
 
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ 

w zakresie podstawowym i rozszerzonym 
ANTYK-OŚWIECENIE 

 
na ocenę wiadomości o epoce 

/od antyku do 
oświecenia / 

 
 

analiza i interpretacja 
tekstów kultury 

/z * i wybranych / 

nauka o języku 
/wybrane zagadnienia z retoryki, 

stylistyki i historii języka/ 

sposoby sprawdzania nabytej 
wiedzy i umiejętności 

dopuszczającą ZP 
- określa ramy 
czasowe 
- nazywa główne 
nurty artystyczne i 
filozoficzne:  
epikureizm,stoicyzm, 
teocentryzm, 
humanizm, 
racjonalizm, 
empiryzm 
ZR antropocentryzm, 
parenetyzm,  
sarmatyzm, 
ZP 
- wymienia 
przedstawicieli:Homer 
Sofokles, 
Kochanowski, 
Szekspir, Krasicki 
ZR Sęp-,Szarzyński, 
Horacy,  

ZP 
-zna ważne treści 
-wymienia elementy 
świata przedstawionego 
-zna losy głównych 
postaci: Edyp,  
Makbet 
-określa rodzaj i 
gatunek dzieła 
-wskazuje podst. 
środki styl. 
ZR 
- zna genezę TRENÓW 
-określa postawę 
bohatera lir. .PIEŚNI 
Horacego 
- zna pojęcie  
tragizmu 

ZPR 
- zna pojęcia: retoryka, styl, dialekt, 
archaizm 
- wymienia style  
funkcjonalne 
-wskazuje w tekstach archaizmy  
 

ZPR 
- pisze prace klasowe 
- wykonuje zadania dom. 
-odpowiada na pytania 
 
wg kryterium oceniania 



Morsztyn,  
- zna istotne zdarzenia 
hist./ 966r. 1764r./ 

dostateczną ZP 
- charakteryzuje gł. 
nurty art. 
ZR- horacjanizm,  
sarmatyzm, 
konceptyzm 
 ZP-definiuje gł. 
pojęcia filozof. 
- identyfikuje znane 
dzieła ikon. z epoką i 
twórcą 
- zna istotne fakty 
biograf./ Szekspir, 
Kochanowski/ 
ZR Krasicki 

ZPR 
- streszcza utwory 
- charakteryzuje 
bohaterów 
- właściwie 
wykorzystuje konteksty 
- znajduje odpowiednie 
cytaty 
- wskazuje cechy 
gatunku 
 

ZPR- zna kompozycję mowy 
- definiuje pojęcie stylu 
-podaje przykłady zastosowania 
stylów funkcjonalnych 
- zna pochodz. języka pol. 
- wymienia procesy  
fonetyczne 

ZPR 
- bierze czynny udział w lekcji 
- pisze prace dom. i klas. 
w  terminie poprawia prace 
- odpowiada na pytania 
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dobrą ZPR 
- charakteryzuje 
postawę stoicką, 
epikurejską w 
tekstach, 
- zna wiele faktów 
histor. i 
biograficznych 
-charakteryzuje style 
architektoniczne,  
malarskie i literackie 

ZPR 
- dokładnie omawia 
świat przedst. dzieła 
- w analizie odwołuje 
się do kontekstów 
- charakteryzuje i 
ocenia postacie 
-analizuje utwór wg 
wskazówek 
- w interpretacji używa 
terminologii 
-funkcjonalnie stosuje 
cytaty 

ZPR 
-zna zasady tworzenia 
przemówienia 
- pisze krótkie przemówienia 
- w tekstach wskazuje cechy stylu 
funkcjonal. 
- określa rodzaj stylizacji 
- objaśnia zjawiska fonet.: 
palatalizacje, oboczności 

ZPR 
- pisze wszystkie wyznaczone 
prace w terminie 
- aktywnie pracuje na lekcjach 
- wypowiada się w miarę 
samodzielnie 
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bardzo dobrą ZPR 

- dokonuje syntezy 
epoki 
- porównuje style 
epok / szczególnie 
językowe/ 

ZPR 
- nazywa toposy i 
wskazuje ich źródło 
- samodzielnie 
analizuje wybrane 
teksty kultury 
-wyraża własne sądy i 
opinie o bohaterach i 
walorach artyst. 
utworów 
- wzbogaca słownictwo 
i terminologię pracując 
ze słownikami 
- interpretuje teksty 
wykorzystując 
konteksty 
- zna cechy eseju i stara 
się w tej formie 
wypowiadać 
 
 
 
 

ZPR 
- w dłuższych wypowiedziach 
ustnych stosuje zasady sztuki 
retorycznej 
- analizując przykłady 
wykorzystuje wiedzę z historii 
języka 
-odróżnia typy archaizmów 
- klasyfikuje poznane środki 
stylistyczne 
- dobrze wykorzystuje wiedzę z 
gramatyki opisowej; wzbogaca ją 

ZPR 
- pisze wszystkie wyznaczone 
prace 
- jest aktywny na lekcji 
- podejmuje dodatkowe 
zadania 
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celującą ZPR 
- zna wiele tekstów z 
różnych dziedzin 
sztuki 
- posługuje się 
wieloma terminami z 
zakresu literatury, 
filozofii, poetyki, 

ZPR 
-wykorzystuje w 
samodzielnych 
wypowiedziach różne 
teksty kultury w funkcji 
argumentacyjnej 
- porównuje teksty 
różnych epok 

ZPR 
-potrafi wygłosić krótką mowę na 
wybrany temat 
- stosuje we własnych tekstach 
elementy stylizacji językowych 
- we własnych wypowiedziach 
świadomie używa różnych środków 
stylistycznych 

ZPR 
- często wykonuje dodatkowe 
zadania i ćwiczenia 
- w pracach pisemnych 
czasami stosuje formę eseju 
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języka  
 i sztuki 

- w miarę samodzielnie 
dokonuje analizy 
porównawczej tekstów 
- w analizach odwołuje 
się do znanych 
archetypów i toposów 
 
 

niedostateczną nie spełnia wymagań 
na ocenę 
dopuszczającą 

nie spełnia wymagań 
na ocenę dopuszczającą 
 
 

nie spełnia wymagań na ocenę 
dopuszczającą 
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