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Pozakrajem dorasta i uczy w miejscowych szko h wiele polskich dzieci. oraz 
ich rodziny, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. 
prog dla polskich u ych si za granic

Wersja Podstawy programowej z 2020 r. jest drugim tego rodzaju dokumentem powst na
gruncie polskiej edu nauczycieli z polskich szk i polskich

w edukacyjnych h za granic
polskie dzieci ich ojczystego literatury, historii, geografii i kultury Polski. Podstawa
programowa dla uczni polskich ucz cych si za grani z 2020 r. zawiera tr

kowego, literackiego, kulturowego. Podstawa zbudowanajest tak,by co
powinien i na za danego etapu : edukacji 

podstawowej, liceum. Z kompeten
kowe, istotne w poznawaniu literatury, historii i kultury polskiej. W zapisach

wi ci i spoza kultury polskiej, bowiem nabywa je
w miejscowej szkole.
 
Schemat wymaga opracowano dla trzech grup wiekowych: 5-9 lat, 10-13 lat i od 14 lat,
z mo ci percepcyjnych w oraz ich rozwoju poznawczego.
Kompeten kowe zapisano w tabelach dla trzech w A
podstawowy, B edniozaawansowany, C zaawansowany. m kowym obj
cztery spraw ci komunikowania w ku polskim: , wienie, czytanie,
pisanie. Za , w na m poziomie (C) zawieraj
wymagania z w h. kowe i kulturowe winno

charakter zintegrowany.

. W obszarze Teksty kultury

. Na
poziomie wiekowym zasugerowano teksty polecane 

Zapisy Podstawy programowej
w nauczania. Podstawy oka

nauczycielom Podstawy programowej

y
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PODSTAWOWA

Celem w szkole podstawowej jest:
1) przyswojenie przez podstawowego zasobu na temat

polskiego, tradycji i kultury polskiej, o Polsce, w tym z historii, geografii
i wiedzy o

2) zdobycie przez wykorzystywania posiadanych
podczas wykonywania i

3) u postaw sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie do
narodu polskiego.

Do zdobywanych przez ucznia w trakcie
w szkole podstawowej

1) czytanie rozumiane jako prosta oraz jako
rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania w zakresie
zdobywanie wiedzy, emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo
w w tym w Polonii w miejscu zamieszkania;

2) opartych na obserwacjach empirycznych
przyrody i

3) komunikowania w polskim w mowie, jak i w
4) nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi w celu wyszukiwania, korzystania i weryfikowania informacji, a
podejmowania na rzecz polonijnej w miejscu
zamieszkania;

5) uczenia jako zaspokajania naturalnej
odkrywania swoich i przygotowania do dalszej edukacji;

6) pracy

Jednym z podstawowej jest
polskim, w tym o wzbogacanie zasobu

w zakresie mowy ojczystej. zdobywa przy wsparciu
wszystkich nauczycieli.
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Klasy I

Cele wymagania

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym,
emocjonalnym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

Zadaniem jest polskim oraz
systemu i potrzebnych dziecku do poznawania

i rozumienia radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki
w klasach IV-VIII podstawowej.

zdobywa podstawowe na temat historii, geografii i przyrody Polski.
Zdobywa podstawowe informacje o kulturze i polskim, identyfikuje
z i szacunek dla kulturowych i tradycji kraju
zamieszkania, poznaje klasyczne teksty polskiej literatury rozbudza swoje
zainteresowania

nauczania wymagania

nauczania do
(poziom A podstawowy, B C

zaawansowany)1

I. wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

1.

1) polszczyzny;
2) rozumie polecenia;
3) rozumie wypowiedzi monologowe i dialogowe;
4) rozumie teksty literackie tworzone we

i inne teksty kultury (wspierane ilustracjami, gestami,
rekwizytami).

2. Czytanie.

1) czyta na wyrazy;
2) czyta na poprawnie i i prosty tekst nieznany),

drukowany i pisany;
3) rozumie teksty
4) rozumie utwory literackie i inne teksty kultury;
5) zaznacza w literackim wybrane fragmenty, czas i miejsce akcji,

wskazuje

                                                           
1 Tabela diagnostyczna poziomu
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6) rozumie podstawowe oraz znaczenie w wybrane
frazeologiczne;

7) wyszukuje w potrzebne informacje;
8) korzysta ze i encyklopedii.

II. Tworzenie wypowiedzi.

1.

1) poprawnie wymawia i zwroty;
2) skutecznie porozumiewa codziennych sytuacjach,

formy komunikowania wypowiada w formie;
3) uczestniczy w rozmowie i w prostej dyskusji, w prosty zdanie;
4) opowiada o

opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i sytuacje;
5) i zaproszenie;
6) opowiada w prosty utworu oraz opisuje postaci i relacje

nimi, a przedstawiony w tekstach kultury;
7) opisuje, omawia, charakteryzuje
8) stosuje
9) recytuje wiersze i fragmenty prozatorskie, i

2. Pisanie.

1) przepisuje teksty;
2) pisze z (kilka pojedyncze zdania) i ze (proste, teksty);
3) z nauczyciela tworzy (opis, list prywatny: zapisuje adres

nadawcy i odbiorcy, zaproszenie,
4) tworzy (opowiadanie) w ramach opracowanych podczas

5) pisze podanego wzoru proste teksty na znane mu tematy (np. z jego
zainteresowaniami);

6) stosuje podstawowe
7) zna i na stosuje zasady ortografii i interpunkcji.

III. Wiedza o Polsce.

1) Polski w Europie;
2) opowiada wybrane legendy i podania narodziny polskiego;
3) wymienia symbole narodowe, ich znaczenie, rozpoznaje hymn narodowy;
4) wymienia wybrane postacie z historii Polski (Mieszko I, Chrobry,

Kopernik, Tadeusz Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin, Jan Matejko,
Maria -Curie, Janusz Korczak, Irena Sendlerowa, Jan II);

5) opowiada o tradycjach swojej rodziny, tworzy drzewo genealogiczne,
terminami

6) podaje regionu, z pochodzi jego rodzina, opisuje krajobraz tego regionu
i wymienia jego obiekty;

7) rozpoznaje tradycji kulturowych i szanuje innych
8) opisuje po Polski, wymienia i dawne stolice Polski; wymienia
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miasta, znane zabytki, i rzeki;
9) opowiada o polskich oraz z nimi tradycjach;
10) polskie tradycje ze w kraju zamieszkania;
11) zna na kilka wybranych polskich wierszy, piosenek i
12) opisuje polski z roku oraz obyczaje z tymi

porami roku;
13) opisuje krajobrazy Polski: nizinny,

Teksty kultury

Lektury

Katechizm polskiego dziecka;
Jan Brzechwa, Wiersze dla dzieci
Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci

Wybicki, Mazurek (dwie pierwsze zwrotki);
Kornel Marian Walentynowicz, Przygody .

Legendy:
O Lechu, Czechu i Rusie; 

O smoku wawelskim; 
O Warsie i Sawie;
O hejnale krakowskim.

Piosenki:
Krakowiaczek jeden (za: Zygmunt Gloger);

ko);

Lektury
(2 pozycje

Justyna Bednarek, Niesamowite przygody skarpetek (czterech prawych
lewych);

;
Grzegorz Kasdepke, Detektyw Pozytywka;
Leszek ;
Barbara Kosmowska, Dziewczynka z parku;
Maria , Karolcia; Marcin ;

Asiunia;
Danuta Parlak, Kapelusz Pani Wrony;
Roman Pisarski, ;
Janina , ;
Maria Terlikowska, Drzewo do samego nieba;
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Barbara Tylicka,
i legendach;
Danuta wiersze;

Wierzbicki, Afryka Kazika;
Wierzbicki, Dziadek ;

Wybrane polskie komiksy, np.:
Henryk Jerzy Chmielewski, Tytus, Romek i A'Tomek (do wyboru); 
Janusz Christa, Kajko i Kokosz (do wyboru).

filmy, popularne piosenki dla dzieci.

tematyczne:

1) ja i moi bliscy:
podstawowe informacje o sobie nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania),

i zainteresowania,
emocje, marzenia,

rodzina,
przyjaciele, koledzy;

2) dom i otoczenie:
dom (pomieszczenia, meble),
zabawki,

plac zabaw,
ciekawe miejsca;

3) codzienne:
kalendarz dni tygodnia, godziny, pory dnia),
podstawowe dnia codziennego,
moja klasa i szkolne,
gry, zabawy,

i potrawy),
zakupy (kupowanie, sprzedawanie, cyfry i liczby),

(np. biblioteka),
ubranie garderoby);

4) zdrowie i sport:

i
samopoczucie,

sportowe;
5) i turystyka:

wakacje,
ciekawostki turystyczne,
komunikacja lokalna;

6) naturalne:
pogoda, pory roku,

i
ekologia i ochrona przyrody;
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7) technika, media:
domowe techniczne,
telewizja, radio, bezpieczny Internet;

8) wiedza o Polsce:
symbole narodowe,
znani Polacy,

i zwyczaje,
polonica w miejscu zamieszkania;

9) nauki:
podstawowe terminy z zakresu wiedzy o
podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze,
podstawowe terminy historyczne i geograficzne.

POLSKI

Klasy IV VIII podstawowej

Cele wymagania

I. wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

1. Rozwijanie czytania i cichego oraz
rozumienia i wypowiedzi.

2. porozumiewania sytuacjach prywatnych
i publicznych.

3. rozumienia jako
i wielofunkcyjnego komunikacji.

4. Rozwijanie samodzielnego poszukiwania i informacji,
w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, dokonywania
ich selekcji i krytycznej oceny.

5. Rozwijanie rzetelnego korzystania ze wiedzy z poszanowaniem
cudzej intelektualnej.

6. Doskonalenie rozumienia werbalnych i niewerbalnych o coraz
bardziej skomplikowanej organizacji.

7. Rozwijanie rozumienia polskiego oraz jego funkcji w budowaniu
narodowej i kulturowej.

8. systematycznego uczenia zdobytej
wiedzy i jej

II. Analiza i interpretacja kultury.

1. do poznawania literatury i innych kultury polskiej, odpowiednich
dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego.

2. Rozwijanie zainteresowania dziedzinami kultury.
3. Rozwijanie rozumienia literackich i innych kultury

oraz o nich z wykorzystaniem poznanych
4. Doskonalenie analizy i interpretacji kultury, wykorzystywania

lektura staje coraz dojrzalsza, bardziej
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i samodzielna.
5. Rozwijanie dostrzegania prawdy, dobra, szacunku dla

i kierowania tymi
6. postawy szacunku dla i tradycji kulturowej jako podstawy

narodowej i patriotyzmu.
7. gustu estetycznego i
8. postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze polskiej w miejscu

zamieszkania, w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

III. Tworzenie wypowiedzi.

1. Rozwijanie wypowiadania w mowie i w na tematy poruszane
na z poznawanymi tekstami kultury i zainteresowaniami.

2. poprawnego w tym usprawnianie
fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych

3. Rozwijanie wypowiadania w formach wypowiedzi
ustnych i pisemnych, w tym stosowania stylistycznych i o
tekstu oraz organizacji tekstu.

4. pisania zgodnego z pisowni polskiej.
5. Rozwijanie podstawowymi i terminami,

do opisywania
6. Rozwijanie i sprawczych oraz

za zachowania
7. do rozwijania swoich przez w formach

wiedzy, np.: konkursach, olimpiadach, oraz
rozwijanie samodzielnej prezentacji swojej pracy.
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nauczania wymagania

nauczania do
(poziom A podstawowy, poziom B

poziom C zaawansowany)2

Klasy IV VI

I. wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
1.

1) polskiego;
2) rozumie polecenia, instrukcje oraz wypowiedzi monologowe i dialogowe,

z wypowiedziami w dyskusjach, w tym nadawane za
audiowizualnych;

3) rozumie wypowiedzi o charakterze informacyjnym i
4) rozpoznaje i znaczenie w wypowiedzi;
5) rozpoznaje neutralne i
6) perswazji, rozumie ich
7) informacje o faktach od opinii;
8) typy informacyjny, literacki, reklamowy;
9) rozpoznaje sytuacje komunikacyjne i ich na wypowiedzi;
10) rozumie, na czym polega etykieta
11) rozumie utwory literackie i inne teksty kultury: po lub obejrzeniu

odpowiada na pytania i zadaje pytania tekstu, temat lub problem,
rozpoznaje wpisanego w tekst i odczytuje i
sensy tekstu.

2. Czytanie.

1) czyta na w tym z na role, wyrazy i
akcent zdaniowy, zachowuje zdania;

2) sprawnie czyta teksty i cicho;
3) identyfikuje tekst jako komunikat; typy informacyjny,

literacki, reklamowy, ikoniczny;
4) informacje o faktach od opinii;
5) i
6) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje, w tym wprost i

oraz zaznacza odpowiednie fragmenty tekstu;
7) p informacje w od ich funkcji w przekazie;
8) zawarte w informacje od
9) synonimy, antonimy, rozumie ich funkcje w
10) formy gatunkowe: dialog, opowiadanie, opis, list, sprawozdanie (z filmu,

spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie,
opis charakterystyka, tekst o charakterze

argumentacyjnym;

                                                           
2 Tabela diagnostyczna poziomu  
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11) rozpoznaje a
12) rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym;
13) rozpoznaje neutralne i rozumie ich funkcje w
14) dostrzega formalnej

i semantycznej tekstu;
15) rozpoznaje frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie;
16) dostrzega kultury: literatury, teatru, filmu, muzyki, sztuk

plastycznych i audiowizualnych;
17) dostrzega tekstem literackim a jego
18) skutecznie korzysta ze w tym i oraz

innych informacji, w tym z internetowych; gromadzi
dokonuje selekcji informacji wg

19) rozumie utwory literackie: odpowiada na pytania i zadaje pytania tekstu,
tworzy ilustracje do tekstu, temat lub problem, rozpoznaje wpisanego
w tekst i rozpoznaje elementy przedstawionego, odczytuje

i sensy

II. Analiza i interpretacja kultury.

1) wskazuje charakterystyczne cechy kultury, np. obrazu, komiksu,
filmu, w tym adaptacji filmowej, scenicznej, radiowej;

2) odczytuje znaczenia i
3) tekstu;
4) i wskazuje elementy przedstawionego, obrazy

poetyckie w poezji;
5) rozpoznaje czytany jako hymn, opowiadanie,

dziennik, oraz wskazuje jego cechy gatunkowe;
6) rozpoznaje odmiany i opowiadania, np. obyczajowe, przygodowe,

detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy;
7) rozpoznaje elementy realistyczne i fantastyczne w tekstach,

ze ich w prozie realistycznej, fantastycznonaukowej,
utworach fantasy;

8) rozpoznaje w literackim epitet, wyrazy
zdrobnienie, zgrubienie, uosobienie,

pytanie retoryczne;
9) rozpoznaje elementy wers, rym, refren;
10) podmiot liryczny, narrator, narracja (pierwszo-

i trzecioosobowa), dialog, monolog, bohater drugoplanowy);
11) wskazuje funkcje konstrukcyjnych w tym

motta, puenty, punktu kulminacyjnego;
12) wykorzystuje w omawianiu literackich elementy wiedzy o kulturze,

go
13) przedstawia rozumienie kultury i je uzasadnia.

III. Tworzenie wypowiedzi.

1.

1) poprawnie wymawia zasady akcentowania
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2) w akcent zdaniowy;
3) i polszczyzny;
4) stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej;
5) stosuje niewerbalne komunikacji (np. gest, mimika, postawa

gestem;
6) wypowiada na bliskie mu tematy, np.: zainteresowania, rodzina,
7) opowiada o opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i sytuacje;
8) spontanicznie i w porozumiewa w codziennych sytuacjach,

formy komunikowania
9) uczestniczy w rozmowie, dyskusji, zdanie i uzasadnia je;
10) stosuje relacji go z

do obcy, bliski, nauczyciel, lekarz), ma
konsekwencji niestosownych i

11) dostosowuje do zamierzonego celu wypowiedzi, w tym
12) streszcza tekst;
13) informuje o faktach, opinie, neutralne i
14) stosuje zasady etykiety
15) stosuje w tym
16) wypowiada o tekstach kultury: dzieli na temat przeczytanego,

tekstu kultury, pytania do tekstu, opisuje postacie i relacje
nimi, o postaciach i zdarzeniach, opowiada oraz ustala

i dostrzega ich tworzy dalsze losy bohatera,
i utworu na podstawie jego fragmentu lub ilustracji;

17) poprawnie stosuje elementy gramatyki polskiego;
18) tekst z ze zrozumieniem oraz

akcentowaniem.

2. Pisanie.

1) zapisuje dyktowane polecenia, teksty;
2) plan wypowiedzi;
3) pytania do tekstu;
4) tworzy i na zadany temat, odpowiednie:

i graficzny;
5) tworzy wypowiedzi w formach gatunkowych: opowiadanie,

opis, list, e-mail, sprawozdanie (z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja,
zaproszenie, opis
charakterystyka, tekst argumentacyjny;

6) redaguje scenariusz filmowy na podstawie tekstu oraz
7) stosuje zasady etykiety we formach (np. e-

mail, SMS, blog).

3.

1) rozpoznaje mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik,
liczebnik, zaimek, przyimek,

2) mowy odmienne od nieodmiennych;
3) rozpoznaje formy liczby, osoby, czasu i rodzaju gramatycznego

odpowiednio rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, zaimka i czasownika oraz
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ich funkcje w wypowiedzeniach;
4) rozpoznaje stopnie i
5) rozpoznaje bezosobowe formy czasownika: formy na no, to,

konstrukcje z
6) czasowniki dokonane od niedokonanych;
7) strony biernej i czynnej;
8) oddziela temat fleksyjny od
9) rozpoznaje znaczenia wieloznacznych;
10) rozpoznaje w wypowiedziach frazeologiczne, rozumie ich znaczenie;
11) rozpoznaje funkcje w wypowiedzeniach (podmiot,

orzeczenie, grupa podmiotu, grupa orzeczenia, przydawka, okolicznik);
12) w zdaniu, i oraz

typy zgody,
13) rozpoznaje typy zdanie pojedyncze i zdania,

wypowiedzenia i wykrzyknikowe, oraz typy
i

14) poza zdaniem.

Teksty kultury

Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa;
Janusz Christa, Kajko i Kokosz. (komiks);

Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi;
Ignacy Krasicki, wybrane bajki;
Adam Mickiewicz, Przyjaciele, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (fragmenty,
w tym opisy: zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego);

Prus, Katarynka;
Juliusz ;
Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy;

Wybicki, Mazurek ;
Wybrane podania, legendy i polskie;
Wybrane wiersze Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa
Zbigniewa Herberta, Anny Joanny Kulmowej, , Leopolda
Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego oraz i piosenki patriotyczne,

Lektura
(2 pozycje w roku szkolnym, we fragmentach lub w do 
samodzielnego lub

Lem, Cyberiada (fragmenty);
Kornel wybrana
Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo;

Musierowicz, wybrana
Edmund Niziurski, na Alcybiadesa;
Anna Onichimowska
Alfred Szklarski, wybrana
Wybrane pozycje z serii Nazywam (np. Kopernik, Fryderyk Chopin,
Maria -Curie, Jan II); -Rydel wybrane pozycje z serii 
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lub inne utwory literackie i teksty kultury, wybrane przez nauczyciela, np. film, spektakl.
Wybrane programy telewizyjne i radiowe, czasopisma (w

Klasy VII i VIII

wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
1.

1) polskiego;
2) rozumie polecenia, instrukcje oraz wypowiedzi monologowe i dialogowe,

z wypowiedziami w dyskusjach, w tym nadawane za
audiowizualnych informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w
i obrazie;

3) rozumie wypowiedzi o charakterze informacyjnym i
4) informacje o faktach od opinii;
5) rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym;
6) dostrzega w wypowiedzi ewentualne przejawy agresji i manipulacji;
7) rozpoznaje wskazuje argumenty i wnioski;
8) wie, na czym polega etykieta
9) retoryczne oraz rozumie ich na
10) rozpoznaje intencje wypowiedzi
11) od
12) rozpoznaje a
13) i
14) od odmian
15) regionalne odmiany polszczyzny;
16) rozpoznaje sytuacje komunikacyjne i ich na wypowiedzi;
17) kontekst komunikatu;
18) rozpoznaje styl potoczny, artystyczny, naukowy, publicystyczny;
19) gatunki publicystyczne: wywiad, felieton;
20) rozumie utwory literackie i inne teksty kultury, w tym: temat/problem,

odczytuje i sensy

2. Czytanie. 
:

1) sprawnie czyta i po cichu;
2) rozpoznaje wpisanego w tekst i
3) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie

fragmenty tekstu;
4) informacje w od ich funkcji w przekazie;
5) informacje o faktach od opinii;
6) i
7) rozpoznaje a
8) rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym;
9) rozpoznaje intencje wypowiedzi
10) rozpoznaje w tekstach
11) dostrzega relacje wypowiedzi

akapity);
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12) rozpoznaje wskazuje argumenty i wnioski;
13) czerpie dodatkowe informacje z przypisu;
14)

15) rozpoznaje gatunki publicystyczne: wywiad, felieton;
16) rozpoznaje rodzaje literackie: i dramat; przypisuje czytany do

odpowiedniego rodzaju;
17) rozpoznaje gatunki liryki, epiki, dramatu, w tym: komedia, tragedia, fraszka,

sonet, tren, ballada; przypisuje czytany do odpowiedniego gatunku
literackiego;

18) wyszukuje i analizuje przekazy w Internecie, w polskich mediach (w
prasie, radiu, telewizji; krytycznie i odbiera

19) selekcjonuje potrzebne informacje, ich
20) dostrzega i a innym przekazem, w tym

21) informacje w najbardziej odpowiedni do wykorzystania;
22) poznaje strategie i tricki informacje i obrazy, do niego

23) korzysta ze jedno- i oraz innych informacji;
nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w celu

wyszukiwania, korzystania i weryfikowania informacji, rozwijania
a podejmowania na rzecz szkolnej i polonijnej;

24) rozumie utwory literackie oraz inne teksty kultury, temat lub problem,
i sensy

I I . Analiza i interpretacja kultury.

1) poznaje wskazane przez nauczyciela i wybrane z nauczycielem teksty kultury;
2) w kontakcie z tekstami gust estetyczny, poczucie

3) rozpoznaje wpisanego w tekst kultury i
4) rozpoznaje elementy przedstawionego w literackim;
5) rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; wskazuje cechy

charakterystyczne dla przypisuje literacki do
rodzaju literackiego;

6) gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: dramat, komedia, fraszka,
hymn, sonet, tren, ballada; wskazuje ich podstawowe cechy;

7) rozpoznaje w literackim: symbol, eufemizm, neologizm,
homeryckie, ich funkcje;

8) rozpoznaje gatunki dziennikarskie: wywiad, ich
podstawowe cechy;

9) rozpoznaje w tekstach
10) analizuje i interpretuje wskazane utwory literackie oraz inne teksty kultury,

kultury uniwersalne,
z postawami narodowymi, religijnymi, etycznymi; dokonuje ich
hierarchizacji;

11) wykorzystuje w literackich potrzebne konteksty, np.
biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny,

12) nazywa elementy i interpretuje inne teksty kultury (obraz, grafika, fotografia),
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elementy wiedzy o historii i kulturze;
13) znajduje w tekstach literatury popularnej (np. w filmach, komiksach,

piosenkach) do tradycyjnych kulturowych;
14) przedstawia na temat poznanych kultury i uzasadnia;
15) recytuje literacki, go zgodnie z jego tematem i stylem.

III.Tworzenie wypowiedzi.
1.

1) poprawnie wymawia i zdania;
2) w akcent zdaniowy;
3) spontanicznie i porozumiewa w codziennych sytuacjach,

formy komunikowania
4) opowiada o opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i sytuacje;
5) wypowiada na znane mu tematy (np. z jego zainteresowaniami);
6) bierze w dyskusji na tematy mu bliskie,

argumentami, stawia wnioski;
7) przeprowadza wywiad rzeczywisty lub fikcyjny;
8)
9) prezentuje wyniki swojej pracy;
10) dokonuje parafrazy tekstu;
11) pytania do tekstu;
12) wypowiada o tekstach kultury: dzieli na temat przeczytanego,

lub obejrzanego tekstu kultury; nazywa swoje reakcje czytelnicze;
estetyczne, znaczenia symboliczne;

w wykorzystuje elementy wiedzy o historii i kulturze;
13) poprawnie stosuje elementy gramatyki polskiego;
14) recytuje utwory literackie, o akcentowanie i stosuje

2. Pisanie.

1) z tekstu i czytanego;
2) tekst, do danej formy

wypowiedzi i graficzny (recenzja, tekst argumentacyjny);
3) dokonuje tekstu cudzego, np. skraca, streszcza, rozbudowuje tekst;
4) przestrzega zasad etykiety w elektronicznych sposobach przekazywania

informacji, takich jak: SMS, e-mail, blog;
5) poprawnie przytacza cudze wypowiedzi, odpowiednie znaki interpunkcyjne;
6) i
7) uczestniczy w komunikacji na portalach
8) tworzy media: teksty, filmy, animacje, nagrania

szkolnego, polonijnej;
9) pisze poprawnie pod ortograficznym i interpunkcyjnym,

o wymianie w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych
odmiennych, o w pisowni ustnych i nosowych,

i o pisowni
nie z mowy;

10) poprawnie stosuje elementy gramatyki polskiego.
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3.

1) dostrzega a pisaniem;
2) rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny, wskazuje

w wyrazie pochodnym wskazuje temat i formant,
wskazuje funkcje w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym, rozumie
realne i znaczenie wyrazu, rozpoznaje wyrazy
pokrewne, wskazuje

3) zna zasady tworzenia ich typy;
4) rozpoznaje rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, rozpoznaje

zdania i rozumie jego funkcje, go na zdanie 
i odwrotnie;

5) wypowiedzenia wielokrotnie
6) regionalne i odmiany
7) rozpoznaje nazwy osobowe i miejscowe, poznaje poprawne formy gramatyczne

imion, nazwisk, nazw miejscowych i nazw
8) rozpoznaje i o ograniczonym (np.

terminy naukowe, archaizmy, kolokwializmy),
9) zna sposoby wzbogacania
10) i zakres znaczeniowy wyrazu;
11) zna typy i oraz ich funkcje;
12) rozumie stylu, rozpoznaje styl potoczny, artystyczny, naukowy,

publicystyczny;
13) oraz
14) rozumie, na czym polega
15) rozumie mechanizm fonetycznych, grup

i utraty w

Teksty kultury

Lektura
Aleksander Fredro, Zemsta;
Jan Kochanowski, fraszek, i w tym tren I, V, VII, VIII;
Ignacy Krasicki, modna;
Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, II

Pan Tadeusz (Inwokacja, Gospodarstwo), wybrany z cyklu Sonety
krymskie;
Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;
Juliusz Balladyna;
Stefan Syzyfowe prace; Aleksander Kamienie na szaniec;

Artysta;
Melchior Ziele na kraterze (fragmenty), i (wybrany

Wybrane wiersze Cypriana Norwida, Mariana Hemara, Krzysztofa
Kamila Kazimierza Jana Lechonia, Jerzego Lieberta,

Szymborskiej, Marka Rymkiewicza oraz
fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Jerzego Leca.
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(2 pozycje w roku szkolnym, we fragmentach lub w do
samodzielnego lub
Miron z powstania warszawskiego;
Arkady Fiedler, Dywizjon 303;
Henryk Sienkiewicz, ;
Melchior Monte Cassino;
Karolina Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 5 IV 1945;
Barbara Kosmowska, rybka;
Jan II, nadziei

lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela, w tym wiersze
i

1) ja i moi bliscy:
dane osobowe nazwisko, wiek, adres, data i miejsce urodzenia,

i cechy charakteru, talenty i
zainteresowania, hobby, pasje,
uczucia, emocje, marzenia, plany,
zawody i praca,
rodzina i relacje rodzinne, stopnie
przyjaciele, koledzy, znajomi, towarzyskie,
konflikty i problemy (w tym problemy etyczne);

2) dom i otoczenie:
dom (pomieszczenia, i otoczenie,
otoczenie domu ulica),

okolica, miejsce zamieszkania i okolice,
atrakcje w miejscu zamieszkania i okolicy,

i instytucje;
3) codzienne:

kalendarz dni tygodnia, godziny, pory dnia, plan dnia, tygodnia,
lata, wieki),

codzienne i (domowe, szkolne,
moja klasa i system edukacji,
sposoby wolnego czasu (np. kino, teatr, park rozrywki),

i potrawy, ich przygotowanie, lokale
gastronomiczne, sposoby

zakupy (sklepy, towary, miary i wagi,
(np. poczta, fryzjer, punkty naprawy),

ubranie, moda i styl;

4) zdrowie i sport:
budowa
higiena osobista,
choroby i leczenie, wypadki,

zdrowy styl dieta, zdrowa
dyscypliny i wydarzenia sportowe,
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i obiekty sportowe;
5) i turystyka:

planowanie wypoczynku i wakacje,
znane miejsca, obiekty, zabytki,
informacja turystyczna, baza turystyczna,

transportu;
6) naturalne:

klimat, pogoda, pory roku,
i

krajobraz,
ochrona przyrody, ekologia,
katastrofy naturalne,

kosmiczna;
7) technika, media:

odkrycia i wynalazki, techniki i informatyki,
techniczne, motoryzacja i telekomunikacja,

radio, telewizja, prasa, Internet;
8) wiedza o Polsce:

kultury i ich
tradycje i zwyczaje, rocznice,

polonica w kraju zamieszkania;
9) nauki:

terminy z zakresu wiedzy o
terminy z zakresu wiedzy o literaturze,
terminy historyczne i geograficzne.
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1 2 3 4

opowiada , opisuje
i relacje mi nimi, 

a at przedstawiony 
kultury, w t y m nazywa

swoje reakcje czytelnicze i
stosunek do

postaci,
uczestniczy w rozmowie,

zdanie i uzasadnia je,
stosuje

owe,
recytuje utwory literackie,
o akcentowanie i
i

Czytanie zna wszystkie litery i
odpowi im
polskiego, czyta
na i cichoproste teksty
literackie i nieliterackie
rozumie proste teksty
informacyjne
rozumie proste utwory literackie
oraz i nne teksty kul tury,
wskazuje w niejsze
informacje,
korzysta ze

iencyklopedii

czyta na
wyrazy, je

akcent zdaniowy,
rozumie teksty
informacyjne oraz we,

ia teksty informacyjne i
argumentacyjne,

ia zdania i ce o
faktach od wyra

,
rozumie utwory
l i terackie oraz inne teksty
kultury,
rozpoznaje wpisanego w tekst
literacki i odbi ,
rozpoznaje wybrane elementy

przedstawionego w
literackim,
korzysta ze szkolnych owni
oraz innych 
informacji,

inieofi

czyta na
wyrazy, i zachowuje

i zdania,
czyta z nauczyciela
wybrane utwory literackie
{z epok),
rozumie utwory literackie,
informacyjne, oraz inne
teksty kultury,

l i teracki od
nieliterackiego,

ia wszystkie elementy
iata przedstawionego w

literackim,
korzysta z informacji zawartych w
encyklopediach oraz

nych

Pisanie poprawnie zapisuje wszystkie litery
polskiego alfabetu,
przepisujewyrazyiproste zdania,
pisze z pami ize wyrazy i
proste zdania,
zapisuje proste informacje o sobie,
pisze wzoru proste teksty
na znane mu tematy
{np. z jego zainte-
resowaniami),
tworzy na

powi
z prostych zd

{opis, dialog, pozdrowienia,
nia),

stosuje podstawowe
owe,

na pisze poprawnie
ortograficznie i stosuje
i

zapisuje dyktowane teksty,
opisuje wydarzenia, swoje

adczenia,
tworzy wypowi z
poznanymi utworami literackimi
iinnymi tekstami kultury oraz
na znane mutematy {np.ojego
zainteresowaniach),
tworzy proste wypowiedzi
pisemne w wybranych mach
gatunkowych {opis,
charakterystyka, opowiadanie,
dialog, list prywatny,kartka z
dziennika, zaproszenie,

nia, notatka).
plan wypowiedzi,

stosuje
pisze poprawnie pod
wzgl ortograficznym i
interpunkcyjnym

z tekstu 
czytanego,
swobodnie tworzy wypowiedzi
pisemne w poznanych formach
gatunkowych,
urozmaicone 
stosuje w wypowiedzi pisemnej

i
graficzny,

i
ka,

piszepoprawnie
ortograficznym i
interpunkcyjnym
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1 2 3 4

Czytanie zna wszystkie litery i
odpowi im ,
czytana i cichoproste teksty
literackie inieliterackie,
rozumie proste teksty i
formacyjnei ,
rozumieprosteutwory literackie
oraz inne teksty kultury,

we
tekstu iakapitu
rozwini e, czenie),

wprostym
informacje od

korzysta ze i
encyklopedii

czyta na ,
wyrazy, i jeakcent

zdaniowy,
rozumie teksty i
formacyjne oraz
rozpoznaje podstawowe funkcje
wypowiedzi,
wyszukuje informacje
wskazanegokryterium i
je,
rozumie utwory literackie
oraz inne teksty kultury,
wskazuje i charakteryzuje
podstawowe kategorie
przedstawionego,
rozpoznaje i
wypowiedzi {np. ,

, su
dostrzega w wypowiedzi
ewentualne przejawy manipulacji,
w argumentacyjnym
wskazuje argumenty,
p iwnioski

rozumie utwory literackie iinne
teksty kultury,awich interpretacji
uwzgl a konteksty,
identyfikujeelementy
konstrukcyjne struktury tekstu
literackiego i dostrzega relacje 
mi nimi,
odczytuje sens tui
wydzielonychfragmen oraz ich

na tle ,
rozpoznaje
wypowiedzi, ironi

czyta wybrane utwory literackie {z
epok),

korzysta z rozmaitych
informacji

Pisanie poprawniezapisujewszystkie litery
polskiego alfabetu,przepisuje
wyrazy iproste zdania,
piszez pami ize wyrazy i
proste zdania,
zapisuje proste informacje o sobie,
w prosty spos nazywa swoje
emocje i opisuje swoje
d dczenia,
tworzy proste, kilkuzdaniowe
wypowiedzi {opis, dialog,

nia, list
prywatny, wiad
tworzy kilkuzdani na

wypowied na znane mu
tematy (np. z jego
resowaniami lub

iadczeniami),
w prosty sp wypowiada
{opisuje swoje reakcje) na temat
poznanych kultury,
stosuje ciowe,
na pisze poprawnie pod

demortograficznym i
interpunkcyjnym, si

ortograficznym

zapisuje dyktowane teksty,
tworzy podstawowe formy

{list oficjalny, danie,
,

opowiada o rzeczywistych
lub fikcyjnych zdarzeniach i

adczeniach oraz opisuje
uczucia,
tworzy wypowiedzi  pisemne w
poznanych formach gatunkowych,

urozmaicone
tworzy pod dem

logicznym i wym
wypo na zadany temat,

przedstawia na
temat poznanych teks kultury i
uzasadnia

i
odmi ka,

stosuje ciowe,
piszepoprawniepod dem
ortograficznym i
interpunkcyjnym, po

ortograficznym

ztekstu
iczytanego,

tworzy formy {list
oficjalny, podanie, rys, CV, list
motywacyjny),
przedstawia {opracowuje w )
dowolnie wybrany temat,

na
wypowiedzi,
wypowiada w
formach gatunkowych {list
prywatny, dziennik, streszczenie, w
tym streszczenie tekstu 

go,
sprawozdanie, rozprawka),
urozmaicone
analizuje i interpretuje wskazane
utwory literackie oraz inne teksty
kultury,
stosuje ciowe
odpowiednie do sytuacji,
-stosuje n my

kami,
redaguje iedytuje tekst
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tematyczne

5-91at 10-13 lat od 14 lat

 2 3

Ja i moi bliscy:
-podstawowe informacje o sobie

nazwisko, wiek, miejsce
zamieszkania);

-
- umi i zainteresowania;
- emocje, marzenia, iat

wyob ;
- najbl rodzina;
- przyjaciele, koledzy

Ja imoibliscy:
-dane osobowe (imi , nazwisko,

wiek, adres, data i miejsce
dzenia);

- icechy
rakteru;

-zainteresowania, hobby;
-uczucia,emocje, marzenia,

at ;
-zawody i
- rodzina i relacje rodzinne;
- przyjaciele,koledzy,znajomi

Jaimoibliscy:
-dane osobowe

wiek, adres, data imiejsce
dzenia,

- cechy
rakteru, talenty i zdoln i;

-zainteresowania,hobby, pasje;
- uczucia, emocje, marzenia,

plany;
-praca i kariera;
- rodzina, relacje rodzinne i stop-

nie pokrewi
- towarzyskie;
-konflikty i problemy (w tym

problemy etyczne)

Domiotoczenie:
-dom(pomieszczenia,meble);
- zabawki;
- pod placzabaw;
- ciekawe miejsca

Dom i otoczenie:
-dom !pomieszczenia, -

nie);
- otoczenie domu ulica);
- najbli okolica;
- atrakcje w miejscu zamieszka-

nia

Dom i otoczenie:
-dom iotoczenie domu;
- miejsce zamieszkania i

okolice;
- iinstytucje;
- atrakcjew miejscuzamieszkania

iokolicy

codzienne:
- kalendarz (mi , dni

dnia, godziny, pory dnia);
- podstawowe dnia

dziennego;
- moja klasa i szkolne;
- gry, zabawy, kola zaintereso-

;
- enie

ipotrawy);
- zakupy (kupowanie,

sprzedawanie, cyfry i liczby);
- (np. biblioteka);
- ubranie garderoby)

codzienne:
- kalendarz (miesi dni

dnia, godziny, pory dnia, plan
dnia l tygodnia/miesi

- codzienne czynn i obowi
ki;

- moja klasa i
- rozrywki (np. .kino, park

rozrywki);
- enie 

i potrawy, ich
wanie, sposoby
si

- zakupy (sklepy, towary, miary i
wagi, pieni

- (np. poczta, fryzjer);
- ubranie imoda

codzienne:
- kalendarz (mi , dni

dnia, godziny, pory dnia, lata,
wieki, plan
si

- codzienne i obowi
ki (domowe, szkolne, kol
skie);

- klasa, system edukacji;
- sposoby wolnego

czasu (np. kino, teatr, klub);
-

i potrawy, lokale
nomiczne, sposoby a

;
-zakupy (sklepy, towary, miary

i wagi, pie reklama,
klamacja);

- (np. bank, punkty n
wy);

- ubranie, moda i styl

Zdrowie i. sport:
- ejsze
- i
- samopoczucie;
- umi sportowe

Zdrowie i sport:
-
-higiena osobista;
- choroby i leczenie;
-zdrowa
- dyscyplinyiwydarzenia sporto-

we;
- i obiekty sportowe

Zdrowie I sport:
- budowa eka;
- higiena osobista;
- choroby i leczenie, wypadki;
- enia;
- zdrowy styl a. dieta;
- dyscypliny iwydarzenia sporto-

we;
- obiekty sportowe

i turystyka:
-wakacje;
- ciekawostki turystyczne;
- komunikacja lokalna

P i turystyka:
-wakacje, wypoczynek;.
-znane miejsca, obiekty;
- informacja turystyczna;
- transportu

turystyka:
- planowanie wypoczynku i po-

y;
- znane miejsca i zabytki;
- informacja turystyczna;
- baza turystyczna;
- transport
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WIEDZA O POLSCE

(elementy historii, geografii, kultury)

Klasy IV VIII podstawowej

Cele wymagania z historii i kultury

zdobywa podstawowe na temat historii Polski od X do XXI wieku,
lepiej kraj jego pochodzenia oraz dostrzec z
Zdobywa podstawowe informacje o kulturze i a geografii

Polski. Zdobyta wiedza pozwoli mu na z i Rozbudza
swoje zainteresowania dziejami Polski, stawia pytania przyczyn i
analizowanych historycznych i zdobytymi

stanowisko i je

Cele wychowawcze i rozwojowe:

1) poznanie z narodu polskiego, przez dokonania
wybitnych postaci historycznych; zapoznanie z symbolami narodowymi,
i religijnymi; ich znaczenia oraz szacunku wobec nich;

2) rozbudzanie poczucia do Ojczyzny poprzez szacunek i do tradycji
i historii narodu oraz jego kultury oraz ojczystego;

3) z krajem ojczystym, obywatelskiej, postawy szacunku
i za utrwalanie poczucia i dumy narodowej;

4) budowanie szacunku dla innych ludzi oraz innych

5) rozbudzanie swojej rodziny oraz
i

6) zrozumienia dla takich jak: prawda, dobro, 
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oraz rozwijanie moralnej i estetycznej;
7) rozwijanie historycznej;
8) humanistycznych,

samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z
informacji, i wypowiadania opinii.

Cele wymagania

1. Chronologia historyczna.

i podstawowymi
czasu historycznego: epoka, okres p.n.e., okres n.e., wiek, rok;

oblicza czasu wydarzeniami historycznymi; umieszcza procesy, zjawiska
i fakty historyczne w czasie oraz je i ustala przyczynowe i skutkowe;
dostrzega zmiany w politycznym i oraz w rozwoju kulturowym.

2. Analiza i interpretacja historyczna.

krytycznie analizuje informacje uzyskane z (w tym kartograficznych)
samodzielnie z nich wnioski; lokalizuje w przestrzeni procesy, zjawiska

i fakty historyczne; w narracji historycznej
i rozumie i potrafi przyczynowo-skutkowe analizowanych
zjawisk i historycznych; dostrzega poznawania dla rozumienia

we

3. Tworzenie narracji historycznej.

tworzy zdobyte informacje
historycznymi i potrafi ich znaczenie; przedstawia argumenty

stanowisko w odniesieniu do i postaci historycznych; tworzy
i wypowiedzi: plan,

nauczania wymagania

1. Elementy historii rodzinnej.

1) zbiera informacje na temat historii swojej rodziny, gromadzi i opowiada o
rodzinnej

2) zna i kultywuje tradycje rodzinne;
3) poznaje i tradycje ziemi i ludzi dla niej
5) zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje,

2. Ojczyzna elementy polskiego dziedzictwa kulturowego.

1) zna symbole narodowe (barwy, hymn narodowy),
narodowe i potrafi ich znaczenie;

2) zna legendy o polskiego;
3) zabytki i symbole kultury polskiej z regionami;
4) wskazuje na mapie i opisuje regiony Polski;
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5) wymienia miejsca skupisk na

3. Postacie i wydarzenia o znaczeniu dla polskiej
kulturowej.

sytuuje w czasie i opowiada o:
1) Mieszku i czeskiej Dobrawie oraz chrzcie Polski;
2) Chrobrym, pierwszym i w
3) Kazimierzu Wielkim, ostatnim z
4) Jadwidze, Jagielle i unii polsko-litewskiej;
5) Zawiszy Czarnym i grunwaldzkim
6) Koperniku i krakowskich
7) przeorze Augustynie Kordeckim, hetmanie Stefanie Czarnieckim i

8) Janie III Sobieskim i bitwie pod Wiedniem;
9) Tadeuszu i kosynierach spod
10) Janie Henryku i Wybickim oraz polskim hymnie;
11) Piotrze Wysockim i powstaniu listopadowym;
12) Romualdzie Traugutcie i
13) Marii -Curie laureatce Nagrody Nobla;
14) i jego
15) Eugeniuszu Kwiatkowskim i budowie Gdyni;
16) Januszu Korczaku i prawach dziecka;
17) Irenie Sendlerowej i ratowaniu dzieci w czasie II wojny
18) i Szarych Szeregach oraz powstaniu warszawskim;
19) Danucie i
20) Janie Pawle II;
21) i jej bohaterach.

dodatkowe, do wyboru przez nauczyciela lub ucznia.

sytuuje w czasie i opowiada o:

1) Piastach, plemionach i ich warunkach na terenie dzisiejszej Polski,
rodzie (legendy z rodem);

2) Chrzcie Polski, chrystianizacji i przemianach kulturowych na ziemiach polskich, misji
Wojciecha;

3) wojnach z Niemcami, obronie kraju, wojach, obronie
4) zakonach w Polsce, rozwoju i rolnictwa;
5) zamkach i rycerzach znaczeniu, uzbrojeniu, obyczajach;
6) wieku kultury polskiej, architektury i sztuki Wawelu;

(miasto, port, handlu Polsce jako spichlerzu Europy
7) Zygmuncie III Wazie, Warszawie stolicy Polski;
8) obiadach czwartkowych Augusta Poniatowskiego, rozkwicie kultury

za ostatniego
9) strajku dzieci we niewoli, germanizacji, rusyfikacji;
10) Bitwie Warszawskiej, ocaleniu Polski przed najazdem bolszewickim;
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11) powstaniu warszawskim, walce o Polski.

4 . Polska w okresie wczesnopiastowskim (X wiek wieku).

1) sytuuje w czasie i przestrzeni pierwszych oraz przedstawia jego
2) chrztu przez oraz kulturowe,

i polityczne chrystianizacji Polski;
3) i kryzys monarchii Chrobrego i Mieszka II;
4) opisuje za Kazimierza Odnowiciela i

5) przedstawia dokonania opisuje konflikt z Niemcami;
6) opisuje Polski pierwszych i wskazuje charakterystyczne

cechy monarchii patrymonialnej.

5 . Polska w okresie rozbicia dzielnicowego (druga wieku XIII wiek).

1) umieszcza w czasie i przestrzeni okresu rozbicia dzielnicowego;
2) opisuje przyczyny oraz skutki rozbicia dzielnicowego;
3) i umieszcza w czasie wydarzenia z relacjami

polsko-- oraz najazdami tatarskimi w okresie rozbicia 
dzielnicowego;

4) opisuje przemiany i gospodarcze, z ruchu osadniczego
na prawie magdeburskim;

5) charakteryzuje proces zjednoczenia polskiego na XIII i XIV
wieku, na piastowskich (ze roli

oraz roli Jakuba

6. Polska w XIV i XV wieku. 
:

1) opisuje terytorialny polskiego w XIV i XV wieku;
2) przedstawia dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki

(system obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej;
3) przyczyny i ocenia unii Polski z
4) charakteryzuje dokonania w dziedzinie polityki i zagranicznej

w XV wieku;
5) opisuje Polski z w XIV i XV wieku;
6) i umieszcza w czasie wydarzenia z relacjami

polsko-- w XIV i XV wieku;
7) charakteryzuje monarchii stanowej i stanu szlacheckiego (do

konstytucji nihil novi).

7 . Polska i Litwa w czasach ostatnich

1) opisuje zmiany terytorialne Polski i Litwy w XVI wieku, w tym terytorium
Rzeczypospolitej Obojga

2) umieszcza w czasie i opisuje wydarzenia w dziedzinie polityki
ostatnich

3) charakteryzuje ostatnich ze
powstania Prus

4) przedstawia zawarcia unii realnej a (1569
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r.) i jej postanowienia;
5) charakteryzuje w polsko-litewskim w XVI

wieku, w tym
6) wymienia instytucje ustrojowe demokracji szlacheckiej, w tym i sejmu

walnego, charakteryzuje ich kompetencje;
7) opisuje model polskiego gospodarczego w XVI wieku,

polskiej szlachty i
8) przedstawia polskiego renesansu i reformacji,

Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
9) rozpoznaje obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich.

8 . Rzeczypospolitej Obojga

1) charakteryzuje stosunki wyznaniowe i w Rzeczypospolitej,
konfederacji warszawskiej;

2) uchwalenia henrykowskich i przedstawia zasady
wolnej elekcji;

3) omawia przebieg i rezultaty pierwszych wolnych elekcji;
4) opisuje panowanie Stefana Batorego, ze jego polityki

9 . Rzeczpospolita Obojga i jej w XVII wieku.

1) przyczyny wojen Rzeczypospolitej z i
2) przyczyny, cele i powstania Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie;
3) ustala zakres chronologiczny i terytorialny potopu szwedzkiego, ocenia

obrony i wojny szarpanej Stefana Czarnieckiego;
4) sytuuje w czasie, lokalizuje i omawia wieku: pod

Kircholmem, Chocimiem, Beresteczkiem,
Wiedniem;

5) dokonuje oceny politycznych, i gospodarczych wojen w XVII
wieku;

6) rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku, p
architektury i sztuki we regionie.

10.  Rzeczpospolita Obojga w I XVIII wieku.
1) omawia przyczyny i charakteryzuje przejawy kryzysu w epoce saskiej
2) charakteryzuje projekty reform ustrojowych i

Konarskiego;
3) omawia zjawiska o gospodarczym, rozwoju kultury i
4) ocenia Rzeczypospolitej w czasach saskich.

11. Rzeczpospolita w dobie

1) podaje naprawy za panowania Augusta
Poniatowskiego, w tym Komisji Edukacji Narodowej;

2) charakteryzuje cele i przebieg konfederacji barskiej;
3) sytuuje w czasie obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja;

wymienia reformy Sejmu Wielkiego oraz postanowienia Konstytucji 3
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maja;
4) konfederacji targowickiej i przedstawia jej
5) rozpoznaje charakterystyczne cechy polskiego i charakteryzuje

sztuki okresu klasycyzmu z regionu.

12. Walka o utrzymanie Polski w ostatnich latach XVIII wieku.

1) sytuuje w czasie I, II i III Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany
terytorialne po rozbiorze;

2) przedstawia przyczyny i skutki powstania
3) przyczyny i upadku Rzeczypospolitej.

13. Sprawa polska w epoce

1) charakteryzuje zmiany polityczne w Europie
-gospodarcze;

2) opisuje utworzenia Polskich oraz omawia ich
3) opisuje powstanie Warszawskiego, jego i terytorium;
4) przedstawia stosunek Napoleona do sprawy polskiej oraz wobec

Napoleona.

14. Ziemie polskie w latach 1815 1848.

1) wskazuje na mapie polityczny ziem polskich po kongresie
2) charakteryzuje okres konstytucyjny Polskiego (w teorii i praktyce),

w gospodarce, kulturze i edukacji;
3) przedstawia przyczyny wybuchu powstania listopadowego, charakter

i powstania dla w zaborach;
4) omawia w zaborach pruskim i austriackim, na obszarze ziem

zabranych oraz w Rzeczypospolitej Krakowskiej;
5) charakteryzuje nurty oraz postacie Wielkiej Emigracji i ruch spiskowy w kraju;
6) omawia przyczyny i skutki powstania krakowskiego oraz Wiosny na ziemiach

polskich.

15. Powstanie styczniowe.

1) omawia i przyczyny powstania, w tym
w 1861 i 1862 r.;

2) dokonuje charakterystyki z to
przebiegu powstania w swoim regionie;

3) omawia w zaborze rosyjskim oraz z
w zaborach;

4) wylicza formy represji popowstaniowych;
5) charakteryzuje w czasie na Syberii.

16. Ziemie polskie pod zaborami w II XIX i na XX wieku.

1) cele i opisuje metody wobec ziem dawnej
Rzeczypospolitej rusyfikacja, germanizacja (kulturkampf), autonomia galicyjska;

2) postawy polskiego w stosunku do
praca organiczna, ruch
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3) opisuje formowanie nowoczesnej narodowej
4) omawia narodziny i pierwsze lata istnienia nowoczesnych politycznych

(socjalizm, ruch ludowy, ruch narodowy);
5) i narodowe aspekty rewolucji w latach 1905-1907;
6) charakteryzuje orientacyjny w latach 1908-1914.

17. Sprawa polska w czasie I wojny

1) charakteryzuje stosunek zaborczych do sprawy polskiej w przededniu i po
wybuchu wojny;

2) omawia sprawy polskiej (akt 5 listopada 1916 r., rola USA i
rewolucji rosyjskich, deklaracja z 3 czerwca 1918 r.);

3) ocenia polski zbrojny, dyplomatyczny, prace podczas wojny.

18. Odrodzenie polskiego po I wojnie

1) omawia formowanie centralnego (od
deklaracji Rady Regencyjnej do

2) przedstawia proces wykuwania granic: wersalskie decyzje i
federacyjny dylemat a inkorporacyjny rezultat

3) opisuje polsko- i jej skutki ryski).

19. Wznoszenie gmachu II Rzeczypospolitej.

1) charakteryzuje i skutki wojennych zaborowe dziedzictwo;
2) charakteryzuje polityczny Polski na podstawie konstytucji marcowej z 1921 r.;
3) ocenia (reformy Grabskiego,

powstanie narodowej armii, ujednolicenie systemu szkolnego, prawa);
4) omawia kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce przyczyny, przebieg i skutki

przewrotu majowego;
5) opisuje polski autorytaryzm sanacji, zmiany ustrojowe (konstytucja

kwietniowa z 1935 r.);
6) przedstawia kierunki polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej (system sojuszy

i

20. i gospodarka II Rzeczypospolitej.

1) charakteryzuje i polskiego;
2) omawia skutki kryzysu gospodarczego na ziemiach polskich;
3) ocenia gospodarcze II Rzeczypospolitej, powstanie Gdyni,

magistrali i Centralnego
4) podaje kulturalne i naukowe Polski w okresie

21. Wrzes Sowieckiego (17

1) charakteryzuje Polski w przededniu wybuchu II wojny

2) sytuuje w czasie etapy wojny obronnej i wskazuje na mapach stron
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3) podaje bohaterstwa (obrona poczty w
walki o Westerplatte, obrona spadochronowej w Katowicach, bitwy pod
i obrona Warszawy, obrona Grodna, bitwa pod Kockiem).

22. Polska pod i

1) i metody polityki niemieckiej i sowieckiej w okupowanej Polsce;
2) wymienia zbrodni niemieckich i sowieckich (Palmiry,
3) przyczyny i rozmiary konfliktu polsko- na

Kresach Wschodnich;
4) charakteryzuje i polskiego podziemnego,

w tym formy oporu wobec
5) przyczyny i opisuje skutki wybuchu powstania warszawskiego oraz ocenia

i Sowieckiego wobec powstania.

23. Sprawa polska w czasie II wojny

1) przedstawia powstania i omawia RP na
2) umieszcza w czasie i przestrzeni polskich formacji na frontach i

obszarach wojny;
3) przedstawia mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny

24. komunizmu w Polsce.

1) przedstawia w Polsce przez (rola ZSRR,
referendum ludowe, wybory w 1947 r.);

2) charakteryzuje postawy wobec nowych ze
oporu zbrojnego.

25. Stalinizm w Polsce i jego skutki.

1) przedstawia przemiany ustrojowe, gospodarczo- i kulturowe w okresie
stalinizmu;

2) charakteryzuje system terroru stalinowskiego w Polsce i ocenia jego skutki;
3) przyczyny i skutki czerwca 1956 r. oraz znaczenie

1956 r.

26. Polska w latach 1957-1981.

1) opisuje system w latach 60. i 70. w PRL i formy od ZSRR;
2) charakteryzuje realia ycia kulturalnego z specyfiki

i gierkowskich;
3) przedstawia i sytuuje w czasie i przestrzeni przyczyn

w latach 1968, 1970, 1976 i ich konsekwencje;
4) znaczenie polityczne i katolickiego;
5) opisuje narodziny i proces opozycji politycznej w latach 1976-1980;
6) przedstawia Jana II i ocenia jego na przemiany

i polityczne;
7) przyczyny i sierpniowych w 1980 r.;
8) charakteryzuje ruch
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27. Polska w latach 1981-1989.

1) W przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, opisuje jego przebieg
i konsekwencje;

2) przedstawia postawy wobec stanu wojennego, fenomen oporu
3) przyczyny zawarcia porozumienia przedstawia jego

i opisuje postanowienia.

28. Narodziny III Rzeczypospolitej.

1) opisuje kluczowe przemiany ustrojowe w latach 1989-1997;
2) charakteryzuje przemiany -polityczne, gospodarcze i kulturowe lat 90;
3) przyczyny

29.

1) przedstawia i sytuuje w czasie i przestrzeni proces rozpadu Warszawskiego
i odzyskanie przez

2) przyczyny i znaczenie Polski do NATO w 1999 r.;
przyczyny i znaczenie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.

30. Polska we

1) opisuje Polski w Unii Europejskiej;
2) opowiada o uczestnictwie Polski we europejskiej oraz rozpoznaje symbole

unijne: i hymn Unii Europejskiej (Oda do
3) zna przebieg wschodniej granicy Unii Europejskiej;
4) rozpoznaje na mapie Europy kolejowe, drogowe i lotnicze Polski z innymi

krajami, w tym z krajem zamieszkania;
5) lokalizuje na mapie skupiska Polonii, przyczyny powstania

polskiej diaspory.

31.

1) w czym demokratyczny charakter polskiego,
wolne wybory, wolne media, konstytucja;

2) wymienia organy w Rzeczypospolitej Polskiej: parlament, prezydent,
i omawia z tych w systemie politycznym;

3) podaje praw i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

32. narodowe i etniczne, ojczyzna.

1) co oznacza Polakiem lub innej narodowej lub
etnicznej oraz czym powinna postawa patriotyczna i

2) co z i przedstawia te na
wymienia konstytucyjne obywatela; zna symbole

Rzeczypospolitej Polskiej;
3) wielonarodowe tradycje Polski, jaki na

narodu dzieje, kultura, i tradycja;
4) czym obywatelstwo od rozumie, poza nabyciem
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obywatelstwa z mocy prawa uznania za obywatela polskiego
oraz nadania obywatelstwa polskiego; uzasadnia,

-kulturowe

33. Obywatelstwo polskie i obywateli w publicznym.

1) jak staje obywatelem w sensie formalnym (prawo ziemi, prawo
krwi, nadanie obywatelstwa);

2) podaje i z posiadania polskiego
obywatelstwa;

3) jak obywatele na decyzje na
poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i
wskazuje, czym powinien obywatel, decyzje wyborcze;
krytycznie analizuje ulotki, i spoty wyborcze.

34. polskie.

1) charakteryzuje do wybrane warstwy grupy
zawodowe i ich style omawia problemy i perspektywy

(na podstawie samodzielnie zebranych informacji);
2) opisuje grupy ich role w
3) podaje Polski, z

informacji (od z prasy, radia, telewizji, Internetu).

35. Patriotyzm dzisiaj.

1) co z i omawia te na

2) do wybranych czym niego jest
patriotyzm, z nacjonalizmem, szowinizmem i kosmopolityzmem;

3) rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu;
uzasadnia przeciwstawiania takim zjawiskom;

4) w jaki stereotypy i uprzedzenia relacje
narodami;

5) uzasadnia, Polakiem, Europejczykiem i
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Cele wymagania z geografii

poznaje cechy przyrodniczego Polski, zdobywa
o miastach i regionach Polski, poznaje przyczyny gospodarczego Polski,
korzysta z atlasu Polski i rozbudza swoje zainteresowania krajem i regionem
Polski, z pochodzi jego rodzina.

nauczania wymagania w zakresie geografii Polski

1. Polska na mapie Europy.

1) pokazuje na mapie Europy;
2) opisuje Polski, granice oraz wskazuje na mapie jej
3) rozpoznaje regiony przyrodnicze Polski oraz wskazuje je na mapie;
4) pokazuje na mapie niziny, i
5) wskazuje na mapie Morze oraz polskie jeziora i rzeki;
6) lokalizuje na mapie Europy: oraz z i ich stolice.

2 . Moja Ojczyzna.

1) opisuje miejsce i region, z pochodzi jego rodzina lub inne znane mu rodziny
polskie, opisuje jego przyrodnicze i tradycje regionalne;

2) zbiera informacje o cechach geograficznego tego regionu i ludziach
tam

3) regionu oraz wskazuje na niej rzeki,
obiekty historyczne;
opisuje ten region na mapie.

3. Krajobrazy Polski.

1) opisuje cechy klimatu Polski, na czym zmiany
polskich w roku kalendarzowym;

2) opisuje wybrane krajobrazy w porach roku;
3) charakteryzuje wybrane krajobrazy Polski: wysokich, wapiennej,

nizinny, pojezierny, nadmorski, podaje cechami krajobrazu
a formami

4) opisuje formy ochrony przyrody stosowane w Polsce, wymienia i wskazuje na mapie
parki narodowe;

5) rozpoznaje na mapie hipsometrycznej niziny, i
6) wymienia walory turystyczne miast Polski, ze

Warszawy, Krakowa,

4 . i jego gospodarcza.

1) opowiada o rozmieszczeniu na podstawie mapy Polski;
2) wymienia miasta Polski i wskazuje je na mapie;
3) wymawia poprawnie ich nazwy;
4) wymienia walory turystyczne miast Polski;
5) opisuje krajobraz wiejski i rolniczy w Polsce; wymienia
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uprawne i hodowlane;
6) identyfikuje tradycyjne potrawy polskiej kuchni;
7) wymienia surowce mineralne eksploatowane w Polsce;
8) podaje aktualnych -gospodarczych

Polski, z informacji (od z prasy, radia,
telewizji, Internetu);

9) wymienia narodowe i etniczne w Polsce, na wybranych
opisuje ich i tradycje.

LICEUM

Po podstawowej kontynuuje w szkole
ponadpodstawowej w liceum

Celem w liceum jest:
1) doskonalenie - takich jak czytanie ze

zrozumieniem, pisanie i
kryteriami, uzasadnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie,

itp.;
2) rozwijanie indywidualnych ucznia i integrowanie dyscyplin

wiedzy w ramach przedmiotu polski;
3) rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania i

do praktycznego stosowania zdobytych ;
4) rozwijanie systematycznego uczenia
5) doskonalenie w grupie i podejmowania samodzielnych
6) rozwijanie moralnej i estetycznej.

Do zdobywanych przez ucznia w trakcie
w liceum

1) komunikowania w polskim, w mowie, jak i w
stosowanie norm

2) czytanie rozumienie jak i
symbolicznych wypowiedzi; kluczowa lingwistyczna i psychologiczna

do rozwoju osobowego, aktywnego uczestnictwa we
przekazywania pokoleniami;

3) samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji,
syntezy oraz rzetelnego korzystania ze

4) rozwijanie analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego,
przyczynowo-skutkowego, kreatywnego, abstrakcyjnego.

Jednym z liceum jest rozwijanie kompetencji
i kompetencji komunikacyjnej w polskim. Istotne w tym zakresie jest

teorii i praktyki Bogacenie w tym poznawanie terminologii
dla z rozwojowi intelektualnemu ucznia, a wspomaganie

i o ten do nauczyciela.

 


