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ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Współczesna Europa przeżywa nowe okresy swoich dziejów; obecne 
warunki panujące w tej nowej europejskiej wspólnocie od wszystkich 
kierunków życia człowieka wymagają jakościowo innego podejścia. Edu-
kacja, oczywiście, nie jest wyjątkiem, a właśnie jest tą dziedziną, która 
najbardziej odczuwa nowe dzisiejsze wyzwania. Ukraina i Polska, dzięki 
swemu sąsiedztwu, zawsze muszą być gotowe do dialogu, a dialog jak 
wiadomo odbywa się przede wszystkim za pomocą wiedzy językowej. 

Kurs języka polskiego w szkole średniej sprzyja procesowi kształ-
towania światopoglądu humanistycznego nowego Europejczyka oraz 
kształtowaniu jego wartości moralnych i estetycznych; rozbudowie po-
znawczo-kulturalnych zainteresowań uczniów, wychowaniu w obywatelu 
Ukrainy poczucia szacunku do tradycji swojego narodu oraz tolerancji 
wobec tradycji innych narodów. 

Zasadniczym celem nauczania jest swobodne opanowanie języka pol-
skiego we wszystkich dziedzinach działalności językowej na podstawie 
kompetencji językowej, mówienia oraz działalności społeczno-kulturalnej. 

Ten cel można urzeczywistnić za pomocą następujących wytycznych:
— kształtowania stałej motywacji nauki języka polskiego, wychowa-

nia poczucia piękna i wyrazistości słowa ojczystego, szacunku do języka 
państwowego oraz innych języków; 

— kształtowania kompetencji językowej drogą wzbogacenia słow-
nictwa uczniów, rozwoju budowy gramatycznej ich mowy; 

— doskonalenia zdolności i umiejętności we wszystkich dziedzinach 
działalności językowej oraz w różnych dziedzinach komunikowania, 
opanowania kultury higieny językowej, dyskusji i myślenia krytycznego;

—  kształtowania kompetencji językowej, która zawiera w sobie 
wiedzę o systemie języka oraz zasadnicze umiejętności (leksykalne, gra-
matyczne, stylistyczne, ortograficzne i składniowe);

— osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej i społeczno-kulturalnej, 
co umożliwia nawiązanie oraz wsparcie niezbędnych relacji w procesie 
komunikowania się z innymi ludźmi.

Zawartość w kursie współczesnego języka polskiego wiadomości 
teoretycznych o języku i mówieniu oraz normach języka sprzyja wyko-
naniu wymienionych zadań. 
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Program nauczania języka polskiego również sprzyja rozwojowi 
myślenia logicznego u uczniów. W trakcie nauki zdobywają oni  umiejęt-
ność analizowania, porównania, uogólniania faktów językowych, uczą 
się także przytaczać odpowiednie przykłady, dowody, robić wnioski; 
wybierać oraz systematyzować materiał odpowiednio do tematu i zasad-
niczej myśli wypowiedzi, układać plan swojej wypowiedzi i tezy do niej; 
budować logiczne wypowiedzi; przygotowywać konspekty. W procesie 
nauczania języka polskiego uczniowie opanowują ogólne umiejętności; 
samodzielnie zdobywają wiedzę, pracują z literaturą szkolną, słownikami, 
przewodnikami, kontrolują swoją mowę.

Treść i struktura programu odpowiada Standardom Państwowym 
podstawowego i pełnego kształcenia oraz odpowiada zasadniczym po-
ziomom szkoły średniej. 

Proponowana praca dla każdej klasy pozwala na organi zowanie pracy i 
działalności językowej w taki sposób, żeby były  one wzajemnie powiązane i 
znajdowały się w jedynym systemie: od słuchania (czytania) — rozumienia 
tekstu przez streszczenie (ustne i pisemne) do tworzenia własnych wypo-
wiedzi również ustnych oraz pisemnych w tym samym stylu. 

W klasach 10–11 kontynuujemy wiadomości o wypowiedzi, powtó-
rzenie wiadomości o komunikacji językowej, o tekście, stylach, rodzajach 
wypo wiedzi. Rozumienie tekstu (audiowanie) — ogólne, krytyczne (prak-
tycznie). Rozu mienie tekstu (audiowanie) czytanie tekstów o różnych 
stylach, rod zajach wypowiedzi. Odtworzenie gotowego tekstu: wyrazi-
ste czytanie tekstów o różnych stylach i różnego rodzaju. Streszczenie 
(na podstawie planu szczegółowego). Dokładne, ścisłe i selektywne 
streszcze nie (ustne i pisemne) tekstów narracyjnych z elementami opisu 
miejsco wości, zabytków historycznych i kulturalnych. Streszczenie (ustne 
i pisemne) tekstów publicystycznych i naukowych w tym na podstawie 
audycji radio wych i telewizyjnych.

Układanie własnych wypowiedzi już musi być na innym poziomie. 
Dialog — odpowiednio do zaproponowanej sytuacji. Wypracowanie (na 
podstawie planu szczegółowego) ze wstępem, częścią właściwą i wnio-
skiem. Opis miejscowości (ulicy, miasta), zabytków historii i kultury (na 
podstawie własnych obserwacji i wrażeń oraz na podstawie obrazu (ustnie 
i pisemnie). Wypracowanie–rozważanie (ustnie i pisemnie) na tematy 
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moralno-etyczne i społeczne (w stylu publicystycznym). Ustna informacja o 
języku, wymagająca uogólnienia materiału (w stylu naukowym).

Konspekt tematowy jako sposób przyswojenia  tekstu przeczytanego. 
Papiery użytkowe — protokół. 

Dalej mają miejsce związki międzyprzedmiotowe z literaturą: roz-
wa żanie z elementami analizy utworu literackiego, pisemna i grupowa 
charakterystyka bohaterów literackich; geografia, historia: rozważanie na 
tematy społeczne, porównawcza charakterystyka stref klimatycznych itp.

Teraz uczniowie już potrafią:
— odbierać czyjąś wypowiedź, uważnie słuchać opowiadanie, lekcję, 

audycję radiową czy telewizyjną, zapamiętać i uogólniać usłyszane i prze-
czytane informacje, notować; układać plan w procesie czytania i pisania, 
wypowiadać własne opinie dotyczące pewnych informacji;

— odtwarzając gotowe teksty różnych stylów: wyraziście czytać 
teksty różnego stylu oraz wypowiedzi różnych gatunków, przestrzegając 
odpowiednie normatywy informacyjne; streszczać teksty wysłuchane i 
przeczytane na podstawie samodzielnie ułożonego planu ramowego lub 
szczegółowego oraz streszczać treść audycji radiowej i telewizyjnej;

— tworząc własne wypowiedzi, układać dialog zgodnie z zapro po-
no wa ną sytuacją, wykorzystując repliki w celu podtrzymania rozmowy, 
do trzy mując się norm języka literackiego i etyki rozmowy;

— układać ustnie i pisemnie wypracowania (zgodnie z rodzajami 
wska zanymi w programie), układać do nich plan szczegółowy; dobierać 
odpo wiednie style wypowiedzi, wykorzystywać odpowiednie rodzaje 
wypowiedzi (opisy miejscowości, zabytków historycznych i kultural-
nych), układać pro tokół, odpowiednio dobierać styl, wykorzystywać 
cytaty, doskonalić pisemne wypowiedzi, przestrzegać zasadnicze normy 
komu nikacji językowej.

Rozwój zdolności kreatywnych u uczniów oraz orientacja na osobo-
wość, podejście indywidualne do nauczania jest jedną z podstawowych 
zasad pracy w szkole starszej. 

Autor
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KLASA X

Treść 
materiału nauczania

Państwowe wymagania 
dotyczące poziomu ogólnokształcącego 

przygotowania ucznia

Przedmiot i zadania stylis tyki, sty-
listyka praktyczna i funk cjo nalna. 
Zasadnicze poję cia sty lis tyki. Pojęcie 
o normie języ kowej. Zróżni co wanie 
nor my. Po myłka stylis tyczna. Sty-
listyczne zabarwienie środ ków języ-
kowych (3 godz).
Przedmiot i zadania kultury języka.
Kultura języka polskiego na Uk-
rainie (5 godz.)

Rodzaje prac.
Słuchanie:
słuchanie i rozumienie tekstów róż-
nych stylów (800–900 słów, oraz 
słuchania 8–9 minut).

Czytanie:
ciche czytanie i rozumienie teks tów 
różnego stylu.

Mówienie:
wypowiedź w stylu naukowym (ustna 
rozwinięta odpowiedź o pomyłkach 
stylistycznych).

Pismo:
dyktando twórcze, przepisywanie z 
redagowaniem zdań i tekstu.

— rozumie sens i treść tekstu; 
—znajduje środki językowe wpły-

wające na styl;
— określa zabarwienie stylistyczne 

środków językowych, uzasadnia 
ich zastosowanie.

— określa styl przeczytanego tekstu;
— wyróżnia środki językowe za-

barwione emocjonalnie;
— uzasadnia właściwe użycie zgod-

nie z normami literackiego języka.

— klasyfikuje stylistyczne pomyłki 
(językowe niedociągnięcia), do-
trzymując się w odpowiedzi kom-
pozycyjnej formy danego gatunku.

— zwraca uwagę na odstępstwa od 
normy;

35 godzin, 1 godzina tygodniowo

Stylistyka i kultura języka nauki o języku 
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(27 — lekcje, 4 — prace kontrolne, 4 — rezerwowe)
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Funkcjonalna stylistyka jako nau-
ka o stylach. Klasyfikacja stylów. 
Kry teria tworzące styl: językowe i 
po zajęzykowe. 
Styl naukowy: sfera użycia, funkcje, 
właściwości stylu.
Właściwości językowych środ ków 
stylu naukowego, zasadnicze nor my 
stylu naukowego. (6 godz.)

Rodzaje prac.
Słuchanie:
słuchanie i rozumienie tekstów nauko-
wego stylu (objętość tekstu 800–900 
słów, czas słuchania 8–9 minut).

Czytanie:
czytanie i rozumienie tekstu w stylu 
naukowym.

Mówienie:
ustna analiza stylistyczna frag mentów 
tekstu w stylu nau kowym.

— określa rodzaj pomyłek w zda-
niach i tekstach, określa sposób 
ich uniknięcia.

— rozumie treść i sens tekstu, wy-
różnia pozajęzykowe środki two-
rzące styl tekstu nauko wego;

— nazywa cechy stylistyczne tekstu;
— znajduje właściwe dla danego stylu 

leksyczne, słowotwórcze i mor-
fologiczne właściwości i uzasadnia 
ich użycie.

— czyta i rozumie treść i sens tekstu 
w stylu naukowym;

— określa właściwości danego stylu;
— wyróżnia charakterystyczne dla 

stylu naukowego środku oraz okre-
ś la ich semantyczno-sty listyczną 
funkcję.

— wybiera styl wypowiedzi zgod nie z 
zadaniem komu nika tywnym;

— buduje analizę stylistyczną tekstu 
na podstawie planu;

— argumentuje celowość użycia 
wy korzystanych środków języ-

 1 2
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Dialog-przekonywanie na temat kul-
tury języka i stylistyki.

Pismo:
budowa tez oraz konspektów teks tu 
naukowego.

Referat na podstawie kilku źródeł.

kowych: słowotwórczych, mor fo-
logicznych i leksycznych;

— orientuje się w sytuacji ko mu-
nikacyjnej, odpowiednio wy biera 
styl;

— wykorzystuje pytanie, jako przed-
stawienie problemu i jako środek 
przejścia od jednego mikro tematu 
do następnego;

— uzasadnia swoje zdanie dosta-
tecznymi argumentami;

— bierze pod uwagę reguły pro-
wadzenia rozmowy z uwzględ-
nieniem etykiety ko mu nika cyjnej 
przy pro wadzeniu roz mo wy na 
tematy naukowe.

— opracowuje informację i czyta, 
wy różnia zasadniczą infor ma cję, 
tworzy bloki znacze niowe, układa 
je w odpo wied nim po rządku;

— notuje zasadniczą informację, po-
sługując się pismem poś piesz nym;

— orientuje się w granicach te matu;
— określa funkcję początku i za koń-

czenia, wybiera je, uzu pełnia je 
odpowiednią treścią;

— rozwija treść zasadniczej części, 
roz wija zasadnicze pojęcia te-
matu, wykłada problem, które są 
przed stawione w opracowy wanych 
materiałach źródło wych;

— wyraża własny stosunek do prob -
le mów przedstawionych przez 
autorów;

— dotrzymuje się stylistycznej spój-
ności w tekście referatu;

 1 2
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Redagowanie tekstu naukowego (re-
feratu).
 

Styl publicystyczny (6 godz.):
sfera wyko rzystania, funkcje, właści-
wości. Cechy środków języ kowych 
sty lu publicystycznego.
Zasady stylu publicystycznego. 

Rodzaje prac.
Słuchanie:
słuchanie i rozumienie tekstów stylu 
publicystycznego (objętość tekstu 
800–900 słów, czas — 8–9 minut).

Czytanie:
głośne czytanie i rozumienie teks tów 
w stylu publicystycznym.

— analizuje treść i kompozycję re-
feratu: znajduje odchylenia w 
kompozycji, uzasadnia ich uży-
teczność lub nieużyteczność, 
określa rodzaj i funkcje począt ku 
i zakończenia, ich potrzebę czy też 
nie, wyróżnia treści nie potrzebne, 
które nie są pod po rząd  kowane 
celom komu nika tywnym lub znaj-
duje treści nie do stateczne;

— znajduje stylistyczne, morfolo-
giczne i leksyczne pomyłki,     
ok reśla ich rodzaj, dobiera ko-
niecz ne warianty synonimiczne.

 

— określa styl tekst;
— wymienia właściwości sty lis tycz-

ne tekstu i potwierdza je przy-
kładami z tekstu;

— opisuje właściwości intonacyjne 
tekstu i wymienia środki into nacji;

— wyróżnia leksykalne środki języ-
kowe, tworzące wyrazistość tekstu 
publicystycznego.

— wyraźnie czyta, przekazując za-
barwienie tekstu za pomocą po-
prawnej intonacji;

— wyróżnia właściwe dla stylu pub li-
cystycznego elementy sło wo twór-
cze i uzasadnia ich wy ko rzystanie; 

 1 2
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Mówienie.
Dialog publiczny o charakterze dys-
kusyjnym.

Ustna recenzja na temat dzieła sztuki.

Pismo:
wypracowanie na społeczno-ety cz-
ny temat o charakterze szkicu por-
tretowego.

— zwraca uwagę na leksyczne środ ki 
językowe publi cystycz nego stylu, 
w tym środki o za bar wieniu emo-
cjonalnym i ok reś   la ich użyteczność 
w tekście;

— wymienia leksyczne środki wy ra-
zistości języka (epitety, metafory, pe-
ryfrazy) wyko rzystane przez autora;

— wykonuje stylistyczną analizę tek-
stu publicystycznego na pod stawie 
planu.

 
— rozumie specyfikę dialogu pub-

licznego i wybiera odpowiednie 
językowe postawy;

— bierze udział w dyskusji i pod trzy-
muje kontakt komuni ka tywny, z 
szacunkiem odnosząc się do oso-
bowości współ roz mówcy i do jego 
opinii;

— argumentuje swoje zdanie i uwz-
glę dnia zdanie partnera oraz jego 
ar gumenty;

— wykorzystuje właściwe dla języ ka 
ustnego w stylu publi cystycznym 
środ ki wyrazistości (fonetyczne, 
słowotwórcze i lek  syczne);

 
— posiada wiadomości o przed miocie;
— układa ustną recenzję o dziele sztu-

ki, wykorzystuje odpo wied nią for mę 
kompozycyjną;

— wykorzystuje właściwe dla pub-
licystycznego stylu środki języ kowe.

— wybiera styl, ton i faktyczny ma-
teriał;

— wykorzystuje do wypracowania 
zebrany w różny sposób ma-
teriał;

 1 2
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Urzędowo-kancelaryjny styl  (5 godz.):
sfera użytkowania, funkcje, ce chy 
stylu.
Właściwości środków języ kowych 
urzędowo-kan cela ryj nego stylu.
Zasadnicze normy urzędowo-kan-
celaryjnego stylu.

Rodzaje prac.
Czytanie:
czytanie i rozumienie tekstów urzę -
dowo-kancelaryjnych (prawo o języ-
kach, dokumenty o rozwoju sys temu 
oświaty w kraju, sprawo zdania).

Mówienie.

Dialog — urzędowa rozmowa.

Pismo.
Przepisywanie z elementami reda go-
wa nia i stylistycznych po prawek.

— przedstawia treść w formie szki cu 
portretowego przy odpo wied niej 
kompozycji;

— doskonali pracę: redaguje i po-
prawia własny tekst pod wzglę-
dem stylistycznym.

— określa cechy stylu, uzasadnia swe 
zdanie, wykorzystuje ele menty 
stylistycznej tekstu;

— odnajduje w tekście charak te-
rystyczne dla urzędowo-kance-
laryjnego stylu cechy, uzasadnia 
ich semantyczno-stylistyczną rolę.

— orientuje się w warunkach ko mu-
nikacji językowej, pra widło wo wy-
biera styl i warunki ko mu nikacji, 
dobiera elementy ety kiety językowej;

— grzecznie proponuje, namawia, 
wykorzystuje zamiast form ka te-
gorycznych mniej katego rycz ną 
prośbę;

— umiejętnie wykorzystuje środki ję-
zykowe urzędowo-kance laryj nego 
stylu, jednoznacznie i do kładnie 
wyraża swoje myśli.

— znajduje w zdaniu lub w tekście 
pomyłki w normach urzędowo-

 1 2
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Twórcze streszczenie (transfor macja 
na urzędowo-kancelaryjny styl) teks-
tów różnego stylu.

Sprawozdanie o wykonanej pracy.

Adnotacje o charakterze infor ma-
cyjnym.

Bibliografia. 

Styl potoczny (4 godz.):
sfera zastosowania, funkcja, cechy 
stylu.
Właściwości środków języko wych 
stylu potocznego (fonetycz ne, lek-
syczne, słowotwórcze, morfolo-
giczne).
Normy wymowy.
Zasadnicze błędy wymowy.

Rodzaje prac.
Słuchanie:
słuchanie i rozumienie tekstów w 
stylu artystycznym, które zawie rają 
fragmenty w stylu potocznym.

-kancelaryjnego stylu, określa ro-
dzaj pomyłki, usuwa ją, uza sadnia 
swoje działanie;

— transformuje teksty w innych 
stylach na tekst urzędowo-kance-
laryjny, maksymalnie zachowując 
treść;

— buduje tekst w stylu urzędowo-
-kancelaryjnym w formie spra-
wozdanie o wykonanej pracy;

— doskonali tekst, usuwa sty listycz-
ne pomyłki;

— buduje tekst adnotacji o charak-
terze informacyjnym, zacho wując 
standard formy kompo zycyjnej;

— wykorzystuje językowe sche maty, 
zachowując styl;

— układa i odpowiednio zapisuje 
bibliografię na zadany temat.

 

— określa sytuację, cechy stylis-
tyczne fragmentu tekstu;

— analizuje intonacyjne bogactwo 
towarzyszące językowi potocz-
nemu;

— wskazuje na charakterystyczne 
cechy języka potocznego.

 1 2
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Czytanie.
Czytanie i rozumienie (ciche i głośne) 
tekstów artystycznych, zawie rają-
cych fragmenty w stylu potocznym.

Mówienie:
dialog na aktualne społeczne i oso-
biste tematy.

Pismo:
dyktando twórcze z elementami re-
dagowania.
 

Styl literatury pięknej jako spe cy-
ficzny funkcjonalny styl. (5 godz.)
Sfera zastosowania, funkcje, ce chy 
stylu, cechy środków języ ko wych 
(fonetyczne, leksyczne, słowotwór-
cze, morfologiczne).
Rodzaje prac.
Słuchanie:
słuchanie i rozumienie tekstów 
artystycznych (900–1000 słów, 
czas — 9–10 minut).

— odszukuje w tekście artystycz nym 
fragmenty języka potocz nego;

— określa ich rolę i celowość uży cia 
przez autora;

— zwraca uwagę na charakte ry stycz-
ne cechy języka potocz nego;

— rozumie język bohaterów w tekście 
artystycznym jako śro dek ich cha-
rakterystyki i na tej podstawie robi 
wnioski o ce chach postaci.

— rozumie znaczenie pozytyw nych 
cech osób w celu podtrzy mania 
kontaktu komunikacji językowej;

— wybiera aktualny temat wspól ny 
z partnerem;

— dotrzymuje się norm komu nikacji 
językowej i norm roz mo wy w ję-
zyku literackim.

— rozumie treść fragmentu tekstu;
— wyłapuje na słuch odstępstwa od 

normy języka literackiego;
— przekazuje treść; poprawia błędy 

stylistyczne.
 

— określa temat, zasadniczą myśl, 
informacje podtekstu;

— określa cechy stylu tekstów ar-
tystycznych i uzasadnia swoje 
zdanie.

 1 2
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Związki międzyprzedmiotowe: cechy tekstów różnego stylu i gatunku 
(historia, literatura, kultura, geografia i inne).

Powtórzenie na końcu roku szkolnego (1 godz.)
 

Czytanie:
czytanie i rozumienie (ciche i głoś ne) 
tekstów w stylu artystycz nym.

Mówienie:
dialog (wymiana zdań), zawie rający 
repliki z opisami artystycz nymi 
przyrody, miejscowości, wyglądu 
zewnętrznego, sytuacji.

Pismo:
twórcze streszczenie tekstu w stylu 
artystycznym z zakończe niem (wy-
rażenie swego stosunku do przedsta-
wionych wydarzeń, boha terów, ich 
postępowanie. 

— wyróżnia informację zawartą w 
tekście i w podtekście;

— określa cechy stylu, objaśnia, dzięki 
czemu (wykorzystanie środków 
językowych i treści) zostały one 
przedstawione;

— odnajduje środki tworzące wyra-
zistość językową i uzasadnia ich 
użycie;

— wykorzystuje tłumaczenie zna-
czenia leksycznego wyrazów jako 
środków przenikania w warst wy 
znaczeniowe tekstu arty stycznego.

— analizuje sytuację komuni kacji, 
wybiera aktualny temat, dobiera 
elementy językowe i treściowe;

— wykorzystuje w replikach ele menty 
artystycznego opisu (przy   rody, 
wyglądu zewnętrz ne go, miejsco-
wości itp.) jako środ ków odbioru 
przedmiotu komu nikacji;

— przekonywająco i emocjonalnie 
przedstawia zasadniczą myśl.

— buduje tekst na podstawie po danego 
maksymalnie zacho wując autorskie 
środki języ kowe;

— wyraża swój stosunek do wyda rzeń 
(postaci, ich postępowaniu) przy 
pomocy środków języko wych stylu 
artystycznego. 

 1 2
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KLASA XI

Treść 
tematu

Państwowe wymagania 
dotyczące poziomu ogólnokształcącego 

przygotowania ucznia

35 godzin, 1 godzina tygodniowo

Stylistyka i kultura języka
 1 2

 Główne elementy języka, ich rola w 
ustnej i pisemnej komunikacji ludzi.
(1 godz.)

— rozróżnia główne elementy języ-
ka, określa ich rolę w ustnej i 
pisemnej komunikacji;

— wykorzystuje odpo wied nio 
elementy języka w komu ni ka cji 
ustnej i pisemnej. 

Zasadnicze rodzaje języko wych 
funkcji (słuchanie, czytanie, mó-
wienie, pisanie); ich rola w formo-
waniu osobowości. (1 godz.)

Stylistyka i kultura języka. Za sad-
nicze wymagania w sto sunku do języ-
ka. Język literacki i jego nor ma  tywy. 
Trudności w orto gra fii i pun ktuacji. 

— rozróżnia rodzaje języka, określa 
ich rolę w formowaniu osobo-
wości ucznia;

— wykorzystuje różne fun kcje języka 
w nauczaniu. 

— rozróżnia style języka oraz ich 
funkcje;

— rozumie związek stylistyki i kul-
tury języka;

— poznaje fonetyczne, lek sycz-
ne (leksykalne), słowo twór cze, 
gra matyczne, ortograficzne i 
punk tuacyjne zasady języka lite-
rackiego;

— przestrzega normy języka lite-
rackiego w ustnych i pisemnych 
wypowiedziach. 

Styl naukowy i sfera uży cia, funk   cje, 
właściwości stylu. Syn tak tyczne środki 
językowe stylu nau kowego.
Styl właściwy — naukowy i nau ko-
wo-popularny. (3 godz.) 
Rodzaje prac.

(27 — lekcje, 4 — prace kontrolne, 4 — rezerwowe)
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Rozwinięta odpowiedź na lekcji, wyko-
rzystuje różne gatunki stylu naukowego; 
porównuje je.

— rozumie treść i sens tekstu, określa 
gatunek tekstu nau kowego;

— określa główne środki języ ko we 
stylu naukowego i jego ro dzajów.

— czyta i rozumie treść oraz sens tek-
stu, określa styl i ga tu nek (pod styl) 
naukowego tekstu, argumen tuje 
jego funk  cję oraz adresatem tekstu;

— rozumie zasadnicze właści wości 
stylistyczne szyku wy  ra  zów, okre-
śla ich właści wości i rolę w tekście;

— zwraca uwagę na złożone związ  ki 
wyrazowe;

— znajduje charakterystyczne dla na-
ukowego stylu zdania poje dyncze 
i określa ich funkcję sty lis tyczną;

— odnajduje konstrukcje skład-
niowe z jednorodnymi członami 
(cią giem jednorodnych czło nów) 
i wyjaśnia ich użycie w tekście;

— rozumie, na czym polega rola zdań 
z wyrazami wtrąconymi (zda nia-
mi) i uzasadnia je w kon kretnym 
tekście;

— znajduje zdania ze zwrotami 
imiesłowowymi, uzasadnia ich 
użycie, wymienia ich funkcje 
sty listyczne;

— wskazuje na dużą ilość wy ko-
rzystywania zdań podrzędnie 
złożonych i określa ich rolę w 
tekście naukowym.

— wykłada materiał zgodnie z formą 
kompozycyjną po rów nania;

— wykorzystuje środki językowe i 
treściowe; charakterystyczne dla 
naukowo-oświatowego stylu.

 1 2

Słuchanie:
słuchanie i rozumienie tekstów różne-
go gatunku stylu naukowego (objętość 
tekstu 900–1000 słów, czas słuchania 
9–10 min).
Czytanie:
czytanie i rozumienie (na głos i cicho) 
tekstów naukowych.
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Pismo:
Zwięzłe przekazanie tekstu nau kowo-
popularnego.

Stylistyczna analiza tekstu nau-
kowego. 

Styl publicystyczny. (3 godz.)
Sfera użycia, funkcje, cechy sty lu. 
Składniowe środki językowe cha-
rakterystyczne dla stylu pub li cys-
tycznego i ich rola w tek ście. Rodzaje 
stylu publicys tycznego: gazetowy, 
radiowo-telewizyjny, artystyczno-
pub licys tyczny.
Zasadnicze normy syntaksyczne i 
ortograficzne.

Rodzaje prac.
Słuchanie:
słuchanie i rozumienie tekstów w stylu 
publicystycznym (objętość tekstu — 
900–1000 słów, czas słuchania 8–9 
minut).

— określa znaczeniowe części tekstu;
— skraca tekst, dotrzymując się styli 

i zachowując objętość in formacji; 
usuwając przykłady oraz detale;

— logicznie wykłada treść, nie burząc 
norm stylu;

— analizuje tekst w stylu nauko wym 
zgodnie z planem analizy sty-
listycznej, przedstawiając znajo-
mość właściwości języ kowych i 
pozajęzykowych;

— buduje tekst w stylu naukowym w 
rodzaju analizy stylistycznej;

— doskonali tekst napisany. 

— rozumie informację słowną i nie-
słowną, tłumaczy, dlaczego poja-
wia się informacja pod tekstowa;

— określa styl, gatunek, styli styczne 
właściwości tekstu i ar gu mentuje 
swoje zdanie;

— zwraca uwagę na intonacyjne ce-
chy tekstu i zasadnicze lek syczne i 
składniowe środki języ kowe.

 1 2
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Czytanie:
czytanie i rozumienie (głośne i ciche) 
z elementami analizy sty listycznej 
tekstów stylu publi cys tycznego.

Mówienie:
dialog „okrągły stół” na aktualny 
moralno-etyczny temat.

Pismo:
wypracowanie na moralno-etycz ny 
temat w rodzaju reportażu.

— rozumie treść i sens prze czy tanego 
tekstu; 

— wyróżnia charakte rystyczne dla 
tekstu publicystycznego związ ki 
wyrazowe (peryfrazy) i ok reś la ich 
funkcję oceniającą i eks presywną;

— zwraca uwagę na inwersję i uza-
sadnia jej rolę w publicy stycz nym 
tekście;

— wyróżnia różnorodne zdania pod 
względem intonacji i celu wypo-
wiedzi i określa ich zna czenie w 
tekście;

— wyszukuje pytania retoryczne, 
wołacze, słowa i zdania wtrą cone, 
słowa tak, nie oraz wy krzykniki i 
tłumaczy ich użycie;

— określa rolę zdań poje dyn czych;
— znajduje konstrukcje za jedno-

rodnymi członami i określa ich rolę 
w tekście;

— uzasadnia autorski wybór okre-
ślonych składniowych kon strukcji.

— wybiera aktualny temat i uza sadnia 
jego aktualność;

— dobiera ciekawy i prze kony wający 
materiał w celu infor macji w czasie 
dialogu;

— wykorzystuje cha rak terystycz ny 
dla dialogu środki językowe;

— prowadzi dialog, kierując się ety-
kietą językową.

— orientuje się w aktualnej te matyce;
— wykorzystuje w wypracowaniu 

materiał zebrany w różny spo sób;

 1 2
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Urzędowo-kancelaryjny styl  (3 
godz.):
sfera użycia, funkcje, cechy sty lu, 
właściwości języka (skład niowe). 
Gatunki urzędowo-kan celaryjnego 
stylu: ustawo daw czy, kance laryjny, 
prawniczy, dyplomatyczny.
Zasadnicze normy stylu i omyłki 
wynikające z powodu ich nie prze-
strzegania.
Składniowe i ortograficzne nor my.

Czytanie:
czytanie i rozumienie (głośne i ciche) 
tekstów różnego gatunków stylu urzę-
dowo-kancelaryjnego.

Oficjalny list (np. do komisji rekru-
tacyjnej na uniwersyteckie studia).

 

Styl potoczny  (3 godz.):
sfera, funkcje, cechy stylu, właści-
wości języ kowe (składniowe).

— buduje tekst zgodnie z kompo zycją 
reportażu;

— umiejętnie wykorzystuje środki 
językowe stylu publi cystycz nego;

— doskonali napisany tekst. 

— określa styl i jego gatunek, ar gu -
mentuje swoje zdanie;

— uzasadnia dużą ilość złożonych 
związków wyrazów zdań z sze-
regami jednorodnych czło nów.

— prawidłowo wybiera rodzaj tekstu;
— zapisuje zgodnie z normami listu 

oficjalnego początek (miej   sce, 
da ta, oficjalny ad resat) oraz koń-
cówkę;

— krótko i dokładnie przeka zuje treść, 
wykorzystując środki językowe 
stylu urzędowo-kan ce laryjnego;

— doskonali tekst. 

 1 2
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Rodzaje prac.
Słuchanie:
słuchanie i rozumienie tekstu w stylu 
artystycznym, zawierającym frag-
menty w stylu potocznym (1000–
1100 słów, czas trwania 9–10 min).

Czytanie:
czytanie i rozumienie tekstów arty-
stycznych, zawierających frag menty 
w stylu potocznym.

Pisanie:
przepisywanie tekstu z elementami 
redagowania.
 

Styl artystyczny (5 godz.): 
sfera użycia, fun k   cje, cechy sty-
lis tyczne, wła ści wości językowe 
(sk ład niowe). 
Gatunki stylu artystycznego: poe-
tycki, prozaiczny.
Składniowe i ortograficzne normy.
Rodzaje prac.
Słuchanie:
słuchanie i rozumienie tekstów w 
stylu artystycznym (i poetyckim). 
(Proza — objętość tekstu 1000–1100 
słów, czas — 9–10 min).

Czytanie:

— rozumie informację w podtek ście, 
wyraża zasadniczą myśl;

— określa w tekście fragmenty w 
stylu potocznym, uzasadnia swoje 
zdanie;

— zwraca uwagę na bogactwo in-
tonacyjne tekstu, obecność emo-
cjonalno-ekspresywnej into nacji, 
przyśpieszone tempo wy powiedzi.

— czyta i rozumie treść i sens tekstu;
— określa styl, uzasadnia swoje zda-

nie, wymienia składniowe właści-
wości stylu potocznego: uzasadnia 
ich użycie.

— znajduje odchylenie od norm 
stylis tycznych, określa rodzaj po-
myłek, poprawia je.

— określa styl, argumentuje swoje 
zdanie;

— nazywa środki syntaksyczne, two-
rzące wyrazistość tekstu.

— wyraziście czyta tekst, za po mocą 
intonacji przekazując in tencje 
autora;

 1 2
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czytanie głośne tekstów arty stycznych 
(prozaicznych i poe tyc kich), recy-
towanie pa mięciowe.

Mówienie:
ustne wypracowanie-opowia danie 
z elementami artystycznego opisu 
przyrody, wyglądu zew nętrznego, 
otoczenia, miej sco wości.

Językowa analiza niewielkiego tekstu 
poetyckiego.

 

Pismo:
streszczenie tekstu artystycznego z 
zadaniem twórczym.

 

— określa rolę jednostek skład nio-
wych podsycających wyra zis tość 
tekstu.

— buduje tekst, wykorzystuje ele-
menty opisu przyrody jako środ-
ka przekazu nastroju bohatera, 
opisu wnętrza jako środka cha rak-
terystyki (gust, przyzwy czaje nie), 
opisu wyglądu zewnę trznego, które 
podkreśla świat duchowy bohatera;

— wykorzystuje składniowe środki 
wyrazistości;

— w sposób różnorodny rozwija treść.

— odtwarza genezę powstania wier-
sza;

— określa główny motyw utworu;
— uzasadnia wybór środków języ ko-

wych, służących do prze ka zania 
treści, wykorzystując ele menty 
analizy językowej: tłu macze nie 
znaczenia słów, ko mentarze.

— buduje streszczenie na pod sta wie 
podanego tekstu, uzu peł niając je 
fragmentami w stylu artystycznym;

— zachowuje właściwości wyra zistości 
językowej tekstu autors kiego, przedsta-
wia temat i głów ną myśl;

— doskonali napisany tekst. 

 1 2

Retoryka jako nauka i jako sztu ka 
słowa (2 godz.) 

— rozumie cele i zadania retoryki 
jako nauki o krasomówstwie, o 
jej możliwości przekonywania i 
wpły wie na słuchaczy. 

Retoryka
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Z historii sztuki retorycznej w sta-
rożytnej Grecji i w Rzymie.
Sztuka oratorska w Polsce.
Rozwój sztuki oratorskiej w XX–
XXI w. (2 godz.)

Rodzaje, gatunki języka ora tor -
skiego. Ich właściwości struk  turalne 
(ogólne pojęcie). Ogólne zasady, for-
my i rod zaje wys tą pień publicz nych.
Publiczny język monologiczny i 
dialogiczny.
Tekst i jego specyfika jako ut wo ru 
retorycznego (4 godz.)

 

Rodzaje prac.
Słuchanie:
słuchanie i rozumienie pub licznych 
przemówień znanych mówców Polski 
i Ukrainy.

Przygotowanie mówcy i przemó-
wienia. (4 godz.) 

— analizuje sztukę oratorską staro-
żytnej Grecji i Rzymu, wyjaśnia 
przekonanie mównych dotyczące 
retoryki;

— potrafi określić właściwości sztuki 
oratorskiej w starożytnej Grecji, 
Rzymie, w średnio wiecznej Polsce 
oraz w dawnej Ukrainie. 

— rozróżnia rodzaje i gatunki języka 
oratorskiego, określa jego cechy 
strukturalne;

— rozumie ogólne zasady ora tor st-
wa, rozróżnia rodzaje i gatunki 
przemówień publicz nych;

— rozróżnia publiczny monolog i 
publiczny dialog;

— określa specyfikę tekstu ora tor-
skiego;

— dobiera mikroteksty różnego stylu, 
określa ich kompozycje, for mę, 
gatunek, temat, główną myśl, 
postać nadawcy i od biorcy, wska-
zuje na cechy leksyczne, mor-
fologiczne i składniowe środ ków 
języko wych, określa zna czenie 
pod teks tu, stosunek autora do 
oma wia nego problemu. 

— rozpoznaje styl, gatunek, formę 
publicznego przemówienia (mo-
nolog — dialog);

— określa adresata przemówienia, 
temat, cel przemówienia;

— wskazuje na właściwości budowy 
wysłuchanego tekstu.

 — określa cel, styl, gatunek, temat 
wystąpienia publicznego;

— określa adresata i typ słuchaczy;
— układa bibliografię;

 1 2
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Wystąpienie publiczne.
Osobowość i etyka mówcy. 
Kontakt ze słuchaczami. 
(3 godz.)

Rodzaje prac.
Słuchanie:
słuchanie i rozumienie tekstów 
pub licznych wystąpień (z wy ko-
rzystaniem środków audio wi zu-
alnych).

Czytanie:
głośne czytanie, rozumienie i analiza 
referatów, przemówień, utworów 
artys   tycznych (w tym tekstów pa-
mięciowych).

Ciche czytanie tekstów, rozu mie nie i 
ich analiza.

— układa plan, dobiera odpo wiedni 
materiał, pracuje z różnymi źród-
łami, słownikami, informatorami;

— obmyśla kompozycję przemó-
wienia;

— buduje tekst, wykorzystuje środki 
językowe potrzebne do budowy 
dowodów. 

— rozumie specyfikę wystąpienia 
publicznego;

— zdaje sobie sprawę z wymagań 
dotyczących mówcy;

— nawiązuje kontakt komuni ka cyj ny 
ze słuchaczami;

— określa rodzaj słuchaczy;
— umie podtrzymać uwagę słu chaczy.

— rozumie treść przemówienia;
— wyróżnia zasadniczą informa cję;
— zauważa i charakteryzuje środki 

językowe i sposoby utrzymania 
uwagi słuchaczy.

— określa temat, zasadniczą myśl, 
pozycję autora;

— analizuje tekst, określa jego sty-
listyczne, leksyko-morfo lo giczne 
i składniowe właś ci wości;

— wyraźnie czyta tekst (oraz recy-
tuje na pamięć), dotrzymując się 
odpowiedniej intonacji odpo wia-
dającej intencji autora;

— określa styl i gatunek tekstu, jego 
temat i zasadniczą myśl;

— zwraca uwagę na elementy róż-
nego stylu w artystycznych i pub-
licystycznych wystąpie niach;
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Mówienie:
recenzja na wystąpienie.

Dialog na temat dyskusyjny.

Publiczne wystąpienie: prezen tacja 
książki, pracy kolegi w stylu publi-
cystycznym.

Wystąpienie z przygotowanym re-
feratem.

— odnajduje autorskie dygresje i 
określa ich znaczenie w tekście.

— określa cel, styl, temat, kom-
pozycję adresata prze mó wienia;

— ocenia przemówienie (osoba 
mów cy, jego zachowanie, głos, 
tempo, wykorzystanie niewer-
balnych środ ków komuni ko-
wania się ze słuchaczami, treść 
wy stąpienia, sposoby rozwi nię cia 
tematu, kon takt ze słu cha czami, 
utrzymanie ich uwagi, środki 
wyrazistości, sposoby argu men-
tacji, kultura językowa);

— określa sytuację rozmowy i ad-
resata;

— określa sporny problem;
— dobiera środki językowe odpo-

wiednio do stylu wystąpienia;
— argumentuje swoje zdanie;
— prowadzi dialog-dyskusję z róż-

nymi kategoriami wspó ł roz mów-
ców, dotrzymując się ety kie ty 
języ kowej;

— określa przedmiot i temat pre-
zentacji;

— dobiera treściwe i ciekawe fakty;
— buduje wystąpienie zgodnie z 

wymaganiami kompozycji;
— nawiązuje komunikatywny kon-

takt ze słuchaczami, w trak cie 
wy stąpienia korektuje swój język 
w trakcie prezentacji;

— dotrzymuje się zasad i właś ci woś-
ci dotyczących prze mó wie nia;

— nawiązuje kontakt z audytorium, 
wykorzystuje sposoby aktywi zacji 
uwagi słuchaczy;
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— przekonująco przedstawia swoje 
zdanie;

— racjonalnie wykorzystuje czas 
przeznaczony na referat.

— rozumie różnicę między arty ku łem 
a notatką do gazety;

— określa temat i główną myśl;
— dobiera materiał faktyczny, środki 

językowe odpo wia da jące stylowi 
przemówienia;

— buduje plan artykułu, syste ma-
tyzuje zebrany materiał odpo-
wiednio do planu;

— buduje artykuł, porównując i 
uogólniając fakty, proponuje swoje 
rozwiązanie danego prob lemu, 
argumentuje swoje opinie, wyko-
rzystuje barwną leksykę i róż-
norodne kon struk cje skład niowe;

— doskonali tekst. 
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Pismo:
układanie artykułu do gazety na spo-
łeczny lub moralno-etyczny temat 
w stylu publicystycznego prze mó-
wienia. 

Związki międzyprzedmiotowe:
właściwości tekstów różnego stylu, gatunku (historia, literatura, geografia 
itp.), przygotowanie wystąpienia-odpowiedzi na lekcjach (historia, geografia, 
literatura i in.), etyka językowa.

Powtórzenie na końcu roku szkolnego (1 godz.)
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