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Załącznik nr 2  

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA  

dla absolwentów gimnazjum 

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia uczeń może kontynuować kształcenie w branżowej 

szkole II stopnia w zawodach na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną 

z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. 

Celem edukacji w branżowej szkole II stopnia jest przygotowanie uczniów do uzyskania 

kwalifikacji zawodowych, a także jak w przypadku innych typów szkół do pracy i życia 

w warunkach współczesnego świata. Poza kształceniem zawodowym branżowa szkoła II 

stopnia ma za zadanie wyposażyć uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która 

stanowi fundament wykształcenia umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki 

zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich doskonalenie lub modyfikowanie, 

otwierając proces kształcenia się przez całe życie. Kształcenie ogólne w branżowej szkole II 

stopnia stanowi kontynuację kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia.  

Celem kształcenia ogólnego w branżowej szkole II stopnia jest: 

1) traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania 

umiejętności; 

2) doskonalenie umiejętności myślowo–językowych, takich jak czytanie ze 

zrozumieniem, pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się 

kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, 

posługiwanie się przykładami itp.; 

3) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej 

z różnych dyscyplin; 

4) zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, 

uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie 

dociekającej; 

5) łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami 

wyobrażeniowo–twórczymi; 

6) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; 

7) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej 

rozumienie; 

8) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata 

i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. 

 

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia ogólnego w branżowej 

szkole II stopnia należą: 

1) umiejętność rozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, w tym 

tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz 

aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 
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2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz 

formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 

3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania 

i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na 

obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno 

w mowie, jak i w piśmie; 

5) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 

programowanie; 

6) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne 

poruszanie się w cyberprzestrzeni; 

7) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 

8) umiejętność pracy zespołowej. 

 

W branżowej szkole II stopnia kontynuowane jest kształcenie umiejętności posługiwania się 

językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie 

tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela. 

 

Ważnym zadaniem branżowej szkoły II stopnia jest przygotowanie uczniów do życia 

w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni stwarzać 

uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania 

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz dokumentowania swojej pracy, 

z uwzględnieniem estetyki tekstu i zasad jego organizacji, z zastosowaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

 

Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, 

dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów 

multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów 

biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami. 

 

Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę, zarówno w życiu 

społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji 

medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów. 

 

Ważnym celem działalności branżowej szkoły II stopnia jest skuteczne nauczanie języków 

obcych. Bardzo ważne jest dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które 

uzyskał on na wcześniejszych etapach edukacyjnych.  

 

W procesie kształcenia ogólnego branżowa szkoła II stopnia kształtuje u uczniów postawy 

sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, 

wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla 

innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, 
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gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. 

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy 

poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych 

kultur i tradycji. 

 

Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w branżowej szkole II stopnia jest 

przedstawiany w języku efektów uczenia się, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji
1
.  

 

Cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych, a treści nauczania oraz 

oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych.  

 

Działalność edukacyjna branżowej szkoły II stopnia jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 

 

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej.  

 

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele obowiązani są do podejmowania działań mających na 

celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb 

i możliwości.  

 

Przedmioty nauczania z zakresu kształcenia ogólnego w branżowej szkole II stopnia: 

 

1) język polski; 

2) język obcy nowożytny; 

3) matematyka; 

4) informatyka; 

5) wychowanie fizyczne; 

6) etyka; 

7) język mniejszości narodowej lub etnicznej
2
; 

8) język regionalny – język kaszubski. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ustawa dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 oraz z 2017 r. 

poz. 60). 
2) Przedmiot język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz przedmiot język regionalny – język kaszubski jest realizowany 

w szkołach (oddziałach) z nauczaniem języka mniejszości narodowych lub etnicznych oraz języka regionalnego – języka 

kaszubskiego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn zm). 
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Język polski 

 

Język polski realizowany jako przedmiot kluczowy w branżowej szkole II stopnia pozwala 

uczniowi na poznawanie zarówno dzieł literackich wchodzących w skład dziedzictwa 

polskiej, europejskiej i światowej kultury, jak i utworów literatury współczesnej, których 

autorzy zdobyli uznanie i pretendują do miejsca wśród uznanych twórców kultury. Dojrzałość 

intelektualna, emocjonalna i moralna, którą w tym czasie osiąga uczeń, sprzyja kształtowaniu 

hierarchii wartości, kształtowaniu jego tożsamości osobowej, narodowej i kulturowej, 

rozwojowi poczucia odpowiedzialności za własny rozwój oraz wybory życiowe.  

 

Cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe) 

przedmiotu język polski zostały sformułowane dla trzech obszarów, tj.: odbioru wypowiedzi 

i wykorzystania zawartych w nich informacji, analizy i interpretacji tekstów kultury oraz 

tworzenia wypowiedzi, a ich realizacja wymaga zintegrowania, które ma służyć osiągnięciu 

przez ucznia umiejętności świadomego odbioru dzieł literackich, ich interpretacji w różnych 

kontekstach. 

 

Rozwijanie świadomości językowej stanowi podstawowe narzędzie służące poznawaniu 

świata oraz wartościowaniu, stanowi podstawę kształtowania u ucznia refleksji porządkującej 

i pozwala na świadome uczestnictwo w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Wspieranie 

rozwoju kultury językowej ucznia pozwala na uwrażliwianie ucznia na piękno mowy 

ojczystej. 

 

Wykaz tekstów kultury złożony jest z pozycji obowiązkowych i uzupełniających 

poznawanych w całości lub w częściach, przy czym teksty obowiązkowe zostały oznaczone 

gwiazdką. 

 

 

Język obcy nowożytny  

 

Znajomość języków obcych nowożytnych jest warunkiem pełnego, aktywnego uczestnictwa 

młodych Polaków w życiu społeczności europejskiej i globalnej. Promowanie różnorodności 

językowej jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Za podstawowy cel kształcenia 

w nauczaniu języków obcych nowożytnych przyjęto skuteczne porozumiewanie się w języku 

obcym, w mowie i w piśmie. Priorytetem jest zatem umiejętność osiągania przez ucznia 

różnych celów komunikacyjnych, a poprawność językowa, choć odgrywa istotną rolę, nie jest 

nadrzędnym celem dydaktycznym. 

 

Oprócz umiejętności językowych szkoła, przez nauczanie języka obcego nowożytnego, 

kształtuje postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur. 

 

Rozwijanie kompetencji w zakresie języka obcego nowożytnego należy z założenia traktować 

jako proces wieloletni, naznaczony nierównomiernym rozwojem w zakresie poszczególnych 
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umiejętności, zależny od warunków, w których kształcenie to się odbywa. Zadaniem szkoły 

jest zapewnienie takich warunków, w których godziny przeznaczone na kształcenie językowe 

zostaną wykorzystane w sposób optymalny. 

 

Kształcenie w zakresie języka obcego nowożytnego w branżowej szkole II stopnia powinno 

zawierać elementy służące również przygotowaniu absolwenta do wykonywania 

różnorodnych działań językowych w środowisku pracy. 

 

 

Matematyka  

 

Matematyka jest nauką, która stanowi istotne wsparcie dla innych dziedzin, zwłaszcza dla 

nauk przyrodniczych i informatycznych. Nauczanie matematyki w szkole opiera się na trzech 

fundamentach: nauce rozumowania matematycznego, kształceniu sprawności rachunkowej 

i przekazywaniu wiedzy o własnościach obiektów matematycznych.  

 

Rozumowanie matematyczne to umiejętność poszukiwania rozwiązania danego zagadnienia. 

Dobrze kształcona rozwija zdolność myślenia konstruktywnego, premiuje postępowanie 

nieschematyczne i twórcze. Ponadto rozumowanie matematyczne narzuca pewien rygor 

ścisłości: dowód matematyczny musi być poprawny. Dobre opanowanie umiejętności 

rozumowania matematycznego ułatwia w życiu codziennym odróżnianie prawdy od fałszu. 

 

Sprawność rachunkowa jest niezwykle ważnym elementem nauczania matematyki, nawet 

obecnie, kiedy wiele rachunków wykonuje się za pomocą sprzętu elektronicznego. Ważnym 

celem ćwiczenia sprawności rachunkowej jest kształtowanie wyobrażenia o wielkościach 

liczb, a w konsekwencji doskonalenie umiejętności precyzyjnego szacowania wyników. Takie 

wyobrażenie ułatwia codzienne życie, na przykład planowanie budżetu domowego.  

 

Wiedza o właściwościach obiektów matematycznych pozwala na swobodne operowanie nimi 

i stosowanie obiektów matematycznych do opisu bądź modelowania zjawisk obserwowanych 

w rzeczywistości.  

 

 

Informatyka  

 

Najważniejszym celem kształcenia informatycznego uczniów jest rozwój umiejętności 

myślenia komputacyjnego, skupionego na kreatywnym rozwiązywaniu problemów z różnych 

dziedzin ze świadomym i bezpiecznym wykorzystaniem przy tym metod i narzędzi 

wywodzących się z informatyki. Uczniowie szkoły branżowej II stopnia po gimnazjum po raz 

pierwszy spotkają się z takim podejściem. Do tej pory ich kształcenie informatyczne skupiało 

się głównie na pracy z aplikacjami użytkowymi. Na tym etapie konieczne jest więc 

uzupełnienie wiedzy i umiejętności o zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemów 

i programowaniem.  
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Większość dziedzin korzysta z gotowych algorytmów i rozwiązań informatycznych, istotą 

informatyki jest jednak twórcze odkrywanie algorytmów, poznawanie metod rozwiązywania 

problemów i badanie ich efektywności. Takie podejście wpływa na zwiększenie jakości oraz 

efektywności nie tylko edukacji informatycznej uczniów, ale również przynosi korzyści 

w nauczaniu innych przedmiotów, wspomaga kształtowanie myślenia matematycznego, uczy 

naukowego podejścia do rozwiązywania problemów. Umiejętność świadomego korzystania 

z nowych technologii w sposób twórczy i krytyczny, jest obecnie podstawową umiejętnością 

przydatną nie tylko młodym ludziom, ale także osobom dorosłym i starszym. Jest to warunek 

konieczny do aktywnego i pełnego korzystania z e-usług, a posiadanie tej umiejętności ma na 

celu zapobieganie ryzyku wykluczenia z życia społecznego. Pomaga ponadto niwelować 

barierę pokoleniową, usprawnia komunikację pomiędzy nauczycielami i uczniami, 

a w konsekwencji w całym społeczeństwie. 

 

Wprowadzane zmiany w kształceniu informatycznym lepiej przygotują uczniów do 

bezpiecznego życia w społeczeństwie przepełnionym technologią i będą zachęcały uczniów 

do wybierania zawodów związanych z informatyką, a także dalszego kształcenia się na 

kierunkach informatycznych uczelni wyższych. 

 

 

Wychowanie fizyczne 

 

Celem wychowania fizycznego w branżowej szkole II stopnia jest kontynuacja wspierania 

i doskonalenia wszechstronnego rozwoju ucznia (fizycznego, psychicznego, intelektualnego, 

emocjonalnego i społecznego), która utrwala nawyk uczestnictwa w aktywności fizycznej dla 

zdrowia i utrzymania sprawności fizycznej przez całe życie. 

 

Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne: wspomaga efektywność procesu 

uczenia się oraz pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów.  

 

Oczekiwania wobec współczesnego wychowania fizycznego wymagają nowych standardów 

przygotowania ucznia do całożyciowej aktywności fizycznej i troski o zdrowie. Pełni ono, 

oprócz swej funkcji doraźnej, również funkcję prospektywną. Przygotowuje do dokonywania 

w życiu wyborów korzystnych dla indywidualnych potrzeb ruchowych i zdrowotnych, 

z uwzględnieniem także przyszłych ról zawodowych i rodzinnych. 

 

W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół branżowej szkoły II stopnia 

widoczna jest personalistyczna koncepcja wychowania oraz koncepcja sprawności fizycznej 

ukierunkowanej na zdrowie. 

 

Wychowanie fizyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych powinno być realizowane 

w formie zajęć klasowo-lekcyjnych i zajęć do wyboru przez ucznia, w tym: zajęć sportowych, 

zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki. 
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Etyka  

 

Cele kształcenia (wymagania ogólne) zapisane w podstawie programowej etyki odpowiadają 

specyfice tego przedmiotu i uwzględniają zarówno jego charakter praktyczno-wychowawczy 

(tożsamość, podmiotowość, rozwój moralny, tworzenie wypowiedzi o moralności, 

samokształcenie), jak i teoretyczno-filozoficzny (wiedza o etyce, tworzenie wypowiedzi 

z akcentem na poprawność uzasadnień, samokształcenie). 

 

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) zostały podzielone na dwie części – ogólną 

i teoretyczną (elementy etyki ogólnej) oraz szczegółową, praktyczną (wybrane zagadnienia 

etyki praktycznej (stosowanej, zawodowej). Część druga obejmuje najważniejsze 

szczegółowe, praktyczne problemy moralne, w szczególności z zakresu etyki życia 

osobistego. 

 

Szczególnie mocno należy uwypuklić to, że specyfika edukacji etycznej pozwala 

zogniskować uwagę uczniów nie tylko na prakseologicznie pojętych celach kształcenia 

(mierzalne efekty kształcenia), ale przede wszystkim na celach związanych z rozumieniem 

siebie i świata (hermeneutyczny aspekt kształcenia) oraz na wzmacnianiu autonomii ucznia 

(emancypacyjny aspekt kształcenia).  

 

Praktyczno-wychowawczy charakter etyki, szerokie spektrum zagadnień stanowiących 

przedmiot rozważań etycznych oraz mocny akcent położony w podstawie programowej na 

rozwijanie zdolności samodzielnego, krytycznego myślenia sprawiają, że etyka może pełnić 

funkcję przedmiotu integrującego procesy edukacyjne realizowane w ramach nauczania 

przedmiotowego.  

 

 

Język mniejszości narodowej lub etnicznej  

 

Podstawa programowa umożliwia rozwój młodzieży należącej do mniejszości narodowej lub 

etnicznej na wielu płaszczyznach: w zakresie świadomości i tożsamości narodowej lub 

etnicznej, integracji kulturowej i komunikacji językowej. Przewiduje ona aktywne 

uczestnictwo uczniów w życiu środowiska lokalnego i kulturze narodowej lub etnicznej. 

 

Zadaniem nauczyciela jest motywowanie ucznia do poznawania literatury narodowej lub 

etnicznej oraz innych tekstów kultury, w tym również kultury regionalnej. 

 

Jednym z najważniejszych zadań nauczyciela jest rozwijanie w uczniach postaw ciekawości, 

otwartości na otaczający świat i poszanowania kultury własnego narodu lub grupy etnicznej, 

jak również kultury polskiej i europejskiej. 
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Język regionalny – język kaszubski  

 

Podstawa programowa języka regionalnego – języka kaszubskiego dla III etapu edukacyjnego 

kontynuuje i poszerza cele i założenia podstawy programowej dla I i II etapu edukacyjnego.  

 

Celem edukacji kaszubskiej jest kształtowanie i rozwój językowej, kulturowej 

i tożsamościowej świadomości młodego człowieka w jego relacjach z regionem, państwem, 

Europą i światem. Istotnym zadaniem jest rozwijanie w uczniach ciekawości, otwartości 

i szacunku dla innych kultur.  

 

Podstawa programowa umożliwia rozwój młodzieży na wielu płaszczyznach: w zakresie 

świadomości i tożsamości regionalnej, języka i kultury. Przewiduje ona znaczne poszerzenie 

wiedzy o regionie i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.  

Zadaniem nauczyciela jest motywowanie ucznia do poznawania literatury regionalnej 

i innych tekstów kultury, zdobywania wiedzy o regionie oraz rozwijania sprawności 

językowych. Dla osiągnięcia celów ważna jest współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

 

 

JĘZYK POLSKI 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.  

Uczeń rozumie teksty o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte w strukturze 

głębokiej tekstu; rozpoznaje funkcje tekstu i środki językowe służące ich realizacji; ma 

świadomość kryteriów poprawności językowej. 

 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.  

Uczeń stosuje w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki; w interpretacji tekstu kultury 

wykorzystuje wiedzę o kontekstach, w jakich może być on odczytywany; poznaje niezbędne 

dla lektury fakty z historii literatury i innych dziedzin; odczytuje rozmaite sensy dzieła; 

dokonuje interpretacji porównawczej. 

 

III. Tworzenie wypowiedzi.  

Uczeń buduje wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności; stosuje w nich podstawowe zasady 

logiki i retoryki; ma świadomość własnej kompetencji językowej. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
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W branżowej szkole II stopnia obowiązuje utrwalanie, poszerzanie i doskonalenie 

wiadomości i umiejętności nabytych w gimnazjum oraz w branżowej szkole I stopnia. 

 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.  

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

1) odczytuje sens całego tekstu (a w nim znaczenia wyrazów, związków 

frazeologicznych, zdań, grup zdań uporządkowanych w akapicie, odróżnia 

znaczenie realne i etymologiczne) oraz wydzielonych przez siebie fragmentów; 

potrafi objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości; 

2) rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych (artykuł, felieton, reportaż), 

politycznych (przemówienie) i popularnonaukowych; wśród tekstów 

prasowych rozróżnia wiadomość i komentarz; odczytuje zawarte 

w odbieranych tekstach informacje zarówno jawne, jak i ukryte; 

3) rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu; 

4) wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, rozpoznaje 

zastosowane w nim środki językowe i ich funkcje w tekście; 

5) wyróżnia argumenty, kluczowe pojęcia i twierdzenia w tekście 

argumentacyjnym, dokonuje jego logicznego streszczenia;  

6) rozróżnia w dialogu odpowiedzi właściwe i unikowe; 

7) rozpoznaje w wypowiedzi ironię, objaśnia jej mechanizm i funkcję; 

8)  rozpoznaje pytania podchwytliwe i sugerujące odpowiedź. 

2. Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń: 

1) szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień; selekcjonuje ją 

według wskazanych kryteriów (w zasobach bibliotecznych korzysta zarówno 

z tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów multimedialnych 

i elektronicznych, w tym internetu); 

2) korzysta ze słowników i leksykonów, w tym słowników etymologicznych 

i symboli;  

3) tworzy przedmiotowe bazy danych zawierające informacje zdobywane w toku 

nauki; sporządza opis bibliograficzny książki i artykułu, zapisów 

elektronicznych, bibliografię wybranego tematu. 

3. Świadomość językowa. Uczeń: 

1) analizuje i definiuje (w razie potrzeby z pomocą słowników) znaczenia słów; 

2) zna pojęcia znaku i systemu znaków; uzasadnia, że język jest systemem 

znaków; rozróżnia znaki werbalne i niewerbalne, ma świadomość ich różnych 

funkcji i sposobów interpretacji; 

3) zna pojęcie aktu komunikacji językowej i wskazuje jego składowe (nadawca, 

odbiorca, kod, komunikat, kontekst), dostrzega i omawia współczesne zmiany 

modelu komunikacji językowej (np. różnice między tradycyjną komunikacją 

ustną lub pisaną a komunikacją przez internet);  
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4) rozpoznaje i nazywa funkcje tekstu (informatywną, poetycką, ekspresywną, 

impresywną – w tym perswazyjną);  

5) rozpoznaje w czytanych tekstach oraz wypowiedziach mówionych stylizację, 

rozróżnia jej rodzaje (archaizację, dialektyzację, kolokwializację) i określa 

funkcje; 

6) rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, 

poprawności i stosowności wypowiedzi; rozpoznaje i poprawia różne typy 

błędów językowych; 

7) odróżnia słownictwo neutralne od emocjonalnego i wartościującego, oficjalne 

od swobodnego. 

 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury 

wskazane przez nauczyciela. 

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń: 

1) prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki; 

2) określa problematykę utworu;  

3) rozpoznaje konwencję literacką (stałe pojawianie się danego literackiego 

rozwiązania w obrębie pewnego historycznie określonego zbioru utworów). 

2. Analiza. Uczeń: 

1) wskazuje zastosowane w utworze środki wyrazu artystycznego i ich funkcje 

(poznane wcześniej, a ponadto: oksymorony, synekdochy, hiperbole, elipsy, 

paralelizmy) oraz inne wyznaczniki poetyki danego utworu (z zakresu podstaw 

wersyfikacji, kompozycji, genologii) i określa ich funkcje; 

2) dostrzega w czytanych utworach cechy charakterystyczne określonej epoki 

(średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda 

Polska, dwudziestolecie międzywojenne, współczesność); 

3) analizując teksty dawne, dostrzega różnice językowe (fonetyczne, leksykalne) 

wynikające ze zmian historycznych; 

4) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera 

(narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja); 

5) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne 

i różne). 

3. Interpretacja. Uczeń: 

1) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu 

(tytuł, podtytuł, puenta, kompozycja, słowa-klucze, motto); 

2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, 

filozoficzne, religijne, biograficzne, historyczne); 

3) określa funkcje, jakie pełnią w utworach podstawowe motywy (np. ojczyzny, 

matki, ziemi, wędrówki, ogrodu, pracy, miłości);  

4) porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach 

literackich; 
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5) odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu. 

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń: 

1) dostrzega związek języka z wartościami, rozumie, że język podlega 

wartościowaniu, (np. język jasny, prosty, zrozumiały, obrazowy, piękny), jest 

narzędziem wartościowania, a także źródłem poznania wartości (utrwalonych 

w znaczeniach nazw wartości, takich jak: dobro, prawda, piękno; wiara, 

nadzieja, miłość; wolność, równość, braterstwo; Bóg, honor, ojczyzna; 

solidarność, niepodległość, tolerancja); 

2) dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości 

narodowe i uniwersalne; 

3) dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności, 

sprawiedliwości i miłosierdzia) oraz rozumie źródła tych konfliktów. 

 

III. Tworzenie wypowiedzi.  

1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

1) tworzy dłuższy tekst pisany lub mówiony (rozprawka, recenzja, referat, 

interpretacja utworu literackiego lub fragmentu) zgodnie z podstawowymi 

regułami jego organizacji, przestrzegając zasad spójności znaczeniowej 

i logicznej; 

2) przygotowuje wypowiedź (wybiera formę gatunkową i odpowiedni układ 

kompozycyjny, analizuje temat, wybiera formę kompozycyjną, sporządza plan 

wypowiedzi, dobiera właściwe słownictwo); 

3) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad 

logiki i retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, 

hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod względem użyteczności 

w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykłady ilustrujące wywód myślowy, 

przeprowadza prawidłowe wnioskowanie); 

4) publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając 

o dźwiękową wyrazistość przekazu (w tym także tempo mowy i donośność 

głosu); 

5) stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie sprawę z ich wartości 

i funkcji; wystrzega się nieuczciwych zabiegów erystycznych; 

6) opracowuje redakcyjnie własny tekst (dokonuje uzupełnień, przekształceń, 

skrótów, eliminuje przypadkową niejednoznaczność wypowiedzi, sporządza 

przypisy); 

7) wykonuje różne działania na tekście cudzym (np. streszcza, parafrazuje, 

sporządza konspekt, cytuje). 

2. Świadomość językowa. Uczeń operuje słownictwem z kręgów tematycznych: Polska, 

Europa, świat – współczesność i przeszłość; kultura, cywilizacja, polityka. 

 

Teksty kultury 
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1. Teksty poznawane w całości (nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych 

gwiazdką): 

Sofokles Antygona lub Król Edyp (wersja literacka lub spektakl teatralny);  

*Bogurodzica; Lament świętokrzyski;  

*Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;  

Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety; William Szekspir Makbet lub Hamlet;  

Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność), *Dziady część 

III, *Pan Tadeusz;  

Juliusz Słowacki – wybrane wiersze;  

Cyprian Norwid – wybrane wiersze;  

Bolesław Prus *Lalka;  

Fiodor Dostojewski – wybrany utwór, np. Zbrodnia i kara, Łagodna;  

Joseph Conrad Jądro ciemności;  

Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff – wybrane wiersze;  

Stanisław Wyspiański *Wesele;  

Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I – Jesień);  

Stefan Żeromski – wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub 

Przedwiośnie);  

Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty 

Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze;  

Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie;  

*Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;  

Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie; Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, 

Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, 

Stanisław Barańczak – wybrane wiersze;  

Miron Białoszewski – wybrane utwory;  

wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego 

Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza);  

wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka, Zofii 

Nałkowskiej Granica, Józefa Mackiewicza Droga donikąd, Stanisława Lema Solaris, Juliana 

Stryjkowskiego Austeria, Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków miłosnych);  

wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. Franza Kafki Proces, Alberta Camusa 

Dżuma, George’a Orwella Rok 1984, Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina, 

Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotności, Umberto Eco Imię róży). 

 

2. Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela) przy czym 

nie można pominąć utworu oznaczonego gwiazdką: 

wybór mitów; 

Dzieje Tristana i Izoldy;  

Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty); 

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki; 

Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub Monachomachia;  

Adam Mickiewicz Dziady część IV;  
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Juliusz Słowacki Kordian;  

Witold Gombrowicz *Ferdydurke;  

Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu Osmaleni lub Hanna Krall Zdążyć przed Panem 

Bogiem;  

Gustaw Herling-Grudziński Inny świat;  

Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem; 

Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. 

Jana). 

 

Warunki i sposób realizacji 

 

Nauczyciel w branżowej szkole II stopnia odwołuje się do wiedzy i umiejętności, które uczeń 

nabył na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Wprowadza ucznia w świat kultury, inspiruje 

do refleksji wypływającej z poznawania dzieł. Zwraca uwagę na kulturę współczesną, 

popularną, nowoczesne środki przekazywania informacji w kontekście tradycji.  

 

Jednym z ważnych zadań edukacji polonistycznej jest kontynuowanie kształcenia 

umiejętności świadomego posługiwania się językiem polskim. Kluczowe w tym zakresie jest 

rozwijanie kompetencji językowej jako podstawy rozumienia tekstów, wypowiadania się 

ustnie i pisemnie w różnych formach, umiejętnego argumentowania swoich sądów 

i przekonań. Integracja kształcenia językowego i literackiego jest warunkiem koniecznym 

w realizacji podstawy programowej i stanowi w dydaktyce istotny element procesu 

edukacyjnego ucznia. Pozwala ona nie tylko na bogacenie słownictwa ucznia, rozwój 

umiejętności komunikacyjnych, ale także umożliwia mu rozwijanie umiejętności 

interpretowania tekstów literackich i nieliterackich, rozwija skutecznie świadomość wartości, 

które opisuje język, a także pozwala na przeciwdziałanie próbom manipulacji językowej oraz 

związanej z nią przemocy, której źródłem może być język.  

 

Ważną rolę w edukacji polonistycznej powinno spełnić samokształcenie rozumiane jako 

przygotowanie do edukacji ustawicznej, czyli wychowania człowieka charakteryzującego się 

twórczym i dynamicznym stosunkiem do życia i kultury. Zadaniem szkoły staje się 

przygotowanie uczniów nie tylko do samodzielnego opanowania wiedzy, porządkowania, 

problematyzowania jej, lecz odejścia od encyklopedyzmu na rzecz uczenia się rozumiejącego, 

oceniania użyteczności i prawdziwości przekazywanych informacji, do przekonania, że 

człowiek powinien się uczyć planowania i urzeczywistniania własnej przyszłości. 

 

Wychowanie młodzieży na lekcjach języka polskiego odbywa się poprzez refleksję, 

w wymiarze aksjologicznym, egzystencjalnym, nad językiem i literaturą oraz kulturą. 

 

 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 
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I. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych 

wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej 

odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne – w tym ustne i pisemne wypowiedzi 

dotyczące wykonywania czynności zawodowych – w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne – 

w tym wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy – w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

 

IV. Reagowanie na wypowiedzi. 

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach – w tym związanych 

z komunikowaniem się w środowisku pracy – reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do 

sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego – w tym prostych tekstów związanych 

z wykonywaniem czynności zawodowych – w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 

I. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację 

pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia 

i emocje, zainteresowania, problemy etyczne); 

2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich 

wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania); 

3) szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, 

kształcenie pozaszkolne, system oświaty); 

4) praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, 

praca dorywcza, rynek pracy); 

5) życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, 

przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, 

święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy); 
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6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale 

gastronomiczne, diety); 

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, 

reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia); 

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna, baza 

noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, wypadki); 

9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, 

media); 

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport 

wyczynowy); 

11) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb 

życia, niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona zdrowia); 

12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie 

z podstawowych urządzeń technicznych, awarie, technologie informacyjno-

komunikacyjne); 

13) świat przyrody (np. klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia 

i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, katastrofy, przestrzeń 

kosmiczna); 

14) państwo i społeczeństwo (np. struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne 

i międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, 

polityka społeczna, gospodarka); 

15) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, 

z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji 

europejskiej, w tym znajomość problemów pojawiających się na styku różnych 

kultur i społeczności; 

16) elementy wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o podejmowaniu 

i prowadzeniu działalności gospodarczej (zakres tematyczny związany 

z efektami kształcenia wspólnymi dla wszystkich zawodów, określonymi 

w podstawie programowej kształcenia w zawodach). 

 

II. Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi, w tym dotyczące wykonywania 

czynności zawodowych (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane 

wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 

1) określa główną myśl tekstu; 

2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu; 

3) znajduje w tekście określone informacje; 

4) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 

5) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników); 

6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

 

III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne, w tym wypowiedzi dotyczące wykonywania 

czynności zawodowych (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, 

jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty 

narracyjne): 
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1) określa główną myśl tekstu; 

2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu; 

3) znajduje w tekście określone informacje; 

4) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 

5) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu); 

6) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; 

7) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

 

IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe, wypowiedzi ustne, w tym wypowiedzi 

umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy: 

1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; 

2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je; 

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 

4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 

5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; 

6) przedstawia opinie innych osób; 

7) przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań i poglądów; 

8) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

9) opisuje doświadczenia swoje i innych osób; 

10) wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości; 

11) wyjaśnia sposób obsługi prostych urządzeń (np. automatu do napojów, 

bankomatu); 

12) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. 

 

V. Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi pisemne, w tym wypowiedzi 

umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy (np. wiadomość, opis, notatka, 

ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, pocztówka, e-mail, list prywatny, prosty list formalny): 

1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; 

2) opisuje wydarzenia życia codziennego i komentuje je; 

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 

4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 

5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; 

6) przedstawia opinie innych osób;  

7) przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań i poglądów; 

8) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

9) opisuje doświadczenia swoje i innych; 

10) wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości; 

11) wyjaśnia sposób obsługi prostych urządzeń (np. automatu do napojów, 

automatu telefonicznego);  

12) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze; 

13) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. 
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VI. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały, w typowych sytuacjach, w tym sytuacjach 

związanych z komunikowaniem się w środowisku pracy: 

1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela 

podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych 

osób); 

2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; 

3) stosuje formy grzecznościowe; 

4) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;  

5) prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (np. 

wymiana zakupionego towaru); 

6) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 

7) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

8) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje 

i życzenia innych; 

9) wyraża emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie); 

10) prosi o radę i udziela rady; 

11) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 

12) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny; 

13) prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co powiedział rozmówca. 

 

VII. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość, list prywatny 

i prosty list formalny) w typowych sytuacjach, w tym sytuacjach związanych 

z komunikowaniem się w środowisku pracy: 

1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela 

podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych 

osób); 

2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 

3) prowadzi proste negocjacje (np. uzgadnianie formy spędzania czasu); 

4) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 

5) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

6) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje 

i życzenia innych, zgadza się i sprzeciwia;  

7) wyraża emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie); 

8) prosi o radę i udziela rady; 

9) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 

10) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny. 

 

VIII. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie, w tym tekst związany z wykonywaniem 

czynności zawodowych: 

1) przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. 

wykresach, mapach, symbolach, piktogramach), audiowizualnych (np. filmach, 

reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych; 

2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu 

w języku obcym;  
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3) przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim. 

 

IX. Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje 

techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie 

błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z tekstów 

kultury w języku obcym). 

 

X. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach 

projektowych. 

 

XI. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, 

instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

 

XII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów 

z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie 

kompensacyjne (np. parafraza, definicja) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta 

jakiegoś wyrazu. 

 

XIII. Uczeń posiada świadomość językową (np. w zakresie podobieństw i różnic między 

językami). 

 

Warunki i sposób realizacji 

 

W kształceniu językowym ważne jest: 

1. zapewnienie przez szkołę zajęć z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył 

się w branżowej szkole I stopnia. Nauczyciele powinni właściwie określić 

i wykorzystać umiejętności uczniów zdobyte na wcześniejszych etapach 

edukacyjnych; 

2. zapewnienie przez szkołę kształcenia uczniów w grupach o zbliżonym poziomie 

biegłości w zakresie języka obcego nowożytnego. Realizacja tego wymagania może 

wiązać się z podziałem klasy na grupy bądź stworzeniem grup językowych 

międzyoddziałowych; 

3. wzbogacanie treści kształcenia o aspekty nawiązujące do zakresu tematycznego 

związanego z efektami kształcenia wspólnymi dla wszystkich zawodów, 

określonymi w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Kształcenie w 

zakresie języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach) musi odbywać się w ramach języka obcego 

nauczanego jako przedmiot obowiązkowy w szkole; 

4. prowadzenie zajęć z języka obcego w odpowiednio wyposażonej sali, z dostępem do 

słowników, pomocy wizualnych, odtwarzacza płyt CD/plików dźwiękowych, 

komputera ze stałym łączem internetowym, umożliwiającej przeprowadzanie 

ćwiczeń językowych w parach i grupach; 
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5. używanie języka obcego nie tylko jako treści swoistej dla przedmiotu nauczania, ale 

również jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach interakcji, tj. 

zarówno nauczyciel–uczeń, jak i uczeń–uczeń; 
6. tworzenie i wykorzystywanie takich zadań językowych, które będą stanowiły 

ilustrację przydatności języka obcego do realizacji własnych celów 

komunikacyjnych, w tym związanych z zawodem, w którym kształci się uczeń, oraz 

stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu przez 

uczniów własnych zainteresowań oraz pasji. Wszystkie te działania powinny 

docelowo służyć rozwijaniu u uczniów świadomości znaczenia języków obcych 

w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym w pracy, również w odniesieniu do 

ścieżki własnej kariery zawodowej; 

7. wykorzystywanie autentycznych materiałów źródłowych (zdjęć, filmów, nagrań 

audio, tekstów), w tym z użyciem narzędzi związanych z technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi, takich, jak np. tablice interaktywne z 

oprogramowaniem, urządzenia mobilne; 

8. przeprowadzanie „na bieżąco” nieformalnej oraz formalnej diagnozy oraz 

systematyczne przekazywanie uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) – 

w sposób zrozumiały i czytelny dla odbiorcy – informacji zwrotnej na temat 

poziomu osiągnięć / postępów ucznia w zakresie poszczególnych umiejętności 

językowych; 

9. zachęcanie uczniów do samooceny własnej pracy i stosowania różnych technik 

służących uczeniu się. Realizacja tego zalecenia stanowi szczególne zadanie 

nauczycieli i szkoły. Nauczyciele powinni zachęcać uczniów do pracy własnej 

z wykorzystaniem filmów, zasobów internetu, książek (np. uproszczonych lektur), 

komunikatorów i mediów społecznościowych w odpowiednim zakresie i stosownie 

do wieku uczniów, z uwzględnieniem specyfiki kształcenia w branżowej szkole II 

stopnia. W szkole powinny być organizowane wydarzenia związane z językami 

obcymi, np. konkursy, wystawy, seanse filmowe, spotkania czytelnicze, dni języków 

obcych, zajęcia teatralne, udział w programach europejskich typu eTwinning, 

umożliwiające uczniom kontakt z rodzimymi użytkownikami języka oraz innymi 

użytkownikami języka docelowego; 

10. wykorzystanie zajęć z języka obcego do rozwijania wrażliwości międzykulturowej 

oraz kształtowania postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur, 

niekoniecznie tylko tych związanych z językiem docelowym, np. poprzez zachęcanie 

uczniów do refleksji nad zjawiskami typowymi dla kultur innych niż własna, 

stosowanie odniesień do kultury, tradycji i historii kraju pochodzenia uczniów oraz 

tworzenie sytuacji komunikacyjnych umożliwiających uczniom rozwijanie 

umiejętności interkulturowych. 
 

Kształcenie w zakresie języka obcego nie odbywa się w edukacyjnej próżni – powinno ono 

wspierać i być wspierane przez kształcenie w zakresie pozostałych przedmiotów oraz 

umiejętności ogólnych. Należy mieć świadomość, że wiele technik stosowanych podczas 

zajęć z języka obcego, np. planowanie i analizowanie zasobu środków i umiejętności 

językowych posiadanych i wymaganych do wykonania danego zadania językowego, twórcze 
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wykorzystanie języka, traktowanie popełnionego błędu jako narzędzia rozwoju własnych 

umiejętności językowych, wykorzystywanie domysłu językowego w procesie rozumienia 

tekstu słuchanego i czytanego, odkrywanie wzorców i formułowanie reguł, sprzyja nie tylko 

rozwojowi umiejętności językowych, ale przyczynia się do rozwoju umiejętności ogólnego 

rozumowania. Zajęcia z języka obcego, dla których naturalne i pożądane są ćwiczenia 

bazujące na pracy w parach lub w grupach, dają również doskonałą możliwość rozwijania 

tzw. umiejętności miękkich, w tym umiejętności współpracy, oceny mocnych i słabych stron 

własnych oraz kolegów/koleżanek, doceniania wkładu pracy kolegów/koleżanek, np. w 

ramach pracy projektowej, szczególnie cennych w kontekście przygotowania ucznia do 

sprawnego funkcjonowania na rynku pracy. 

 

MATEMATYKA 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

Uczeń interpretuje tekst matematyczny, po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany 

wynik. 

 

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 

Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. 

 

III. Modelowanie matematyczne. 

Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu. 

 

IV. Użycie i tworzenie strategii.  

Uczeń stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania.  

 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 

I. Liczby rzeczywiste. Uczeń: 

1) przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, 

ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg); 

2) oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych (wymiernych); 

3) posługuje się w obliczeniach pierwiastkami dowolnego stopnia i stosuje prawa 

działań na pierwiastkach; 

4) oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych i stosuje prawa działań na 

potęgach o wykładnikach wymiernych; 

5) wykorzystuje podstawowe własności potęg (również w zagadnieniach 

związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, informatyką); 
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6) wykorzystuje definicje logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm 

iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym. 

II. Równania i nierówności. Uczeń: 

1) korzysta z definicji pierwiastka do rozwiązywania równań typu 𝑥3 = −8; 

2) korzysta z własności iloczynu przy rozwiązywaniu równań typu  

𝑥(𝑥 + 1)(𝑥 − 7) = 0; 

3) rozwiązuje proste równania wymierne, prowadzące do równań liniowych lub 

kwadratowych, np. 
𝑥+1

𝑥+3
= 2, 

𝑥+1

𝑥
= 2𝑥. 

III. Funkcje. Uczeń: 

1) określa funkcje za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego; 

2) posługuje się poznanymi metodami rozwiązywania równań do obliczenia, dla 

jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość; 

3) odczytuje z wykresu własności funkcji (dziedzinę, zbiór wartości, miejsca 

zerowe, maksymalne przedziały, w których funkcja maleje, rośnie, ma stały 

znak; punkty, w których funkcja przyjmuje w podanym przedziale wartość 

największą lub najmniejszą); 

4) na podstawie wykresu funkcji 𝑦 = 𝑓(𝑥) szkicuje wykresy funkcji 𝑦 = 𝑓(𝑥 +

𝑎), 𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝑎, 𝑦 = −𝑓(𝑥), 𝑦 = 𝑓(−𝑥); 

5) wyznacza wzór funkcji kwadratowej na podstawie pewnych informacji o tej 

funkcji lub o jej wykresie; 

6) szkicuje wykresy funkcji wykładniczych dla różnych podstaw; 

7) posługuje się funkcjami wykładniczymi do opisu zjawisk fizycznych, 

chemicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym. 

IV. Ciągi. Uczeń: 

1) wyznacza wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym; 

2) bada, czy dany ciąg jest arytmetyczny lub geometryczny; 

3) stosuje wzór na n-ty wyraz i na sumę n początkowych wyrazów ciągu 

arytmetycznego; 

4) stosuje wzór na n-ty wyraz i na sumę n początkowych wyrazów ciągu 

geometrycznego. 

V. Trygonometria. Uczeń: 

1) wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus i tangens 

kątów o miarach od 0° do 180°; 

2) stosuje proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi, w tym wzór 

𝑡𝑔𝛼 =
𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑐𝑜𝑠𝛼
 ; 

3) znając wartość jednej z funkcji: sinus lub cosinus, wyznacza wartości 

pozostałych funkcji tego samego kąta ostrego. 

VI. Planimetria. Uczeń: 

1) korzysta z własności stycznej do okręgu i własności okręgów stycznych; 

2) rozpoznaje trójkąty podobne i wykorzystuje (także w kontekstach 

praktycznych) cechy podobieństwa trójkątów; 

3) korzysta z własności funkcji trygonometrycznych w łatwych obliczeniach 

geometrycznych, w tym ze wzoru na pole trójkąta ostrokątnego o danych 

dwóch bokach i kącie miedzy nimi. 
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VII. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej. Uczeń: 

1) wyznacza równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty (w postaci 

kierunkowej lub ogólnej); 

2) bada równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań 

kierunkowych; 

3) wyznacza równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej 

danej w postaci kierunkowej i przechodzi przez dany punkt; 

4) oblicza współrzędne punktu przecięcia dwóch prostych; 

5) wyznacza współrzędne środka odcinka; 

6) oblicza odległość dwóch punktów; 

7) znajduje obrazy niektórych figur geometrycznych (punktu, prostej, odcinka, 

okręgu, trójkąta itp.) w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych 

i symetrii środkowej względem początku układu. 

VIII. Stereometria. Uczeń: 

1) stosuje trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól 

powierzchni i objętości; 

2) wykorzystuje własności figur geometrycznych na płaszczyźnie do analizy 

zagadnień z geometrii przestrzennej. 

IX. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka. Uczeń: 

1) oblicza odchylenie standardowe zestawu danych (także w przypadku danych 

odpowiednio pogrupowanych), interpretuje ten parametr dla danych 

empirycznych; 

2) zlicza obiekty w prostych sytuacjach kombinatorycznych, niewymagających 

użycia wzorów kombinatorycznych, stosuje regułę mnożenia i regułę 

dodawania; 

3) oblicza prawdopodobieństwa w prostych sytuacjach, stosując klasyczną 

definicję prawdopodobieństwa. 

 

Warunki i sposób realizacji  

 

Podstawa programowa z matematyki dla branżowej szkoły II stopnia jest dopełnieniem 

podstawy branżowej szkoły I stopnia w zakresie podstawowym trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego lub czteroletniego technikum.  

 

Znaczna część lekcji stereometrii powinna być poświęcona utrwaleniu umiejętności 

obliczania pól powierzchni i objętości brył z wykorzystaniem trygonometrii.  

 

Działy: Ciągi oraz Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej są w całości realizowane 

w branżowej szkole II stopnia.  

 

Przy omawianiu zagadnień z geometrii analitycznej należy zwrócić uwagę na wyznaczanie 

odległości dwóch punktów, a także odległości punktu od prostej. Położenie prostych 

w układzie współrzędnych jest zagadnieniem wymagającym powtórzenia algebraicznych 

metod rozwiązywania układów równań liniowych.  
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Szkoła powinna tak organizować zajęcia, by zwiększać szanse edukacyjne zarówno uczniów, 

którzy mają trudności z nauką matematyki, jak i tych, którzy wykazują się szczególnymi 

zdolnościami matematycznymi. Przy organizacji procesu edukacyjnego należy uwzględnić 

zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów.  

 

 

 

 

 

 

INFORMATYKA 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego 

i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania 

informacji. 

 

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych 

urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, 

wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi. 

 

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, 

w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz 

wykonywania obliczeń i programów. 

 

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, 

w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie 

projektami. 

 

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji 

i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm 

współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie 

dla bezpieczeństwa swojego i innych. 

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 

1) planuje kolejne kroki rozwiązywania problemu z uwzględnieniem 

podstawowych etapów myślenia komputacyjnego (określenie problemu, 

definicja modeli i pojęć, znalezienie rozwiązania, zaprogramowanie i 

testowanie rozwiązania); 
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2) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze wartości logicznych, liczb 

naturalnych (system binarny), znaków (kody ASCII) i tekstów; 

3) stosuje przy rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin algorytmy poznane 

w szkole podstawowej oraz algorytmy: 

a) na liczbach: badania podzielności liczb, zamiany reprezentacji liczb 

między pozycyjnymi systemami liczbowymi, algorytm Euklidesa; 

b) wyszukiwania i porządkowania: wyszukiwania elementu najmniejszego, 

największego, porządkowania elementów metodą przez zliczanie, proste 

wybieranie i metodą bąbelkową; 

c) na tekstach: porównywania tekstów, szyfrowania tekstów metodą Cezara; 

4) sprawdza poprawność działania algorytmów dla przykładowych danych. 

 

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych 

urządzeń cyfrowych. Uczeń: 

1) projektuje i programuje rozwiązania problemów z różnych dziedzin, stosuje 

przy tym: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, 

instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje z parametrami i bez 

parametrów. W szczególności programuje algorytmy z punktu I.1); 

2) dobiera odpowiednie środowiska informatyczne, aplikacje oraz zasoby do 

realizacji rozwiązań problemów, wykorzystuje również elementy robotyki; 

3) przygotowuje opracowania rozwiązań problemów, posługując się wybranymi 

aplikacjami: 

a) projektuje modele dwuwymiarowe i trójwymiarowe, stosuje właściwe 

formaty plików graficznych; 

b) pracuje nad dokumentem w trybie recenzji, definiuje korespondencję 

seryjną, korzysta z konspektów dokumentów; 

c) korzysta z dodatkowych narzędzi do analizy danych umieszczonych 

w arkuszu kalkulacyjnym, w tym z tabel i wykresów przestawnych; 

d) korzysta z oprogramowania i serwisów dedykowanych tworzeniu stron; 

potrafi opublikować własną stronę w internecie. 

 

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. 

Uczeń: 

1) korzysta z różnych systemów operacyjnych; 

2) opisuje podstawowe topologie sieci komputerowej, przedstawia i porównuje 

zasady działania i funkcjonowania sieci komputerowej typu klient-serwer, 

peer-to-peer; opisuje sposoby identyfikowania komputerów w sieci. 

 

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń: 

1) przyjmuje różne role w zespole realizującym projekt i prezentuje efekty 

wspólnej pracy; 

2) objaśnia konsekwencje wykluczenia i pozytywne aspekty włączenia 

cyfrowego. Przedstawia korzyści, jakie przynosi informatyka i technologia 
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komputerowa osobom o specjalnych potrzebach. Korzysta z wybranych e-

usług; 

3) przedstawia trendy w historycznym rozwoju informatyki i technologii oraz 

ich wpływ na rozwój społeczeństw.  

 

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń: 

1) objaśnia rolę technik uwierzytelniania, kryptografii i podpisu elektronicznego 

w ochronie i dostępie do informacji. Stosuje dobre praktyki w zakresie ochrony 

informacji wrażliwych (np. hasła, pin), danych i bezpieczeństwa systemu 

operacyjnego; 

2) potrafi opisać szkody, jakie mogą spowodować działania pirackie w sieci, 

w odniesieniu do indywidualnych osób, wybranych instytucji i całego 

społeczeństwa. 

 

Warunki i sposób realizacji 

 

Cele kształcenia informatycznego – wymagania ogólne są takie same dla wszystkich etapów 

edukacyjnych i dla wszystkich typów szkół. Ich interpretacja jest zapisana w postaci 

wymagań szczegółowych. Treści podstawy programowej z informatyki mają charakter 

przyrostowy, sugerując w ten sposób spiralny rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji 

uczniów przez wszystkie lata nauki szkolnej.  

 

Najważniejszym celem kształcenia informatycznego uczniów jest rozwój umiejętności 

myślenia komputacyjnego, skupionego na kreatywnym rozwiązywaniu problemów z różnych 

dziedzin ze świadomym wykorzystaniem przy tym metod i narzędzi wywodzących się 

z informatyki. Takie podejście jest wprowadzone w szkole branżowej II stopnia dla 

absolwentów gimnazjum. 

 

Doskonalona jest umiejętność wykorzystywania aplikacji użytkowych do rozwiązywania 

problemów i poszerza się ją o nowe umiejętności. W podstawie pojawia się projektowanie 

trójwymiarowe, wspomagające kształcenie wyobraźni przestrzennej, niezbędnej w wielu 

dziedzinach życia, między innymi w medycynie, budownictwie i projektowaniu różnorodnych 

elementów. Tworząc dokument, uczeń posługuje się konspektem i pracuje w trybie recenzji. 

Przy prowadzeniu obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym korzysta z możliwości tabel 

przestawnych. Publikuje w internecie swoje strony WWW.  

 

Treści informatyczne mogą być realizowane w formie projektów zespołowych, tematycznie 

powinny uwzględniać zainteresowania uczniów z różnych dziedzin. Uczniowie powinni mieć 

możliwość korzystania z komputerów w zależności od potrzeb wynikających z charakteru 

zajęć oraz realizowanych tematów i celów.  

 

Podczas zajęć z informatyki uczeń powinien mieć do swojej dyspozycji osobny komputer 

z dostępem do internetu i aplikacji użytkowych zapewniających realizację zagadnień 

podstawy. Zaleca się wspomaganie zajęć informatycznych pracą na platformie do e-



26 

 

nauczania, na której nauczyciel może umieszczać swoje materiały elektroniczne do zajęć – 

uczniowie i nauczyciel powinni mieć swoje indywidualne miejsce na takiej platformie. Takie 

podejście sprzyja rozwojowi dodatkowych kompetencji. Uczniowie poznają możliwości 

platform do e- nauczania, a w ogólności – także do pracy w domu, uczą się sposobów 

korzystania z ich zasobów. Ponadto uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie będą obecni na 

zajęciach, mogą na podstawie materiałów nauczyciela na bieżąco, samodzielnie 

przygotowywać się do lekcji i przesyłać zadania domowe. Praca na platformie istotnie 

porządkuje proces uczenia się: uczy systematyczności i punktualności.  

 

Praca w środowisku wirtualnej chmury może być wykorzystana do polepszenia efektów 

kształcenia informatycznego oraz zwiększenia zaangażowania uczniów poprzez ich lepsze 

przygotowanie się do zajęć (kształcenie wyprzedzające) i wykonywanie przez nich zadań 

poza regularnymi lekcjami i zajęciami w szkole (odwrócone kształcenie).  

 

Pracownie komputerowe powinny być wyposażone w sposób zapewniający możliwość 

realizacji zagadnień zapisanych w podstawie.  

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne  

 

I. Utrwalanie stosowania w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia, ze 

szczególnym uwzględnieniem sprawności fizycznej i specyfiki zawodu. 

 

II. Doskonalenie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających podejmowaniu 

całożyciowej aktywności fizycznej. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe  

 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. Uczeń: 

1) omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich okresach 

życia; 

2) wskazuje mocne i słabe strony własnej sprawności fizycznej; 

3) dokonuje samooceny sprawności fizycznej na tle indywidualnych potrzeb i 

norm zdrowotnych; 

4) dobiera sposoby kształtowania sprawności fizycznej w zależności od 

charakteru pracy zawodowej. 

 

II. Aktywność fizyczna. Uczeń: 

1) wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej 

zależne od rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej; 

2) wskazuje zagrożenia związane z komercjalizacją sportu w tym ruchu 

olimpijskiego; 
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3) wskazuje możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii do oceny 

tygodniowej aktywności fizycznej;  

4) dokonuje samooceny aktywności fizycznej (objętości i intensywności) na tle 

indywidualnych potrzeb i rekomendacji zdrowotnych (WHO lub UE); 

5) stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych indywidualnych 

i zespołowych formach aktywności fizycznej (z uwzględnieniem form 

nowoczesnych i form z innych kręgów kulturowych, np. capoeira, frisbee 

ultimate, lacrosse, kabbadi, korfball, tchoukball); 

6) wykonuje ćwiczenia relaksacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb; 

7) wykorzystuje środowisko do planowania aktywności fizycznej (np. 

programowanie ścieżki zdrowia), z uwzględnieniem zastosowania 

nowoczesnych technologii; 

8) opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ 

tańca towarzyskiego lub nowoczesnego. 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej. Uczeń: 

1) wyjaśnia, na czym polega umiejętność planowania bezpiecznej aktywności 

fizycznej dla siebie i innych; 

2) wskazuje zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnego sprzętu 

sportowego; 

3) opracowuje regulamin uczestnictwa w imprezie rekreacyjno-sportowej lub 

zawodach sportowych; 

4) organizuje bezpieczną imprezę rekreacyjno-sportową (np. festyn, turniej). 

 

IV. Edukacja zdrowotna. Uczeń: 

1) wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia oraz 

dokonuje krytycznej analizy informacji medialnych w tym zakresie (trendy, 

mody, diety, wzorce żywieniowe);  

2) wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich 

a zdrowiem, w tym problem dopingu; 

3) wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla 

społeczeństwa oraz na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości 

i wczesnej dorosłości szczególnie w kontekście różnego rodzaju używek 

i substancji psychoaktywnych; 

4) omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób 

z niepełnosprawnością, chorych psychicznie i dyskryminowanych; 

5) dobiera sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim;  

6) opracowuje i wykonuje zestaw ćwiczeń kształtujących i kompensacyjnych 

w zakresie treningu funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem 

profilaktyki bólów kręgosłupa oraz rodzaju pracy zawodowej. 

 

V. Kompetencje społeczne. Uczeń: 

1) wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, 

poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji; 

2) pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w imprezie rekreacyjno-sportowej; 
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3) wskazuje związki między wartościami etyki olimpijskiej a życiem 

pozasportowym; 

4) omawia etyczne konsekwencje stosowania środków dopingujących. 

 

Warunki i sposób realizacji 

 

Szkoła zapewnia warunki realizacji określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla szkół ponadpodstawowych wymagań szczegółowych, które należy traktować 

jako wskaźniki rozwoju dyspozycji osobowych niezbędnych do realizacji celów kształcenia 

na danym etapie edukacji.  

 

W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych wymagania 

szczegółowe odnoszą się do zajęć prowadzonych w następujących blokach tematycznych. 

 

Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 

W tym bloku tematycznym zawarto treści związane z diagnozowaniem i interpretowaniem 

rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej. Podkreśla się znaczenie tych zagadnień 

w kontekście zdrowia, a nie oceny z wychowania fizycznego. Zwraca się uwagę na 

rozróżnienie pojęć diagnozowanie i ocenianie. Pomiar sprawności fizycznej nie powinien być 

przedmiotem (kryterium) oceny z wychowania fizycznego. Powinien służyć do wskazania 

mocnych i słabych przejawów sprawności ucznia w celu planowania ich zmian w kontekście 

całożyciowej aktywności fizycznej. 

 

Aktywność fizyczna. 

W tym bloku tematycznym zawarto treści doskonalące indywidualne i zespołowe formy 

rekreacyjno-sportowe. Treści obszaru wzbogacono o nowoczesne formy ruchu, formy 

z innych kręgów kulturowych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu 

monitorowania i planowania aktywności fizycznej. Zwraca się uwagę na konieczność 

wykorzystywana różnorodnych form aktywności, dających uczniom możliwość dokonywania 

wyborów dla zdrowia, z uwzględnieniem także przyszłych ról zawodowych i rodzinnych. 

 

Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej. 

W tym bloku tematycznym zawarto treści dotyczące działań związanych z umiejętnością 

określenia ryzyka związanego z planowaniem i organizacją aktywności fizycznej dla siebie 

i innych. W treściach zawarto zagadnienia dotyczące zasad ergonomicznej organizacji 

stanowiska pracy oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadków 

i urazów. 

 

Edukacja zdrowotna. 

W tym bloku tematycznym zawarto treści dotyczące zdrowia i jego diagnozowania 

w kontekście przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym i zawodowym. Łączenie treści 

z tego bloku z wdrażaniem kompetencji społecznych sprzyja rozwijaniu poczucia 

odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi, wzmacnianiu poczucia własnej wartości 

i wiary w swoje możliwości.  
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Kompetencje społeczne dotyczą rozwijania w toku uczenia się zdolności kształtowania 

własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu 

społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.  

 

Zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone w sali sportowej, w specjalnie 

przygotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku szkolnym. Szczególnie ważne są 

zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku szkolnego, w środowisku naturalnym, również 

w okresie jesienno-zimowym. Szkoła powinna zapewnić urządzenia i sprzęt sportowy 

niezbędny do zdobycia przez uczniów umiejętności i wiadomości oraz kompetencji 

społecznych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

 

Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego, w zakresie edukacji zdrowotnej 

powinna być dostosowana do potrzeb uczniów (po przeprowadzeniu diagnozy tych potrzeb) 

oraz do możliwości organizacyjnych szkoły. Warunkiem skuteczności realizacji bloku 

tematycznego Edukacja zdrowotna jest integrowanie treści z innymi przedmiotami, w tym 

np.: biologii, wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla 

bezpieczeństwa. Wymaga to współdziałania nauczycieli różnych przedmiotów, współpracy 

np. z pielęgniarką albo higienistką szkolną oraz z rodzicami. Niezbędne jest także 

skoordynowanie tych zajęć z programami edukacyjnymi dotyczącymi zdrowia i profilaktyki 

zachowań ryzykownych lub chorób oferowanymi szkołom przez różne podmioty.  

 

Do realizacji treści wychowania fizycznego, należy włączać uczniów czasowo lub częściowo 

zwolnionych z ćwiczeń fizycznych. Dotyczy to kompetencji z zakresu wiedzy w każdym 

bloku tematycznym oraz wybranych kompetencji z zakresu umiejętności, ze szczególnym 

uwzględnieniem bloku Edukacja zdrowotna. 

 

 

 

ETYKA 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 

I. Tożsamość, podmiotowość i rozwój moralny 

1) Rozwijanie wrażliwości moralnej. 

2) Identyfikowanie i rozumienie wartości, norm oraz postaw moralnych 

związanych z różnymi dziedzinami życia indywidualnego i społecznego. 

3)  Rozwijanie postawy szacunku wobec każdego człowieka. 

4) Rozwijanie postawy odpowiedzialności za siebie oraz swoje społeczne 

i przyrodnicze otoczenie.  

5) Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia. 

6) Identyfikowanie, analizowanie i rozwiązywanie problemów oraz dylematów 

moralnych. 

7) Tworzenie aksjologiczno-moralnego komponentu własnego światopoglądu. 
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8) Rozwijanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych. 

 

II. Tworzenie wypowiedzi 

1) Formułowanie pytań dotyczących sfery aksjologiczno-moralnej. 

2) Formułowanie sądów wartościujących oraz ich uzasadnianie.  

3) Doskonalenie umiejętności uczestniczenia w dialogu i umiejętności 

dyskutowania o zagadnieniach moralnych. 

 

III. Samokształcenie 

1) Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania i wartościowania 

informacji oraz odpowiedzialnego korzystania z wiedzy. 

2) Kształcenie umiejętności uczenia się. 

3) Rozwijanie samoświadomości moralnej. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 

I. Elementy etyki ogólnej. 

1. Podstawy etyki. Uczeń: 

1) wie i wyjaśnia, czym jest etyka; 

2) objaśnia pojęcia: dobro i zło, wartość, godność, prawda, wolność, 

odpowiedzialność oraz rozważa rolę tych pojęć w etyce; 

3) zna i objaśnia klasyczną koncepcję osoby; 

4) charakteryzuje wybrane filozoficzne koncepcje człowieka oraz wyjaśnia 

zależności między rozstrzygnięciami antropologicznymi a etycznymi.  

2. Analiza ludzkiego działania w aspekcie moralnym. Uczeń:  

1) identyfikuje główne elementy struktury ludzkiego działania: podmiot, adresat, 

przedmiot (wewnętrzna treść), motyw, intencja, skutki, okoliczności; 

2) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje oraz uczucia; posługuje się nazwami 

emocji i uczuć do charakteryzowania przeżyć własnych oraz przeżyć innych 

osób – rzeczywistych i fikcyjnych;  

3) zna i wyjaśnia pojęcia sprawstwa i zaniechania; 

4) zna różne kryteria moralnego wartościowania i posługuje się nimi przy 

wyznaczaniu moralnej wartości czynów;  

5) zna, objaśnia i stosuje główne kategorie deontyczne: działania nakazane, 

zakazane, dozwolone; 

6) zna, objaśnia i stosuje główne kategorie aretyczne: cnota, wada, charakter, 

wzór osobowy; 

7) zna i wyjaśnia klasyczną koncepcję sumienia, kształtuje sumienie; 

8) wykorzystuje pojęcia dyskursu etycznego do analizowania przeżyć, działań 

i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier 

komputerowych. 

 

II. Wybrane zagadnienia etyki szczegółowej (praktycznej, stosowanej, zawodowej). 

1. Etyka życia osobistego (indywidualnego). Uczeń: 
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1) identyfikuje i analizuje problem sensu życia w kontekście klasycznego pytania 

etycznego: „jak należy żyć?”; 

2) identyfikuje i analizuje problem szczęścia, rozważa relację szczęścia do 

moralności; 

3) identyfikuje i analizuje moralne aspekty przyjaźni, charakteryzuje przyjaźń 

jako relację międzyosobową, ocenia wartość przyjaźni; 

4) identyfikuje i analizuje moralne aspekty miłości, charakteryzuje miłość jako 

relację międzyosobową, rozważa relację miłości do moralności; 

5) wyjaśnia ideę rozwoju moralnego i podaje przykłady działań egoistycznych, 

konformistycznych, altruistycznych;  

6) wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, podaje przykłady działań 

i postaw autonomicznych i nieautonomicznych;  

7) podaje przykłady działań, które są wyrazem troski o własne zdrowie i życie; 

wyjaśnia, dlaczego należy odnosić się z szacunkiem do własnego ciała;  

8) analizuje problem stosowania środków psychoaktywnych i formułuje ocenę 

moralną dotyczącą tego typu działań;  

9) identyfikuje i analizuje moralne aspekty ludzkiej seksualności, rozpoznaje 

biologiczne, psychiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania ludzkiej 

seksualności; 

10) identyfikuje i analizuje moralne aspekty życia rodzinnego, zna i porównuje 

różne historyczne i kulturowe modele rodziny, wyjaśnia znaczenie relacji 

rodzinnych w kontekście rozwoju moralnego człowieka, ocenia wartość 

rodziny; 

11) kształtuje postawę szacunku wobec każdego człowieka; 

12) analizuje fenomen śmierci, rozpoznaje biologiczne, psychiczne, społeczno-

kulturowe aspekty śmierci i umierania. 

2. Etyka społeczna i polityczna. Uczeń: 

1) charakteryzuje relację: polityka – moralność; 

2) rozważa zagadnienie relacji: jednostka – społeczeństwo w kontekście sporu 

między indywidualizmem a kolektywizmem; 

3) rozważa zagadnienie naczelnych wartości w życiu społecznym w kontekście 

sporu między liberalizmem kulturowym a konserwatyzmem;  

4) wyjaśnia pojęcie dobra wspólnego oraz podaje jego przykłady; angażuje się 

w realizację dobra wspólnego; 

5) wyjaśnia znaczenie zasady solidaryzmu i kształtuje postawę solidarności;  

6) wyjaśnia pojęcie sprawiedliwości; kształtuje cnotę sprawiedliwości; 

7) zna i analizuje pojęcie tolerancji, rozważa zagadnienie granic tolerancji, 

kształtuje postawę otwartości i tolerancji; 

8) wyjaśnia pojęcie praw człowieka, analizuje wybrane artykuły Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, wskazuje przykłady łamania praw człowieka oraz 

rozważa różne sposoby ich ochrony; 

9) rozważa znaczenie prawdy w życiu społecznym i politycznym; kształtuje 

postawę uczciwości; 
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10) rozpoznaje różne przejawy kłamstwa, zna społeczne skutki kłamstwa i 

dokonuje moralnej oceny kłamstwa; 

11) identyfikuje i analizuje problemy moralne dotyczące kwestii wolności słowa 

i jej granic; 

12) analizuje problem relacji między sztuką a moralnością, rozważa zagadnienie 

wolności twórczej i jej granic. 

3. Etyka a nauka i technika. Uczeń: 

1) podaje przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowych 

technologii – w szczególności technologii informatycznych; 

2) jest świadomy, że postęp cywilizacyjny dokonuje się dzięki wiedzy; wyjaśnia, 

dlaczego wiedza jest dobrem (wartością);  

3) identyfikuje i analizuje wybrane problemy moralne związane z postępem 

naukowo-technicznym (np. problem ochrony prywatności, problem ochrony 

praw autorskich, problem cyberprzemocy, rozwój sztucznej inteligencji, 

transhumanizm). 

 

4. Etyka środowiskowa. Uczeń: 

1) określa, czym jest bioróżnorodność, uzasadnia potrzebę ochrony 

bioróżnorodności; 

2) rozważa zagadnienie moralnego statusu zwierząt; 

3) rozważa kwestię statusu moralnego przyrody nieożywionej;  

4) formułuje argumenty na rzecz ochrony przyrody, angażuje się w działania na 

rzecz ochrony środowiska. 

5. Etyki zawodowe. Uczeń: 

1) wyjaśnia związek między uczeniem się a wykonywaną pracą; wyjaśnia 

znaczenie pracy zarobkowej; 

2) objaśnia, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu; 

3) wyjaśnia pojęcie etyki zawodowej oraz kodeksu etyki zawodowej; 

4) zna i stosuje do analizy szczegółowych przypadków najważniejsze wartości 

i zasady wybranych etyk zawodowych; 

5) w analizie wybranych zagadnień z zakresu etyk zawodowych wykorzystuje 

zapisy stosownych kodeksów etycznych; 

6) rozważa zalety i wady kodeksów etycznych; 

7) tworzy kodeks etyczny klasy (szkoły). 

 

Warunki i sposób realizacji 

 

Proponowana podstawa programowa etyki dla branżowej szkoły II stopnia opiera się na 

określonych założeniach dotyczących warunków (podmiotowych, przedmiotowych 

i organizacyjnych) oraz sposobu jej realizacji. 

 

Zakłada się, że uczestnicy zajęć z etyki będą zmagali się z typowymi zadaniami rozwojowymi 

okresu dorastania, takimi jak: psychiczne usamodzielnianie się wobec rodziców i innych 

dorosłych, interioryzowanie określonych wartości, zasad, wzorców, wypracowywanie 
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satysfakcjonujących relacji z innymi (przede wszystkim z rówieśnikami), przygotowanie się 

do wyboru i pełnienia dorosłych ról społecznych (partnerskich/małżeńskich/rodzicielskich, 

zawodowych, obywatelskich). Warto mieć na uwadze, że zazwyczaj z tego typu zadaniami 

idą w parze takie postawy, przeżycia i zachowania jak: niepewność, kontestacja, zmienność 

emocjonalna i poznawcza, krytycyzm, ciekawość, skłonność do poszukiwań 

i eksperymentowania. Mając na uwadze podmiotowe warunki realizacji podstawy 

programowej, można uznać, iż lekcje etyki mają dopomóc uczniowi w jego samoidentyfikacji 

jako podmiotu moralnego i stymulować jego rozwój moralny na poziomie kognitywno-

afektywnym i behawioralnym. Ważnym zadaniem nauczyciela jest stworzenie takich 

warunków na lekcjach etyki, aby uczniowie mogli uświadamiać sobie różne aspekty 

podmiotowości, aby mogli swobodnie wyrażać swoje przekonania, konfrontować je 

z przekonaniami innych i uczestniczyć we wspólnym, krytycznym i odpowiedzialnym 

analizowaniu zachowań, postaw i poglądów własnych oraz innych osób – rzeczywistych 

i fikcyjnych.  

 

Podstawa programowa obejmuje wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu szeroko 

rozumianej etyki praktycznej. Zapisy w podstawie programowej koncentrują się na 

zarysowaniu spektrum problematyki moralnej podejmowanej w różnych typach refleksji 

etycznej – bardziej rozbudowana lista zagadnień szczegółowych dotyczy problematyki 

społeczno-politycznej, ze względu na potrzebę rozwijania kompetencji społecznych 

i obywatelskich jako tzw. kompetencji kluczowych oraz z zakresu etyki życia osobistego, ze 

względu na opisane już warunki podmiotowe podstawy programowej.  

 

Ważne jest ponadto, aby w ramach edukacji etycznej uczniowie wykorzystywali nowoczesne 

technologie informatyczno-komunikacyjne, respektując prawo autorskie i zasady 

bezpieczeństwa w sieci. W szczególności stałym komponentem metodycznym edukacji 

etycznej powinna być racjonalna, respektująca wymogi logiki, ale i etyki dyskusja. Stałą 

praktyką dydaktyczną powinno być również odwoływanie się do różnorodnych codziennych 

doświadczeń uczestników zajęć oraz do różnych tekstów kultury.  

 

 

 

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ  

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 

I. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. 

 

II. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

 

III. Tworzenie wypowiedzi.  

 

IV. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 
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Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 

I. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. Uczeń:  

1) zna utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla poczucia tożsamości 

narodowej lub etnicznej i przynależności do wspólnoty europejskiej oraz 

światowej; 

2) rozpoznaje wartości narodowe związane z własnym dziedzictwem 

kulturowym, np.: ojczyzna, mała ojczyzna, społeczność, naród, 

społeczeństwo, obywatelstwo; 

3) rozumie związek poznanych utworów z życiem narodu i różnych grup 

wspólnotowych; 

4) rozpoznaje tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury 

narodowej; 

5) rozumie relacje międzykulturowe w Polsce; wykazuje korzyści wynikające 

z wzajemnego przenikania kultur. 

 

II. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń: 

1) szuka literatury przedmiotu przydatnej do opracowywania różnych 

zagadnień; selekcjonuje ją według wskazanych kryteriów (korzysta 

z biblioteki –  zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak z centrum 

multimedialnego); 

2) tworzy przedmiotowe bazy danych zawierające informacje zdobywane w 

toku nauki; 

3) sporządza opis bibliograficzny książki i artykułu, bibliografię danego tematu, 

przypis; 

4) zna pojęcia znaku językowego i systemu znaków; potrafi uzasadnić, że 

język jest systemem znaków; rozróżnia treści wprowadzane do komunikatu 

za pomocą znaków werbalnych i niewerbalnych, mając świadomość różnych 

sposobów ich odbioru i interpretacji; 

5) rozpoznaje różne odmiany języka, np. potoczny, gwarowy, literacki, dialekt; 

6) rozpoznaje i nazywa funkcje tekstu: informatywną, ekspresywną, 

impresywną (w tym perswazję), poetycką; 

7) rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu; 

8) rozpoznaje cechy gatunkowe tekstu (w tym szczególnie intencje nadawcze); 

9) wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, nazywa zastosowane 

w nim środki językowe i określa ich funkcje w tekście; 

10) odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenia wyrazów, związków 

frazeologicznych, zdań, grup zdań uporządkowanych w akapicie), potrafi 

wydzielić jego fragmenty i objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości; 

11) dokonuje logicznego streszczenia tekstu argumentacyjnego (wyróżniając 

kluczowe pojęcia, twierdzenia i sposób ich uzasadnienia); 
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12) odczytuje sens tekstów artystycznych, publicystycznych (artykuł, reportaż), 

popularno-naukowych, prasowych (wiadomość, komentarz), uwzględniając 

zawarte w nich informacje zarówno jawne, jak i ukryte; 

13) rozróżnia pojęcia błędu językowego i innowacji językowej, poprawności 

i stosowności wypowiedzi; rozpoznaje i poprawia różne typy błędów 

językowych; dostrzega związek języka z wartościami, tj. rozumie, że język 

jest wartością, narzędziem wartościowania oraz źródłem poznania wartości. 

14) dostrzega związek języka z wartościami, tj. rozumie, że język jest wartością, 

narzędziem wartościowania oraz źródłem poznania wartości. 

 

III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 

1) tworzy dłuższy tekst pisany lub mówiony (rozprawka, recenzja, referat, 

interpretacja utworu literackiego lub fragmentu) zgodnie z podstawowymi 

regułami jego organizacji, przestrzegając zasad spójności znaczeniowej 

i logicznej; 

2) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych 

zasad logiki i retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, 

porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod względem 

użyteczności wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykłady ilustrujące 

wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe wnioskowanie); 

3) przygotowuje wypowiedź (analizuje temat, dostosowuje do niego formę 

wypowiedzi, sporządza plan wypowiedzi); 

4) stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie sprawę z ich wartości 

i funkcji; 

5) opracowuje redakcyjnie własny tekst (dokonuje przeróbek, uzupełnień, 

transformacji, skrótów, eliminuje przypadkową niejednoznaczność 

wypowiedzi); 

6) wykonuje różne działania na tekście cudzym (np. streszcza, parafrazuje, 

sporządza konspekt, cytuje, sporządza przypisy); 

7) publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając 

o dźwiękową wyrazistość przekazu (w tym także tempo mowy i 

donośność, poprawny akcent wyrazowy oraz poprawną intonację zdania); 

8) prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktów ze sztuką; operuje 

słownictwem z kręgów tematycznych: Ojczyzna, Europa, świat (przeszłość 

i teraźniejszość); kultura, cywilizacja, polityka. 

 

IV. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 

1) zna pojęcie aktu komunikacji językowej i wskazuje jego składowe, 

dostrzega i omawia współczesne zmiany modelu komunikacji językowej 

(np. różnice między tradycyjną komunikacją ustną lub pisaną a komunikacją 

przez internet); 

2) w analizie i interpretacji tekstu posługuje się podstawowymi pojęciami 
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z zakresu historii literatury, teorii literatury i nauki o języku oraz terminami 

i pojęciami z zakresu innych dyscyplin; 

3) rozpoznaje problematykę utworu; 

4) rozpoznaje konwencję literacką utworu (stałe pojawianie się jakiegoś 

literackiego rozwiązania w obrębie pewnego historycznie określonego zbioru 

utworów); 

5) odczytuje treści symboliczne utworu; 

6) wskazuje zastosowane w utworze językowe środki wyrazu artystycznego oraz 

inne wyznaczniki poetyki danego utworu (z zakresu podstaw wersyfikacji, 

kompozycji, genologii) i określa ich funkcje; 

7) dostrzega w czytanych utworach cechy stylu charakterystyczne dla danego 

twórcy; 

8) rozróżnia w czytanych tekstach oraz wypowiedziach mówionych rodzaje 

stylizacji językowej (np. archaizację, dialektyzację, kolokwializację, 

naśladowanie języków obcych) i określa jej funkcje; 

9) wskazuje i analizuje przykłady odmian języka napotkane w czytanych tekstach; 

10) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania bohatera i świata przedstawionego 

(narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja); 

11) rozpoznaje podstawowe motywy (np. ojczyzny, poety, matki, ziemi) oraz ich 

funkcje w utworze; 

12) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu 

(tytuł, podtytuł, puenta, kompozycja, słowa-klucze, motto); 

13) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki, kulturowy, 

filozoficzny, biograficzny; 

14) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne 

i różnice); 

15) dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości 

narodowe i uniwersalne. 

 

Warunki i sposób realizacji 

 

Szkoła ponadpodstawowa to czas wchodzenia młodego człowieka w dorosłe życie, 

pogłębiania poczucia własnej świadomości narodowej lub etnicznej, poznawania kultury, 

doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, myślenia konkretnego i abstrakcyjnego. To 

również okres intensywnego rozwoju osobowości ucznia, zarówno pod względem 

intelektualnym, jak i emocjonalnym, jego zainteresowań, wyznaczania sobie celów, do 

których dąży. Na tym etapie edukacji uczeń tworzy fundamenty swojego światopoglądu, 

kształtuje hierarchię wartości, samodzielnie analizuje i porządkuje rzeczywistość. Staje się 

świadomym odbiorcą kultury, potrafi dostrzegać i rozumieć wartości narodowe lub etniczne 

oraz uniwersalne. 
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Zadaniem nauczyciela języka mniejszości narodowej lub etnicznej jest przede wszystkim: 

1) pogłębianie poczucia tożsamości narodowej lub etnicznej, szacunku do kultury 

i tradycji; 

2) rozwijanie motywacji do poznawania języka, kultury, tradycji; 

3) zapoznanie z najważniejszymi tendencjami w kulturze współczesnej 

mniejszości narodowej lub etnicznej; 

4) kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur i szacunku dla ich 

dorobku; 

5) pogłębianie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem mniejszości 

narodowej lub etnicznej w różnych sytuacjach komunikacyjnych 

z zachowaniem norm kultury, etyki i etyki językowej; 

6) pogłębianie umiejętności posługiwania się różnymi gatunkami wypowiedzi 

ustnych i pisemnych, które są niezbędne w edukacji szkolnej oraz w różnych 

sytuacjach życiowych; 

7) inspirowanie ucznia do samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy, również 

z wykorzystaniem środowiska wirtualnego z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa w sieci.  

 

Nauczyciel odwołuje się do wiedzy i umiejętności, które uczeń nabył na wcześniejszych 

etapach edukacyjnych. Wprowadza go w świat kultury wysokiej, uczy świadomego, 

krytycznego odbioru tekstów kultury. Zwraca uwagę na specyfikę życia mniejszości 

narodowej lub etnicznej. Stwarza warunki do samodzielnego rozwoju intelektualnego oraz 

inspiruje do pogłębiania wiedzy. W tym celu stosuje wybrane metody wspierające rozwój 

ucznia, jak metodę projektu, polegającą na szerokiej współpracy pomiędzy uczniami. 

 

 

JĘZYK REGIONALNY – JĘZYK KASZUBSKI 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 
 

I. Znajomość kultury materialnej i duchowej Kaszub: historii, geografii, przyrody oraz 

zrozumienie specyfiki dziedzictwa kulturowego regionu. 

 

II. Rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych o tematyce związanej z życiem codziennym 

i omawianą lekturą; wykorzystanie informacji w nich zawartych w różnych sytuacjach 

komunikacyjnych. 

 

III. Tworzenie wypowiedzi ustnych w języku kaszubskim oraz wypowiedzi pisemnych w ję-

zyku kaszubskim i polskim; posługiwanie się rozwiniętym zasobem środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych). 

 

IV. Przetwarzanie tekstu sformułowanego w języku kaszubskim ustnie lub pisemnie; zmiana 

formy przekazu ustnego lub pisemnego. 

 



38 

 

V. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 

I. Poznawanie kultury materialnej i duchowej Kaszub: historii, geografii, przyrody oraz 

rozumienie specyfiki dziedzictwa kulturowego regionu. Uczeń: 

1) zna utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla poczucia tożsamości 

kaszubskiej oraz przynależności do wspólnoty narodowej i europejskiej; 

2) dostrzega różne wzorce postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, 

religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją 

tożsamość; 

3) operuje słownictwem związanym z regionem kaszubskim;  

4) rozpoznaje podstawowe tematy, motywy i toposy charakterystyczne dla 

literatury kaszubskiej; 

5) określa wpływ religii, wyznania na kulturę i życie mieszkańców Kaszub; 

6) wykazuje się podstawowym zakresem wiadomości związanych z historią, 

geografią, przyrodą, kulturą materialną i duchową Kaszub. 
 

II. Odbiór wypowiedzi w języku kaszubskim i wykorzystywanie informacji w nich 

zawartych; rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych o różnorodnej tematyce, formie i 

długości w różnych warunkach odbioru. Uczeń: 

1) rozumie zasłyszane i przeczytane (samodzielnie i przez lektora) teksty 

o różnorodnej tematyce, formie (instrukcje, komunikaty, napisy informacyjne, 

ogłoszenia, rozmowy, wywiady, wiadomości, audycje radiowe i telewizyjne); 

2) wypowiada się ustnie i pisemnie w typowych sytuacjach; 

3) rozpoznaje różne odmiany języka: potoczny, gwarowy, dialekty, literacki; typy 

nadawcy i adresata; cechy gatunkowe omawianych tekstów;  

4) odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenia wyrazów, związków 

frazeologicznych, zdań, grup zdań uporządkowanych w akapicie), potrafi 

wydzielić jego fragmenty i objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości; 

rozumie podstawowe symbole literackie; 

5) streszcza, parafrazuje tekst; 

6) odczytuje sens tekstów artystycznych, publicystycznych (artykuł, reportaż), 

a także prasowych (wiadomość prasowa, komentarz prasowy), uwzględniając 

zawarte w nich informacje; 

7) odróżnia język potoczny od literackiego; rozpoznaje i wskazuje wybrane cechy 

języka kaszubskiego; 

8) korzysta z dostępnych słowników języka kaszubskiego; 

9) dostrzega związek języka z wartościami (rozumie, że język jest wartością 

i narzędziem wartościowania oraz źródłem poznania wartości). 
 

III. Samodzielne tworzenie wypowiedzi ustnych w języku kaszubskim oraz wypowiedzi 

pisemnych w języku kaszubskim i polskim na typowe tematy; posługiwanie się 
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rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych). Uczeń: 

1) wypowiada się w następujących formach: rozprawka, recenzja, interpretacja 

utworu literackiego lub jego fragmentu, notatka; na tematy związane z wiedzą 

o regionie; 

2) posługuje się językiem kaszubskim w sposób zapewniający sprawną 

komunikację językową w różnych sytuacjach prywatnych i publicznych; 

wzbogaca zasób słownictwa; 

3) stosuje proste strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, 

opisem) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu; 

4) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad 

logiki i retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, 

hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod względem użyteczności w 

wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykłady ilustrujące wywód myślowy, 

przeprowadza prawidłowe wnioskowanie); 

5) redaguje własny tekst (dokonuje przeróbek, uzupełnień, transformacji, 

skrótów, eliminuje przypadkową niejednoznaczność wypowiedzi); 

6) dokonuje różnych zabiegów na tekście cudzym (streszcza teksty, parafrazuje, 

sporządza konspekt, cytuje, sporządza przypisy); 

7) publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając 

o dźwiękową wyrazistość przekazu (w tym także tempo mowy i donośność); 

8) prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktów ze sztuką; 

9) operuje słownictwem z kręgów tematycznych – Kaszuby, Polska, Europa, 

świat (przeszłość i teraźniejszość); kultura, cywilizacja, polityka; 

10) nawiązuje kontakty towarzyskie; przedstawia siebie i inne osoby, udziela 

podstawowych informacji na swój temat i danych rozmówcy oraz innych osób; 

11) wyraża emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie) i prośby; 

12) ocenia własne kompetencje językowe (poprawność gramatyczną i leksykalną) 

oraz kompetencje komunikacyjne (stosowność i skuteczność wypowiadania 

się); 

13) adiustuje na poziomie elementarnym tekst pisany i sporządza jego korektę; 

14) mówi i czyta teksty ze zrozumieniem sensu, z troską o estetykę czytania 

i mówienia, właściwą dykcję, akcent, intonację; 

15) wykazuje się znajomością zasad ortograficznych języka kaszubskiego i stosuje 

je w tekście; 

16) szuka literatury przedmiotu przydatnej do opracowywania różnych zagadnień; 

selekcjonuje ją według wskazanych kryteriów (korzysta z zasobów 

bibliotecznych – zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i centrum 

multimedialnego); 

17) sporządza opis bibliograficzny książki i artykułu, bibliografię wybranego 

tematu, przypisy. 



40 

 

 

IV. Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie; zmiana formy przekazu ustnego i pisemnego. 

Uczeń: 

1) przekazuje w języku kaszubskim informację usłyszaną lub przeczytaną w 

innym języku oraz przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych 

(wykresach, mapach, symbolach, piktogramach); 

2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu 

w języku kaszubskim; 

3) skraca, streszcza, rozwija usłyszany lub przeczytany tekst;  

4) wygłasza teksty kaszubskie z pamięci. 

 

V. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 

1) posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu historii literatury, teorii 

literatury i nauki o języku w analizie i interpretacji tekstu; 

2) rozpoznaje problematykę utworu; 

3) odczytuje treści symboliczne utworu; 

4) wskazuje zastosowane w utworze językowe środki artystycznego wyrazu oraz 

inne wyznaczniki poetyki danego utworu (z zakresu podstaw wersyfikacji, 

kompozycji) i określa ich funkcje; 

5) dostrzega w czytanych utworach charakterystyczne cechy stylu danej epoki 

oraz cechy twórcy; 

6) rozróżnia w czytanych tekstach oraz w wypowiedziach ustnych rodzaje 

stylizacji językowej (np. archaizację, dialektyzację) i określa jej funkcję; 

7) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania bohatera i świata przedstawionego 

(narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja); 

8) rozpoznaje podstawowe motywy (np. ojczyzny, poety, matki, ziemi, 

wędrówki), aluzje literackie, symbole kulturowe i znaki tradycji oraz określa 

ich funkcje w utworze; rozpoznaje retoryczną organizację wypowiedzi; 

9) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu 

(tytuł, podtytuł, puenta, kompozycja, słowa-klucze, motto); konteksty 

literackie, kulturowe;  

10) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne 

i różnice); 

11) dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości 

regionalne, narodowe i uniwersalne; 

12) konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury, np. plastycznymi, 

teatralnymi, filmowymi; 

13) wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, nazywa stosowane 

w nim środki językowe i określa ich funkcję w tekście. 

 

Warunki i sposób realizacji  
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Nauka języka kaszubskiego w branżowej szkole II stopnia jest kontynuacją nauczania tego 

przedmiotu w branżowej szkole I stopnia. 

 

Ważne jest wprowadzenie elementów historii, geografii, przyrody i kultury regionu w obręb 

treści nauczanych na języku kaszubskim, co powinno być realizowane głównie przez 

uczestnictwo w życiu kulturalnym Kaszub oraz na podstawie literatury.  

 

Należy zadbać o to, by wykorzystywane w procesie edukacyjnym teksty były zapisane 

w standardowej pisowni. W określonych przypadkach, np. pokazanie cech dialektalnych 

języka lub jego historycznego rozwoju, dopuszcza się użycie tekstów w niestandaryzowanej 

pisowni.  

 

Dla uatrakcyjnienia zajęć zaleca się szerokie wykorzystywanie tekstów kultury (w tym 

kaszubskojęzycznych filmów). Pomocą w procesie edukacji powinny też być filmy 

o Kaszubach, audycje radiowe i telewizyjne, zasoby internetowe, spotkania z zasłużonymi dla 

kultury kaszubskiej ludźmi, warsztaty, projekty edukacyjne.  


