
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO 
dla KLASY PIERWSZEJ zasadniczej szkoły zawodowej 

na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym 
 
 

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) 
 

- zna poezję: 
„Bogurodzicę“*, pieśni, 
treny, „Lament 
świętokrzyski“*, Jana 
Kochanowskiego*, bajki I. 
Krasickiego, J. 
Wybickiego, S. Sojkę, J. 
Słowackiego, M. 
Konopnickiej, T. 
Różewicza, K. K. 
Baczyńskiego, A. 
Mickiewicza, L. Staffa, 
Cz. Niemena 
- zna fragmenty prozy:  
J. Conrada, S. Lema, 
Biblii, B. Prusa. 
W całości uczeń zna 

- 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 
- korzysta z biblioteki, z 

- 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 czytanych tekstach 
i wypowiedziach mówionych 
rodzaje stylizacji językowej – 

- odpowiedzi ustne 
- kartkówki 
- sprawdziany 
- prace literackie – 
pisma użytkowe – 
ogłoszenie, 
zawiadomienie, 
zaproszenie, podanie, 
list, opowiadanie, 
sprawozdanie, opis) 
- aktywność  
- zadania domowe 
- zadania 



następujące teksty: 
A. Mickiewicz „Pan 
Tadeusz“, H. Sienkiewicz 
„Quo vadis“  
 

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 
 

archaizację, dialektyzację, 
kolokwializację 
 

 
DOBRĄ, 

BARDZO DOBRĄ 
I CELUJĄCĄ 

(POZIOM 
PONADPODSTAWOWY) 

 
 
 
 

- rozpoznaje typ nadawcy  
i adresata tekstu 
- wskazuje charakterystyczne 
cechy stylu danego tekstu 
- streszcza tekst 
argumentacyjny, wyróżnia w 
nim argumenty, kluczowe 
pojęcia i twierdzenia 
- szuka literatury przydatnej 
do opracowania różnych 
zagadnień 
- selekcjonuje zebrane 
materiały według wskazanych 
kryteriów 

- rozpoznaje zastosowane w 
nim środki językowe i określa 
ich funkcje w tekście 
- wskazuje składowe aktu 
komunikacji językowej – 
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 
 

 
	


