñÿ òàêèì ÷èíîì:
çà ïðàâèëüíå âèêîíàííÿ êîæíîãî ³ç 6 çàïðîïîíîâàíèõ çàâäàíü ó÷åíü îäåðæóº
ïî 1 áàëó. 1 áàë çà êîæíå çàâäàííÿ ó÷íåâ³ äîäàºòüñÿ â ðàç³ ñàìîñò³éíîãî äîáîðó
ïðèêëàä³â.
Îö³íþâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ òàê, ùîá çà çàçíà÷åíó âèùå ðîáîòó ó÷åíü ì³ã
îäåðæàòè â³ä 1 áàëà (çà ñóìë³ííó ðîáîòó, ÿêà íå äàëà çàäîâ³ëüíîãî ðåçóëüòàòó)
äî 12 áàë³â (çà áåçäîãàííî âèêîíàíó ðîáîòó). Ó òîìó ðàç³, êîëè ó÷åíü ç ïåâíèõ
ïðè÷èí íå âèêîíàâ ðîáîòó, â³í ìàº ïðîéòè äîäàòêîâó ïåðåâ³ðêó, ùîá îäåðæàòè
â³äïîâ³äíèé áàë.
Îö³íþâàííÿ îðôîãðàô³÷íèõ ³ ïóíêòóàö³éíèõ óì³íü ó÷í³â
Îñíîâíîþ ôîðìîþ ïåðåâ³ðêè îðôîãðàô³÷íî¿ òà ïóíêòóàö³éíî¿ ãðàìîòíîñò³
º ñïèñóâàííÿ, çîðîâî-ñëóõîâèé ³ ñëóõîâèé äèêòàíòè.
Ó 56 êëàñàõ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñïèñóâàííÿ òà ñëóõîâèé äèêòàíò, ó 79
êëàñàõ  ñëóõîâèé äèêòàíò.
1. Ïåðåâ³ðÿþòüñÿ âì³ííÿ ïðàâèëüíî ïèñàòè ñëîâà íà âèâ÷åí³ îðôîãðàô³÷í³
ïðàâèëà òà ñëîâíèêîâ³ ñëîâà, âèçíà÷åí³ äëÿ çàïàìÿòîâóâàííÿ; ñòàâèòè ðîçä³ëîâ³
çíàêè â³äïîâ³äíî äî îïðàöüîâàíèõ ïðàâèë ïóíêòóàö³¿; íàëåæíî îôîðìëÿòè
ðîáîòó.
Ïåðåâ³ðêà çä³éñíþºòüñÿ ôðîíòàëüíî çà òðàäèö³éíîþ ìåòîäèêîþ.
2. Ìàòåð³àë äëÿ êîíòðîëüíîãî çàâäàííÿ.
Äëÿ êîíòðîëüíîãî äèêòàíòó (ñïèñóâàííÿ) âèêîðèñòîâóºòüñÿ òåêñò, äîñòóïíèé äëÿ ó÷í³â ïåâíîãî êëàñó.
Ó òàáë. 10 ïîäàºòüñÿ îáñÿã ïèñüìîâèõ ðîá³ò ç ïðàâîïèñó  ñïèñóâàííÿ,
çîðîâî-ñëóõîâîãî òà ñëóõîâîãî äèêòàíò³â (ê³ëüê³ñòü ñë³â ó òåêñò³).
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Òàáëèöÿ 10
Êëàñ

Ñïèñóâàííÿ

Çîðîâî-ñëóõîâèé äèêòàíò

Ñëóõîâèé äèêòàíò

5-é

8090



8090

6-é

90100



90100

7-é



90100

100110

8-é



100110

110120

9-é





120130

10-é





130140

11-é





140150

12-é





150160

Ï ð è ì ³ ò ê à . Ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ñë³â ó äèêòàíò³ (òåêñò³ äëÿ
ñïèñóâàííÿ) âðàõîâóþòüñÿ ÿê ñàìîñò³éí³,
Òàáëèöÿ 11. Íîðìàòèâè îö³íþâàííÿ
òàê ³ ñëóæáîâ³ ñëîâà.
Äëÿ êîíòðîëüíèõ äèêòàíò³â âèêîðèñòîâóþòüñÿ òåêñòè, â ÿêèõ êîæíå ç
Áàëè
Ê³ëüê³ñòü ïîìèëîê
îïðàöüîâàíèõ ïðîòÿãîì ñåìåñòðó ïðàâèë
îðôîãðàô³¿ òà/÷è ïóíêòóàö³¿, áóëè
1
1718 ³ á³ëüøå
ïðåäñòàâëåí³ 35 ïðèêëàäàìè. Îäíàê äëÿ
2
1516
ñïèñóâàííÿ äîáèðàþòü òåêñòè, íå îáìåæóþ÷èñü âèâ÷åíèìè ïðàâèëàìè îðôî3
1314
ãðàô³¿ òà ïóíêòóàö³¿.
3. Îäèíèöÿ êîíòðîëþ: òåêñò, çàïèñà4
1112
íèé ó÷íåì ï³ä äèêòîâêó.
5
910
4. Îö³íþâàííÿ.
Äèêòàíò îö³íþºòüñÿ îäí³ºþ îö³íêîþ
6
78
íà îñíîâ³ òàêèõ êðèòåð³¿â:
 îðôîãðàô³÷í³ òà ïóíêòóàö³éí³ ïî7
56
ìèëêè îö³íþþòüñÿ îäíàêîâî;
 ïîìèëêà â îäíîìó é òîìó æ ñëîâ³,
8
34
ÿêå ïîâòîðþºòüñÿ â äèêòàíò³ ê³ëüêà
ðàç³â, ââàæàºòüñÿ îäí³ºþ ïîìèë9
1+1
êîþ; ïîìèëêè íà îäíå ïðàâèëî, àëå
(íåãðóáà)  2
â ð³çíèõ ñëîâàõ, ââàæàþòüñÿ ð³ç10
1
íèìè ïîìèëêàìè;
 ðîçð³çíÿþòü ãðóá³ é íåãðóá³ ïîìèëêè;
11
1 (íåãðóáà)
 ïÿòü âèïðàâëåíü (íåïðàâèëüíå íàïèñàííÿ íà ïðàâèëüíå) ïðèð³âíþ12

þòüñÿ äî îäí³º¿ ïîìèëêè;
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 îðôîãðàô³÷í³ òà ïóíêòóàö³éí³ ïîìèëêè íà íåâèâ÷åí³ ïðàâèëà âèïðàâëÿþòüñÿ, àëå íå âðàõîâóþòüñÿ.
Ñïèñóâàííÿ îö³íþºòüñÿ íà òèõ ñàìèõ ï³äñòàâàõ, àëå îäíàêîâî âðàõîâóþòüñÿ
ïîìèëêè íà âèâ÷åí³ é íåâèâ÷åí³ ïðàâèëà.
Îö³íþâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà òàáëèöåþ 11.
Íîðìàòèâè äëÿ 19 áàë³â ïåðåäáà÷àþòü ïåâíó ìîæëèâ³ñòü óðàõîâóâàòè
ïîñòóï êîæíîãî ó÷íÿ â íàâ÷àíí³ ïðàâîïèñó, îõàéí³ñòü îôîðìëåííÿ ðîáîòè òîùî
(íàïðèêëàä, 5 áàë³â ñòàâèòüñÿ çà 910 ïîìèëîê). Äëÿ íàéâèùèõ áàë³â òàêîãî
âàð³þâàííÿ íå ïåðåäáà÷åíî.
Âèâåäåííÿ ï³äñóìêîâîãî (ñåìåñòðîâîãî) áàëà
Ï³äñóìêîâèé (ñåìåñòðîâèé) áàë âèñòàâëÿºòüñÿ íàïðèê³íö³ êîæíîãî ñåìåñòðó
(ï³âð³÷÷ÿ). Â³í óçàãàëüíåíî â³äîáðàæàº ï³äãîòîâêó ó÷íÿ ç â³äïîâ³äíî¿ ìîâè.
Ï³äñóìêîâèé áàë º ðåçóëüòàòîì îö³íþâàííÿ äîñÿãíåíü ó÷íÿ â òàêèõ àñïåêòàõ:
 ñëóõàííÿ-ðîçóì³ííÿ (àóä³þâàííÿ);
 ãîâîð³ííÿ (ä³àëîã³÷íå ìîâëåííÿ; ìîíîëîã³÷íå ìîâëåííÿ: óñíèé ïåðåêàç,
óñíèé òâ³ð);
 ÷èòàííÿ (âãîëîñ òà ìîâ÷êè);
 ïèñüìî (ñïèñóâàííÿ, äèêòàíò, ïèñüìîâèé ïåðåêàç, ïèñüìîâèé òâ³ð);
 â³äîìîñò³ ïðî ìîâó, ìîâí³ âì³ííÿ;
 âåäåííÿ çîøèò³â.
Êîíòðîëüíà ïåðåâ³ðêà çä³éñíþºòüñÿ ôðîíòàëüíî òà ³íäèâ³äóàëüíî.
Ôðîíòàëüíî îö³íþþòüñÿ: àóä³þâàííÿ, ÷èòàííÿ ìîâ÷êè, äèêòàíò, ïèñüìîâèé
ïåðåêàç òà ïèñüìîâèé òâ³ð, ìîâí³ çíàííÿ òà âì³ííÿ.
²íäèâ³äóàëüíî îö³íþþòüñÿ: ãîâîð³ííÿ (ä³àëîã, óñíèé ïåðåêàç, óñíèé òâ³ð)
òà ÷èòàííÿ âãîëîñ.
Îö³íþâàííÿ ãîâîð³ííÿ çä³éñíþºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî øëÿõîì ïîñòóïîâîãî
íàêîïè÷åííÿ îö³íîê: êîæíèé ó÷åíü çà ñåìåñòð ìàº îäåðæàòè ì³í³ìóì îäíó îö³íêó
çà âèêîíàííÿ çàâäàíü íà ïîáóäîâó ä³àëîãó, óñíîãî ïåðåêàçó òà óñíîãî òâîðó.
×èòàííÿ âãîëîñ îö³íþºòüñÿ òàêîæ ³íäèâ³äóàëüíî, îö³íêè íàêîïè÷óþòüñÿ
ïðîòÿãîì ñåìåñòðó.
Çà óìîâè, êîëè â÷èòåëü ìàº ìîæëèâ³ñòü çä³éñíèòè äîäàòêîâó ïåðåâ³ðêó òîãî
÷è ³íøîãî âèäó íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (íàïðèêëàä, ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêó àóä³þâàííÿ íå îäèí ðàç, à äâ³÷³ íà ñåìåñòð, ïåðåâ³ðêó ÷èòàííÿ âãîëîñ â îêðåìèõ ó÷í³â
íå îäèí ðàç, à äâ³÷³), òî äëÿ âèâåäåííÿ ï³äñóìêîâî¿ îö³íêè áåðåòüñÿ êðàùèé
ïîêàçíèê çà â³äïîâ³äíèé âèä ðîáîòè.
Âåäåííÿ çîøèò³â îö³íþºòüñÿ 12 áàëàìè äâ³÷³ íà ñåìåñòð ó 59 êëàñàõ, ðàç íà
ñåìåñòð  ó 1012 êëàñàõ. Ïðè ïåðåâ³ðö³ çîøèò³â óðàõîâóºòüñÿ íàÿâí³ñòü ð³çíèõ
âèä³â ðîá³ò, ãðàìîòí³ñòü, îõàéí³ñòü, óì³ííÿ ïðàâèëüíî îôîðìèòè ðîáîòó.
Ïðîòÿãîì ñåìåñòðó ó÷íÿ: òðåáà îö³íèòè çà âèçíà÷åíèìè ïîêàçíèêàìè, äëÿ
êîæíîãî ç ÿêèõ ó êëàñíîìó æóðíàë³ â³äâîäèòüñÿ îêðåìà êîëîíêà: ìîâíà òåìà
(ê³ëüê³ñòü êîëîíîê, ùî çàëåæèòü â³ä ê³ëüêîñò³ òåìàòè÷íèõ áëîê³â), äèêòàíò
(ñïèñóâàííÿ), àóä³þâàííÿ, ä³àëîã, óñíèé ïåðåêàç òà/÷è óñíèé òâ³ð,
ïèñüìîâèé ïåðåêàç òà/÷è ïèñüìîâèé òâ³ð, ÷èòàííÿ âãîëîñ, ÷èòàííÿ
ìîâ÷êè, çîøèòè.
Ó òàáëèö³ 12 ïîäàþòüñÿ ïàðàìåòðè, çà ÿêèìè çä³éñíþºòüñÿ îö³íþâàííÿ.
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