
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO 

Dla  KLASY PIERWSZEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY  1 STOPNIA 

(po szkole podstawowej) 

Poziom podstawowy i ponadpodstawowy 

NA OCENĘ TREŚCI 

WSTĘPNE 

ROZPOZNANIE ORAZ  

ANALIZA  I 

INTERPRETACJA 

TEKSTÓW 

WIEDZA  O   I JĘZYKU 

FORMY 

SPRAWDZANIA 

WIEDZY  I 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

NIEDOSTATECZNĄ nie spełnia wymagań na 

ocenę dopuszczającą 

nie spełnia wymagań na 

ocenę dopuszczającą 

nie spełnia wymagań na 

ocenę dopuszczającą 

wg kryteriów 

wewnątrzszkolnego 

oceniania 

 

DOPUSZCZAJĄCĄ I  

DOSTATECZNĄ 

(POZIOM 

PODSTAWOWY)  
 

Rozdział I podręcznika: 

Człowiek w podróży 

 

Lektura obowiązkowa 

- Jan Parandowski, 

Mitologia, cz. I Grecja – 

mity nieomawiane w szkole 

podstawowej.   

  

Lektura uzupełniająca – 

propozycje autorskie:  - 

Leszek Kołakowski, O 

podróżach (fragmenty);  

- Julia Raczko, 

Wspomnienia z Sydney 

(fragmenty); 

 - Agata Diduszko - 

- rozpoznaje nadawcę i 

adresata tekstu - 

rozpoznaje podstawowe 

cechy gatunkowe tekstu 

- odczytuje sens tekstu  

w całości i fragmentach 

na poziomie dosłownym 

i przenośnym - streszcza 

tekst - rozpoznaje 

manipulację językową w 

tekstach reklamowych 

oraz języku polityków i 

dziennikarzy - 

wyszukuje i 

wykorzystuje informacje 

zawarte w różnych 

tekstach kultury - 

- zna pojęcie aktu 

komunikacji językowej - 

wskazuje składowe aktu 

komunikacji językowej – 

nadawca, odbiorca, tekst - 

rozpoznaje funkcje tekstu 

bez nazywania, np. 

informatywna, 

impresywna, poetycka - 

wskazuje w czytanych 

tekstach przykłady 

odmian terytorialnych, 

środowiskowych i 

zawodowych polszczyzny 

- rozróżnia (bez 

konieczności 

definiowania pojęć)  w 

 



Zyglewska, Opowieści 

imigrantów (fragmenty);  

- George R.R. Martin, 

Taniec ze smokami 

(fragmenty);  

- Katarzyna Czajka, 

Kosmos, ostateczna granica 

(fragmenty).  

 

Rozdział II podręcznika: 
Przygody z czasem 

 

Lektura obowiązkowa: - Jan 

Parandowski – Mitologia, 

cz. I Grecja – mity 

nieomawiane w szkole 

podstawowej; - Homer, 

Iliada (fragmenty).  

  

Lektura uzupełniająca – 

propozycje autorskie:  - 

Andrzej Klawitter, 

Jedynaczka (fragmenty); - 

Jostein Gaarder, 

Dziewczyna z 

pomarańczami (fragmenty); 

- Stanisław Lem, Dzienniki 

gwiazdowe. Podróż siódma 

(fragmenty).  

 

 

Rozdział III podręcznika: 

korzysta z biblioteki, z 

tradycyjnego zbioru oraz 

z zapisów 

multimedialnych i 

elektronicznych, w tym 

internetu - posługuje się 

ze zrozumieniem 

pojęciami – dobro, 

prawda, piękno, wiara, 

nadzieja, miłość, 

wolność, równość, 

braterstwo, Bóg, honor, 

ojczyzna, solidarność, 

niepodległość, tolerancja 

- rozumie pojęcia 

dotyczące wartości 

pozytywnych i ich 

przeciwstawień 

(tolerancja/ 

nietolerancja, 

piękno/brzydota, 

wolność-niewola) - 

dostrzega w cytowanych 

tekstach obecność 

wartości uniwersalnych i 

narodowych 

czytanych tekstach i 

wypowiedziach 

mówionych rodzaje 

stylizacji językowej – 

archaizację, dialektyzację, 

kolokwializacj 

DOBRĄ, BARDZO 

DOBRĄ I CELUJĄCĄ 

(POZIOM 

PONADPODSTAWOWY) 

- rozpoznaje typ 

nadawcy  i adresata 

tekstu - wskazuje 

charakterystyczne cechy 

stylu danego tekstu - 

streszcza tekst 

- rozpoznaje zastosowane 

w nim środki językowe i 

określa ich funkcje w 

tekście - wskazuje 

składowe aktu 

komunikacji językowej – 

 



Pragnienia, dążenia, 

konflikty 

 

 Lektura obowiązkowa: - 

Sofokles, Antygona; - 

Biblia, fragmenty Księgi 

Rodzaju.  

  

Lektura uzupełniająca – 

propozycje autorskie - 

Suzanne Collins, Igrzyska 

śmierci (fragmenty); - 

Wisława Szymborska, Sto 

pociech; - Krzysztof 

Walecki, Marsjanin 

(fragmenty).  

 

 

 

Rozdział IV podręcznika: 
 Człowiek wobec tajemnicy 

cierpienia i śmierci  

 

Lektura obowiązkowa: - 

Biblia, fragmenty Księgi 

Hioba; - Rozmowa Mistrza 

Polikarpa ze Śmiercią 

(fragmenty).  

  

Lektura uzupełniająca – 

propozycje autorskie: - 

Tamsyn Murray, Drugie bicie 

serca (fragmenty); - Terry 

argumentacyjny, 

wyróżnia w nim 

argumenty, kluczowe 

pojęcia i twierdzenia - 

szuka literatury 

przydatnej do 

opracowania różnych 

zagadnień - selekcjonuje 

zebrane materiały 

według wskazanych 

kryteriów  

 

nadawca, odbiorca, kod, 

komunikat, kontekst - 

dostrzega współczesne 

zmiany modelu 

komunikacji językowej 

(ustna, pisemna) a 

komunikację przez 

internet - rozpoznaje 

teksty o różnej funkcji - 

nazywa funkcje tekstu – 

impresywna, poetycka, 

ekspresywna, 

informatywna - wskazuje 

w czytanych tekstach i 

*analizuje przykłady 

odmian terytorialnych, 

środowiskowych i 

zawodowych polszczyzny 

- rozpoznaje w czytanych 

tekstach oraz 

wypowiedziach 

mówionych stylizację 

językową - rozróżnia 

rodzaje stylizacji 

językowej – archaizacja, 

dialektyzacja, 

kolokwializacja - określa 

funkcje stylizacji 

językowej - dostrzega 

związek języka z 

wartościami 



Pratchett, Mort (fragmenty); - 

Nikodem Pankowiak, Kultowe 

seriale. Sześć stóp pod ziemią 

(fragmenty). 

 

Rozdział V podręcznika 

Wzorce, zasady, systemy: 

 

Lektura obowiązkowa 

- Bogurodzica; - Pieśń o 

Rolandzie (fragmenty); - Jan 

Kochanowski, wybrane pieśni: 

Pieśń IX, ks. I, Pieśń V, ks. II.  

  

Lektura uzupełniająca – 

propozycje autorskie - 

Veronica Roth, Niezgodna 

(fragmenty); - Andrzej 

Sapkowski, Granica 

możliwości (fragmenty); - 

Katarzyna Margielska, Polski 

patriotyzm współczesny, 

wywiad z Agnieszką Durską 

(fragmenty). 

 

Rozdział VI podręcznika: 

Różne odmiany miłości 

 

Lektura obowiązkowa: - 

William Szekspir, Romeo i 

Julia; - wybrane wiersze: 

Mikołaj Sęp-Szarzyński, Jan 

Andrzej Morsztyn; - Molier, 

Skąpiec.  

  



  

Lektura uzupełniająca – 

propozycje autorskie: - Krystal 

Sutherland, Chemia naszych 

serc (fragmenty); - Joanna 

Tracewicz, Black Mirror. 

Hang the DJ (fragmenty) 

 

 

Rozdział VII podręcznika: 

Radości  i przyjemności 

 

Lektura obowiązkowa: - Jan 

Chryzostom Pasek, Pamiętniki 

(fragmenty).  

  

Lektura uzupełniająca – 

propozycje autorskie: - Linda 

Olsson, Niech wieje dobry 

wiatr (fragmenty); - Ewa 

Nowak, Yellow Bahama w 

prążki (fragmenty); - Ewa 

Baniecka, Rok wieloryba 

(fragmenty); - Anna 

Niziurska, Nietykalni (2011). 

Nietypowy film o przyjaźni 

(fragmenty). 

 


