
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO 
dla KLASY DRUGIEJ 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) 
 

- wywiady tematyczne  
i programy telewizyjne,  
w tym aktualne seriale 
- poezja K. Kamila 
Baczyńskiego, S. 
Barańczaka, Z. Herberta, 
L. Staffa, W. 
Szymborskiej,  
J. Twardowskiego, J. 
Tuwima 
- fragmenty prozy G. 
Herlinga-Grudzińskiego, 
W. Gombrowicza, P. 
Huelle, M. Dąbrowskiej, 
Z. Nałkowskiej 
W całości uczniowie 
czytają: 

- zna teksty literackie i inne 
teksty kultury wskazane przez 
nauczyciela 
- prezentuje własne przeżycia 
wynikające z kontaktu z 
tekstem kultury 
- określa tematykę 
poznawanych tekstów kultury 
- rozpoznaje problematykę 
poznawanych tekstów kultury 
- wskazuje zastosowane w 
utworze środki wyrazu 
artystycznego 
- rozpoznaje, bez 
konieczności definiowania 
pojęć, sposoby kreowania 
świata przedstawionego i 

- odczytuje podstawowe cechy 
gatunkowe tekstu 
- określa funkcje 
podstawowych językowych 
środków 
- wie, czym jest kultura języka 
w zawodzie 
 
 

- odpowiedzi ustne 
- kartkówki 
- sprawdziany 
- prace literackie 
(charakterystyka, 
rozprawka) 
- aktywność  
- zadania domowe 
- zadania 



„Makbet“ W. Szekspira 
„Lalka“ B. Prusa 

bohatera (np. narracja, fabuła, 
sytuacja liryczna, akcja) 
- wykorzystuje w interpretacji 
elementy znaczące dla 
odczytania sensu utworu 
(tytuł, podtytuł, puenta, 
kompozycja, słowa-klucze, 
motto) 
- wykorzystuje w interpretacji 
utworu podstawowe konteksty 
(biograficzny i historyczny) 
- rozpoznaje podstawowe 
motywy (np. ojczyzny, matki, 
wędrówki, pracy, miłości) 
oraz omawia ich funkcje  
w utworze 
- dostrzega obecne w tekstach 
wartości narodowe i 
uniwersalne 

 
DOBRĄ, 

BARDZO DOBRĄ 
I CELUJĄCĄ 

(POZIOM 
PONADPODSTAWOWY) 

 
 
 
 

- określa problematykę 
poznawanych tekstów  
- wskazuje zastosowane 
językowe środki i określa ich 
funkcje 
- rozpoznaje w utworze, 
definiując, sposoby kreowania 
świata przedstawionego 
i bohatera (np. narracja, 
fabuła, sytuacja liryczna, 
akcja) 
- wykorzystuje w interpretacji 
utworu inne konteksty, np. 
literacki, filozoficzny, 
religijny 
- odczytuje treści alegoryczne 

- dostrzega związek języka  
z wartościami 
- rozpoznaje odmiany 
środowiskowe i zawodowe 
języka polskiego 
- publicznie wygłasza teksty 

 



utworu 
- porównuje funkcjonowanie 
tych samych motywów w 
różnych utworach literackich 

 
	


