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ZA£O¯ENIA PROGRAMU

Wspó³czesna Europa prze¿ywa nowe okresy swoich dziejów; obecne
warunki panuj¹ce w tej nowej europejskiej wspólnicie od wszystkich
kierunków ¿ycia cz³owieka wymagaj¹ jakociowo innego podejcia.
Edukacja, oczywicie, nie jest wyj¹tkiem, a w³anie jest t¹ dziedzin¹, która
najbardziej odczuwa nowe dzisiejsze wyzwania. Ukraina i Polska, dziêki
swemu s¹siedztwu, zawsze musz¹ byæ gotowe do dialogu, a dialog jak
wiadomo odbywa siê przede wszystkim za pomoc¹ wiedzy jêzykowej.
Kurs jêzyka polskiego w szkole redniej sprzyja procesowi kszta³towania wiatopogl¹du humanistycznego nowego Europejczyka oraz
kszta³towaniu jego wartoci moralnych i estetycznych; rozbudowie
poznawczo-kulturalnych zainteresowañ uczniów, wychowaniu w obywatelu Ukrainy poczucia szacunku do tradycji swojego narodu oraz
tolerancji wobec tradycji innych narodów.
Do programu w klasach 1011 zosta³o wprowadzone profilowane
nauczanie, którego celem jest zabezpieczenie mo¿liwoci równego
dostêpu m³odzie¿y do zdobycia ogólnokszta³c¹cej profilowanej owiaty,
jej pog³êbienia, rozszerzenia i ukierunkowania. Profilowane nauczanie
sprzyja zdobyciu przez m³odzie¿ nawyków samodzielnej naukowopraktycznej, badawczo-poznawczej dzia³alnoci, rozwoju ich intelektualnych, twórczych, moralnych, socjalnych jakoci.
Zasadniczy cel nauczania jêzyka polskiego w kierunku filologicznym
w klasach 1011 polega na poznaniu przez uczniów zasad literackiego
jêzyka jako rodka komunikowania siê, na rozwoju logicznego
rozumowania w oparciu o gramatyczne pojêcia oraz jêzyka jako rodka
do procesu poznania.
Ten cel mo¿na urzeczywistniæ za pomoc¹ nastêpuj¹cych wytycznych:
 kszta³towania sta³ej motywacji nauki jêzyka polskiego,
wychowania poczucia piêkna i wyrazistoci s³owa ojczystego, szacunku
do jêzyka pañstwowego oraz innych jêzyków;
 kszta³towania kompetencji jêzykowej drog¹ wzbogacenia s³ownictwa uczniów, rozwoju budowy gramatycznej ich mowy;
 doskonalenia zdolnoci i umiejêtnoci we wszystkich dziedzinach
dzia³alnoci jêzykowej oraz w ró¿nych dziedzinach komunikowania,
opanowania kultury higieny jêzykowej, dyskusji i mylenia krytycznego;
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 kszta³towania kompetencji jêzykowej, która zawiera w sobie
wiedzê o systemie jêzyka oraz zasadnicze umiejêtnoci (leksykalne,
gramatyczne, stylistyczne, ortograficzne i sk³adniowe);
 osi¹gniêcia kompetencji komunikacyjnej i spo³eczno-kulturalnej,
co umo¿liwia nawi¹zanie oraz wsparcie niezbêdnych relacji w procesie
komunikowania siê z innymi ludmi.
Zawartoæ w kursie wspó³czesnego jêzyka polskiego wiadomoci
teoretycznych o jêzyku i mówieniu oraz normach jêzyka sprzyja wykonaniu wymienionych zadañ.
Program nauczania jêzyka polskiego równie¿ sprzyja rozwojowi
mylenia logicznego u uczniów. W trakcie nauki zdobywaj¹ oni umiejêtnoæ analizowania, porównania, uogólniania faktów jêzykowych, ucz¹
siê tak¿e przytaczaæ odpowiednie przyk³ady, dowody, robiæ wnioski;
wybieraæ oraz systematyzowaæ materia³ odpowiednio do tematu i
zasadniczej myli wypowiedzi, uk³adaæ plan swojej wypowiedzi i tezy
do niej; budowaæ logiczne wypowiedzi; przygotowywaæ konspekty. W
procesie nauczania jêzyka polskiego uczniowie opanowuj¹ ogólne
umiejêtnoci; samodzielnie zdobywaj¹ wiedzê, pracuj¹ z literatur¹
szkoln¹, s³ownikami, przewodnikami, kontroluj¹ swoj¹ mowê.
Program realizuje wymaganie co do zwi¹zków wyk³adania jêzyka
polskiego z ¿yciem, z praktyk¹ jêzykow¹ uczniów. Nale¿y kszta³ciæ u
uczniów nawyki i umiejêtnoci, potrzebne im w ¿yciu, w przysz³ej
dzia³alnoci praktycznej. Wa¿ne jest doskonalenie umiejêtnoci we
wszystkich dziedzinach jêzykowych, opanowaniu kultury jêzyka,
retoryki, samodzielnego krytycznego mylenia, prowadzenie i
uczestniczenie w dyskusji; w tym celu nale¿y doskonale poznaæ wiedzê
o systemie jêzyka, posi¹æ zasadnicze umiejêtnoci z dziedziny leksyki,
gramatyki, stylistyki, ortografii, sk³adni.
W zakres programu wchodzi równie¿ rozwój mylenia logicznego
uczniów, umiejêtnoæ analizowania, porównywania faktów, przytaczanie
dowodów, przyk³adów, uogólnieñ, umiejêtnoæ wnioskowania doboru
odpowiednich materia³ów, pomocnych w uk³adaniu w³asnej wypowiedzi,
przygotowania konspektu, tez, referatu, planu.
Uczniowie powinni rozwijaæ swe umiejêtnoci w uk³adaniu dialogu
i monologu (ustnego i pisemnego), powinni u³o¿yæ wypowiedzi oparte
na w³asnym ¿yciowym dowiadczeniu, uk³adaæ rozprawki na temat
naukowo-publicystyczny, artystyczny, u³o¿yæ rozwa¿anie oparte na
moralno-etycznych tematach, pisaæ artyku³ do gazety, oparty na
rozmylaniu o postêpowaniu cz³owieka, u³o¿yæ ustn¹ czy pisemn¹
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wypowied na podstawie tekstu naukowego, dobraæ bibliografiê, uk³adaæ
papiery u¿ytkowe itp.
Umiejêtnoci te oparte s¹ na wiadomociach zdobytych w klasach
rednich. Oczywicie, ¿e s¹ one ju¿ na innym poziomie: uk³adanie planu
nie powinno uczniom sprawiaæ trudnoci. Opisy (miejscowoci, ulic,
miasta, zabytków kultury), w³asnych wra¿eñ na podstawie obrazu s¹
bogatsze, ciekawsze w porównaniu z klasami rednimi. Podobnie uk³adanie konspektu czy te¿ referatu.
W programie wprowadzone s¹ nowe rozdzia³y (stylistyka, retoryka),
które pog³êbiaj¹ kreatywny rozwój uczniów, orientuj¹ siê na wiadomoæ
indywidualn¹, na motywacjê uczenia siê jêzyka polskiego.
Wytyczona jest w programie zalecona iloæ godzin na opanowanie
rozdzia³ów i tematów. Na pocz¹tku ka¿dej klasy wymieniono ogóln¹ iloæ
godzin, godziny rezerwowe oraz godziny, które nauczyciel wykorzystuje
na w³asn¹ rêkê.
Rozwój zdolnoci kreatywnych u uczniów oraz orientacja na osobowoæ, podejcie indywidualne do nauczania jest jedn¹ z podstawowych
zasad pracy.
Struktura Programu odpowiada standardom Pañstwowym.
Autor
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X

KLASA

(140 godz. w ci¹gu roku; 4 godz.  tygodniowo;
4 godz.  prace kontrolne; 4 godz.  rezerwowe)
Treæ
materia³u nauczania

Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

1

2

Wstêp
Mowa ludzka jako przedmiot
stylistyki i kultury.
Stylistyka i jej podrozdzia³y: stylistyka jêzyka (praktyczna) i stylistyka mówienia (funkcjonalna),
ich zró¿nicowanie.
Dwa poziomy w³adania polskim jêzykiem literackim: mówienie poprawne (normy jêzyka literackiego) i komunikacyjno docelowe
(treæ, logika, bogactwo, dok³adnoæ, wyrazistoæ). Synonimika
jako bazowe pojêcie stylistyki i
kultury mówienia. Norma stylistyczna i pomy³ki stylistyczne.
(3 godz.)

Uczeñ:
 rozró¿nia stylistykê praktyczn¹ i
funkcjonaln¹;
 stylistyczne rodki fonetyki, leksyki i frazeologii, tworzenia wyrazów; jêzyk mówiony poprawny i
komunikacyjny; normy polskiego
jêzyka literackiego; znaczenie poznanych terminów
 okrela, jakie w³aciwoci mówienia wyznacza stylistyka, a jakie  kultura mowy; normatywne
i nienormatywne wykorzystanie
rodków jêzykowych w tekstach
mówionych ró¿nego stylu; znajduje pomy³ki stylistyczne.

Praktyczna stylistyka i kultura
mowy.
Stylistyczne rodki fonetyki.
Ogólna charakterystyka budowy
fonetycznej jêzyka polskiego. Normy wymowy. Wymowa dwiêcznych i bezdwiêcznych, samog³osek i spó³g³osek, nosowych i
ustnych g³osek. (5 godz.)
Pisownia. Oznaczanie na pimie
ustnych i nosowych g³osek; pisow-

Uczeñ:
 przestrzega poprawn¹ wymowê w
jêzyku polskim;
 odnajduje i poprawia fonetyczne
pomy³ki w jêzyku mówionym;
 poprawnie pisze s³owa zgodnie z
gramatycznymi regu³ami;
 znajduje i poprawia pomy³ki ortograficzne w swoim jêzyku i w
jêzyku innych osób.
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2

nia trudnych spó³g³osek i samog³osek; dyftongów, wymiana samog³osek i spó³g³osek w rdzeniu;
pisownia wyrazów obcego pochodzenia. (4 godz.)
Kultura jêzyka mówionego. Poprawna wymowa dwiêków w
jêzyku polskim, nosowych; samog³osek, spó³g³osek; poprawne
akcentowanie. (5 godz.)
rodki stylistyczne leksykologii i
frazeologii.
Wyraz i jego znaczenie leksyczne.
Leksyka stylistycznie obojêtna;
emocjonalne i ekspresywne rodki,
które nadaj¹ jêzykowe pewne
odcienie stylistyczne (pieszczotliwe, ironiczne, uroczyste itp.)
(6 godz.).
Leksyka potoczna; leksyka profesjonalna, naukowa i urzêdowa
leksyki, wyrazy gwarowe, archaiczne, zapo¿yczone wyrazy, neologizmy, ich funkcja stylistyczna.
(5 godz.)
Leksykalno-stylistyczne synonimy i
ich rodzaje (peryfrazy, kontekstualne synonimy; przenone znaczenie s³ów; porównania, metafory,
epitety, metonimia, synekdocha,
personifikacja, hiperbola, alegoria.
Antonimy. Paronimy.
Frazeologizmy, wieloznacznoæ, synonimika i antonimika frazeologizmów. (5 godz.)
Kultura jêzyka mówionego.
Leksyczne normy: wykorzystanie
wyrazów we w³aciwym znaczeniu
i poprawne u¿ycie zgodnie z treci¹
w po³¹czeniach wyrazowych i w

Uczeñ:
 uzasadnia rolê wykorzystania w
tekcie stylistyczne, leksycznych,
frazeologicznych rodków jêzkowych oraz ich funkcjê stylistyczn¹;
 rozró¿nia leksyczne i frazeologiczne synonimy;
 poprawnie zastêpuje synonimy;
 rozpoznaje tropy i uzasadnia ich
rolê i potrzebê wykorzystania w
tekstach ró¿nych stylów;
 przestrzega leksycznych norm
polskiego jêzyka literackiego.
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zdaniach. Unikaæ niedorzecznego
u¿ycia wyrazów o zabarwieniu
emocjonalnym, nieuzasadnionych
wyrazów potocznych, gwarowych,
wyrazów zapo¿yczonych i
anachronizmów. Niepotrzebnie nie
u¿ywaæ w jêzyku mówionym
paronimów. (6 godz.)
S³owotwórcze rodki stylistyczne.
Stylistyczne zabarwienie znacz¹cych
czêci s³owa: przedrostków i przyrostków. Stylistyczna synonimika
morfemów. (5 godz.)
Pisownia. Najwa¿niejsze regu³y pisowni w rdzeniu, pisownia przedrostków i przyrostków. (5 godz.)
Kultura jêzyka mówionego.
Normy s³owotwórcze  poprawne
tworzenie wyrazów. (5 godz.)
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Uczeñ:
 rozró¿nia stylistyczne odcienie
s³owotwórczych rodków jêzykowych; s³owotwórcze synonimy;
 okrela ich funkcjê stylistyczn¹;
 przestrzega s³owotwórczych norm
polskiego jêzyka literackiego w
swoim jêzyku mówionym i w
jêzyku innych osób;
 u¿ywa poprawnie i umiejêtnie
ró¿nych wariantów fonetycznych,
leksycznych, frazeologicznych,
s³owotwórczych rodków jêzykowych we w³asnym jêzyku
mówionym i pisanym z uwzglêdnieniem stylistycznej funkcji i
emocjonalno-ekspresywnego
odcienia tych rodków; wyrazów
we w³aciwym znaczeniu, gramatycznych form i syntaktycznych
konstrukcji;
 przestrzega norm w³aciwej wymowy i akcentowania;
 poprawnie pisze wyrazy o
trudnych rdzeniach, przedrostkach
i przyrostkach;
 znajduje i poprawia pomy³ki stylistyczne, dotycz¹ce niepoprawnego u¿ycia fonetycznych, leksycznych, frazeologicznych s³owotwórczych rodków we w³asnym jêzyku
i w jêzyku mówionym innych.

1

Rodzaje prac.
Percepcja (postrze¿enie) cudzego
jêzyka mówionego. Rozumienie
ze s³uchu tekstu o charakterze
dialogu i monologu o ró¿nym stylu,
gatunków jêzyka mówionego.
Ciche czytanie tekstu o charakterze
dialogu i monologu ró¿nych stylów
i gatunków jêzyka mówionego.
Ró¿ne rodzaje czytania (zapoznawcze, nauczaj¹ce, przegl¹dowe).
(16 godz.)

Odtworzenie gotowego tekstu.
Streszczenia (nauczaj¹ce i kontrolne).
Mówienie: dok³adne streszczenie
tekstu artystycznego z zadaniem
twórczym (wypowied w³asnego
zdania dotycz¹ca wydarzeñ,
bohaterów itp.).
Pisanie: dok³adne streszczenie tekstu
publicystycznego z twórczym za-
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Uczeñ:
 rozumie faktyczn¹ treæ
wys³uchanego tekstu (czas czytania
artystycznych tekstów  9-10 min,
tekstu innego stylu  8-9 min),
odpowiednio postrzegaj¹c jego
zasadnicz¹ myl, w³aciwoci
budowy i formy jêzykowej;
 korzysta z ró¿nych rodzajów
zrozumienia tekstu ze s³uchu;
 okrela swój stosunek do treci
tekstu;
 formu³uje wnioski dotycz¹ce
zrozumienia tekstu;
 czyta cicho odpowiadaj¹ce
wiekowo nieznane teksty ró¿nego
typu, stylu i gatunku w tempie 150300 s³ów na 1 minutê;
 rozumie tekst, w³aciwoci
struktury i formy jêzykowe tekstu,
d³u¿szego i trudniejszego ni¿ w
poprzednich klasach;
 wykorzystuje ró¿ne rodzaje czytania (zapoznawcze, nauczaj¹ce,
przegl¹dowe);
 stawia samodzielnie pytania podczas czytania;
 ocenia tekst przeczytany, wypowiadaj¹c w³asne zdanie.
Uczeñ:
 streszcza dok³adnie wys³uchany
lub przeczytany tekst stylu artystycznego, naukowego czy publicystycznego 350400 wyrazów wed³ug samodzielnie u³o¿onego planu
(ustnie i pisemnie), podporz¹dkowuj¹c wypowiedzi tematowi i
zasadniczej myli, uwzglêdniaj¹c
zadanie komunikacyjne, uwzglêdniaj¹c kompozycjê, w³aciwoci
9
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daniem (wypowiedzenie w³asnego
zdania dotycz¹cego wydarzeñ,
bohaterów, ich zachowanie itp.).
Konspekt jako rodzaj krótkiego przekazu wys³uchanych wypowiedzi.
Konspekt tekstu przeczytanego
(artystycznego utworu, artyku³ów
publicystycznych i naukowo-popularnych).
Tematyczne notatki, plan (z³o¿ony),
tezy. (15 godz.)
Budowanie w³asnych wypowiedzi.
Jêzyk mówiony z dialogiem.
Rozmowa (dialog) jako forma komunikowania siê dwojga lub wiêcej
osób sytuacji, samodzielne okrelenie tematu i treci rozmowy.
(12 godz.)
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jêzykowe, stylistyczne autora;
 uk³ada konspekt, tezy tekstu
przeczytanego, uk³ada tematyczne
notatki;
 ocenia tekst ze wzglêdu na jego
treæ, budowê, pomys³ i formê jêzykow¹;
 redaguje napisany tekst z
uwzglêdnienia
wymagañ
dotycz¹cych mówienia.
Uczeñ:
 samodzielnie okrela temat rozmowy i jej treæ;
 dobiera ciekawe przekonywuj¹ce
argumenty, by broniæ swego zdania
w tym zaczerpniête z w³asnego
dowiadczenia ¿yciowego;
 umie prowadziæ rozmowê, demonstruj¹c pewien poziom wprawy w jej toku (cis³oæ wypowiedzi, logikê, wyrazistoæ, rozs¹dek,
pomys³owoæ;
 wypowiada w³asne zdanie dotycz¹ce omawianego tematu, zmienia
swoje zdanie w razie niezaprzeczalnych argumentów innej osoby;
 wykorzystuje zasady jêzykowej
etykiety;
 przestrzega norm polskiego jêzyka literackiego;
 ocenia tekst ze wzglêdu na jego
treæ, budowê, pomys³ i formê
jêzykow¹;
 rozró¿nia treæ, strukturê i sferê
wykorzystania zaznaczonych w
programie rodzajów jêzyków
mówionego oraz jêzyka papierów
urzêdowych;

1

2

Mowa monologiczna
Mówienie: wyst¹pienie na zebraniu,
seminarium (przygotowane poprzednio i nieprzygotowane).
Pisanie: recenzja w stylu publicystycznym.
Artyku³ do gazety na temat moralnoetyczny.
Bibliografia. Notatka.
Papiery urzêdowe: sprawozdanie o
wykonanej pracy.
Subsydium. Voucher. Certyfikat prywatyzacyjny, finansowa kartka
identyfikacyjna, identyfikacyjny
kod (ogólne zapoznanie siê).
(14 godz.)

 przygotowuje i wyg³asza wyst¹pienia na zebraniach i seminariach;
 uk³ada recenzjê na dzie³o artystyczne, artyku³ do gazety, bibliografiê, notatkê; rozwa¿anie
dotycz¹ce twórczego zadania w
streszczeniu, sprawozdanie o
wykonanej pracy;
 u¿ywa style i rodzaje jêzyka mówionego odpowiednio do sytuacji
rozmowy, dobiera rodki jêzykowe
zgodnie z wypowiedzi¹, stylem i
gatunkiem jêzyka mówionego;
 kontroluje rezultaty jêzyka mówionego, koryguje jêzyk w czasie
mówienia, uwzglêdniaj¹c sytuacjê
s³uchacza;
 redaguje napisany tekst zgodnie z
wymaganiami dotycz¹cymi mówienia;
 ocenia tekst pod wzglêdem jego
treci, budowy, pomys³u, jêzykowej formy.

Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe
Wyst¹pienie o charakterze dyskusyjnym na temat literacki (literatura), plan
sk³adaj¹cy siê z cytatów, tezy literacko-krytycznych artyku³ów, podrêczników
(literatura, historia, geografia itd.) (10 godz.).
Powtórzenie na koñcu roku szkolnego. (6 godz.)
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XI

KLASA

Iloæ godzin  140; 4 godz.  tygodniowo;
4 godz.  prace kontrolne; 4 godz.  rezerwowe
Treæ
materia³u nauczania

Pañstwowe wymagania
dotycz¹ce poziomu ogólnokszta³c¹cego
przygotowania ucznia

1

2

Powtórzenie materia³u poznanego
w kl. 10.
Stylistyka jako rozdzia³ nauki o
jêzyku.
Stylistyka praktyczna.
Fonetyczne, leksyczne, frazeologiczne, s³owotwórcze rodki stylistyki. Kultura jêzyka. Normy
jêzyka literackiego jako zasadnicze
podstawy poprawnoci jêzykowej.
(3 godz.)

Uczeñ:
 rozró¿nia stylistykê praktyczn¹;
rodki stylistyki fonetyczne,
leksyczne, frazeologiczne, s³owotwórcze, morfologiczne i syntaksyczne;
 rozró¿nia znaczenie poznanych
terminów, ich rolê w stylistyce i
kulturze jêzyka.

Praktyczna stylistyka i kultura
jêzyka. Morfologiczne rodki
stylistyczne.
Stylistyczne zabarwienie pojêæ i form
gramatycznych. Pojêcie rodzaju i
liczby. Imiona w³asne i pospolite.
Stopnie porównania. Formy
krótkie i pe³ne.
(3 godz.)
Zaimki.
Kultura jêzyka: synonimika form
zaimkowych: nieokrelonych,
dzier¿awczych, wskazuj¹cych;
zaimki wskazuj¹ce i przymiotniki;
opuszczenie zaimków osobowych;
nadu¿ywanie zaimków. (5 godz.)

Uczeñ:
 znajduje w tekcie stylistyczne
odcienie form gramatycznych;
 okrela ich rolê i potrzebê u¿ycia
w tekcie;
 rozró¿nia synonimy morfologiczne, rozumie ich funkcjê stylistyczn¹;
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 stosuje synonimikê form zaimkowych i przymiotników, zwrotów
z imies³owami przymiotnikowymi,
przys³ówkami ze zdaniami podrzêdnymi w celu podsycenia
zabarwienia stylistycznego;

1

Synonimika imies³owów przymiotnikowych: zwrot imies³owowy i
zdanie podrzêdne.
Synonimika imies³owów przys³ówkowych: zwrot z imies³owem
przys³ówkowym i zdanie podrzêdne. (3 godz.)
Pisownia: u¿ycie wielkiej litery w
imionach w³asnych, cudzys³ów w
imionach w³asnych. Pisownia
przymiotników z³o¿onych.
Partyku³a nie, by z ró¿nymi czêciami
mowy. Pisownia przyrostków przymiotników.
Pisownia -wszy, -³szy w imies³owach
przys³ówkowych.
Pisownia zaimków.
Pisownia przys³ówków z³o¿onych.
Znaki przestankowe przy wyodrêbnionych drugorzêdnych cz³onach
zdania. (3 godz.)

2

 poprawnie zapisuje wyrazy zgodnie z regu³ami ortograficznymi;
 stawia odpowiednie znaki przestankowe w zdaniach podrzêdnie
z³o¿onych;
 odnajduje pomy³ki i poprawia je.

Stylistyka zdania pojedynczego.
Rodzaje zdañ pojedynczych.
Kultura jêzyka. Synonimika:
a) zdañ rozwiniêtych i nierozwiniêtych;
b) zdania pe³nego i zdania niepe³nego;
c) zdania bezpodmiotowe i zdania z
podmiotem;
d) zdania i równowa¿nika zdania;
i) inwersja zamiast normalnego szyku
wyrazów w zdaniu.

Uczeñ:
 rozró¿nia odcienie znaczeniowe
pojedynczych zdañ;
 znajduje w tekcie stylistyczne
rodki w zdaniu pojedynczym;
 okrela ich rolê i potrzebê wykorzystania w tekcie;
 wykonuje wymianê neutralnych
jêzykowych rodków stylistycznych na rodki z pewnym odcieniem stylistycznym i odwrotnie;
 rozró¿nia sk³adniow¹ synonimikê,
okrela jej stylistyczn¹ funkcjê;

Pisownia. Znaki przestankowe w
zdaniu pojedynczym. (5 godz.)

 poprawnie stawia znaki przestankowe w zdaniu pojedynczym i
uzasadnia ich u¿ycie.
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Stylistyka zdania z³o¿onego.
Stosunki znaczeniowe zdañ pojedynczych, które tworz¹ zdanie
z³o¿one.
Kultura jêzyka.
Synonimika:
a) zdañ wspó³rzêdnie z³o¿onych i
podrzêdnie z³o¿onych;
b) z³o¿onych wspó³rzêdnie bezspójnikowych i spójnikowych;
c) podrzêdnie z³o¿onych i zdañ pojedynczych ze zwrotem imies³owowym przymiotnikowym lub przys³ówkowym;
d) synonimika spójników wzglêdnych, ³¹cz¹cych zdania z³o¿one.
Pisownia: znaki przestankowe w
zdaniu z³o¿onym. (5 godz.)

Uczeñ:
 znajduje w tekcie stylistyczne
rodki w zdaniu z³o¿onym;
 okrela ich rolê i potrzebê u¿ycia
w tekcie;
 rozró¿nia syntaksyczne synonimy,
okrela ich funkcjê stylistyczn¹;
 poprawnie zastêpuje zdania
z³o¿one zdaniem ze zwrotem imies³owowym przymiotnikowym i
przys³ówkowym w celu podkrelenia jakiego znaczenia
stylistycznego;

Stylistyka zdaæ o ró¿nych sposobach wyra¿enia czyich s³ów.
Mowa zale¿na i niezale¿na, jej przeznaczenie i w³aciwoci gramatyczno-znaczeniowe.
(4 godz.)

Uczeñ:
 znajduje w tekcie stylistycznie
zabarwione zdania z ró¿nymi
rodzajami wyra¿enia czyich s³ów;
 okrela ich rolê, potrzebê u¿ycia
w tekcie;
 okrela stylistyczn¹ rolê s³ów
autora w zdaniach z mow¹
niezale¿n¹:
 wykorzystuje poprawne w swoim
jêzyku ró¿ne rodzaje form
gramatycznych, morfologicznych,
rodków interpunkcyjnych w celu
podkrelenia przez nie funkcji
stylistycznych;
 znajduje i poprawia pomy³ki le
dobranych rodków stylistycznych;
 poprawnie stawia znaki przestankowe przy mowie niezale¿nej
i w dialogu, uzasadnia je.

Synonimika zdañ z mow¹ niezale¿n¹,
replik w dialogu i w mowie zale¿nej. (3 godz.)

Pisownia. Znaki przestankowe przy
mowie niezale¿nej i w dialogu.
(3 godz.)

14

 poprawnie u¿ywa znaków przestankowych w zdaniu z³o¿onym.
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2

Funkcjonalna stylistyka i kultura
jêzyka.
Jêzyk mówiony jako przedmiot
stylistyki i kultury jêzyka. Jêzyk
potoczny i ksi¹¿kowy, ich stosunek
i w³aciwoci. (2 godz.)
Pojêcie stylu jêzyka mówionego i
pozajêzykowe w³aciwoci (warunki i cel rozmowy) i jêzykowe
w³aciwoci.
Style jêzyka mówionego: urzêdowy,
naukowy i publicystyczno-dziennikarski, informacyjno-bytowy,
potoczny, artystyczny.
Treæ i struktura tekstów ka¿dego stylu. (3 godz.)
Kultura jêzyka. Jêzyk mówiony
poprawny i komunikacyjno docelowy. Wymagania dotycz¹ce ³adnego jêzyka mówionego (treciwoæ, logika, bogactwo i ró¿norodnoæ, dok³adnoæ, wyrazistoæ) ich
zasadnicze cechy (praktycznie).
(2 godz.)

Uczeñ:
 rozró¿nia przedmiot funkcjonalny
stylistyki i zadania dotycz¹ce
kultury jêzyka mówionego; w³aciwoci jêzyka potocznego i ksi¹¿kowego, style jêzyka mówionego,
ich rodki jêzykowe, wymagania
dotycz¹ce jêzyka mówionego;
znaczenie poznanych terminów;
 potrafi wyznaczyæ jêzyk mówiony
poprawny i komunikatywny,
normatywne, nienormatywne
wykorzystanie
rodków
jêzykowych;
 analizuje teksty poznanych stylów
jêzyka mówionego ze wzglêdu na
ich treæ, logikê, bogactwo,
przejrzystoæ, docelowoæ;
 uk³ada w³asne wypowiedzi ustne
i pisemne ró¿nych stylów, przestrzegaj¹c zasad co do piêknego
jêzyka mówionego;
 znajduje i poprawia pomy³ki
zwi¹zane z nieodpowiednimi rodkami jêzykowymi, z nieprzestrzeganiem treciwoci, logiki,
wyrazistoci; z nieodpowiednim
wykorzystaniem wyrazów i monotonnoci
syntaksycznych
konstrukcji oraz nieodpowiedni¹
leksyk¹.

Rodzaje prac.
Rozumienie ze s³uchu tekstów o
charakterze dialogu i monologu
ró¿nych stylów i gatunków.
Ró¿norodne formy rozumienia ze s³uchu (ogólne, poznawcze, krytyczne). (5 godz.)

Uczeñ:
 rozumie treæ wypowiedzi (teksty
artystyczne 1011 minut, teksty
innego stylu 910 min);
 rozumie zasadnicz¹ myl,
strukturê tekstu i formê jêzykow¹;
 korzysta z ró¿nych form rozumienia tekstu ze s³uchu zale¿nie od
sytuacji;
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Ciche czytanie z dialogiem i monologiem ró¿nych stylów.
Ró¿ne rodzaje cichego czytania (ogólne, przegl¹dowe, poznawcze).
(2 godz.)

2

 notuje to, co us³ysza³;
 okrela swój stosunek do treci,
wyci¹ga wnioski;
 czyta po cichu odpowiednie wiekowo teksty ró¿nych stylów 160
330 s³ów na 1 min;
 rozumie treæ, w³aciwoci budowy i formy jêzykowej tekstu
trudniejszego ni¿ w poprzednich
klasach;
 robi notatki (plan, tezy, konspekt)
w procesie czytania;
 samodzielnie umie postawiæ pytanie podczas czytania;
 ocenia tekst przeczytany, wypowiada w³asne zdanie.

Odtworzenie tekstu. Streszczenie
(wdra¿aj¹ce i kontrolne).
Mówienie. Dok³adne streszczenie
tekstu w stylu publicystycznym z
twórczym zadaniem (przekazanie
w³asnego zdania dotycz¹cego wydarzeñ, bohaterów, ich postêpowania itp.).
Pismo. Dok³adne i zwiêz³e streszczenie tekstów stylu artystycznego
i publicystycznego z twórczym
zadaniem (przekazanie w³asnego
zdania dotycz¹cego wydarzeñ,
bohaterów, ich postêpowania itp.).
(5 godz.)

Uczeñ:
 streszcza dok³adnie i zwi¹zle wys³uchany lub przeczytany tekst
artystycznego, naukowego lub
publicystycznego stylu w celu dok³adnego streszczenia 350450
wyrazów, zwi¹z³ego  dwa razy
wiêcej wed³ug samodzielnie u³o¿onego planu z³o¿onego (ustnie i
pisemnie), pamiêtaj¹c o temacie,
g³ównej myli tekstu, jego komunikatywnoci, przestrzegaj¹c odpowiedniej kompozycji, stylistycznych cech oraz pamiêtaj¹c o pomys³ach autora;
 ocenia tekst z punktu widzenia
jego treci, pomys³u i formy jêzykowej;
 redaguje napisany tekst, uwzglêdniaj¹c wymagania dotycz¹ce tekstu.

Tworzenie w³asnych wypowiedzi.
Dialog.

Uczeñ:
 uk³ada i przedstawia dialog
zgodnie z zaproponowan¹ sytuacj¹;
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dialog  wymiana myli, wra¿eñ;
 samodzielnie wyznacza temat
dialogu i jego treæ;
 wypowiada swoje zdanie, dobieraj¹c ciekawe, przekonywaj¹ce
argumenty, zmienia swoje zdanie
w razie niepodwa¿alnych argumentów kogo innego;
 przestrzega norm polskiego jêzyka literackiego, pamiêta o etykiecie jêzyka;
 ocenia tekst ze wzglêdu na jego
treæ, formê, pomys³ i formê jêzykow¹.
Monolog (æwiczenia i zadania
kontrolne).
Mówienie. Wypowied rozwiniêta na
lekcji (na egzaminie) w stylu
naukowym.
Referat na temat zwi¹zany z nauk¹
danego przedmiotu w stylu naukowym.
Pismo. Artyku³ publicystyczny o charakterze dyskusyjnym.
Esej  portret w stylu publicystycznym.
Referat na temat z uczonym przedmiotem (w³¹czaj¹c naukowopopularn¹ literaturê).
Papiery urzêdowe. List oficjalny.
Akt. Protokó³. (7 godz.)

Uczeñ:
 przygotowuje ustnie rozwiniêt¹
wypowied na lekcji (na
egzaminie), odczyt i referat na
temat zwi¹zany z przedmiotem.
którego siê uczy;
 pisze artyku³ do gazety, esejportret, rozwa¿anie odpowiednio
do twórczych zadañ streszczenia;
 uk³ada list oficjalny, akt, protokó³;
 kontroluje rezultaty jêzykowej
dzia³alnoci, koryguje jêzyk
mówiony w procesie wypowiedzi,
bior¹c pod uwagê reakcjê
s³uchaczy;
 redaguje napisane, pamiêtaj¹c o
wymaganiach stosuj¹cych siê
mówienia i komunikatywnoci w
rozmowie.

Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe.
Wyst¹pienie o charakterze dyskusyjnym na temat literacki (literatura), tezy
literacko-krytycznych artyku³ów, podrêczników (literatura, historia, geografia
itd.) (5 godz.).
Powtórzenie w koñcu roku szkolnego. (3 godz.)
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Projekt uczniowski dotycz¹cy doskonalenia w³asnego jêzyka.
Przeprowadzenie prac diagnostycznych, ich analiza i na ich podstawie
okrelenie indywidualnych projektów w celu doskonalenia jêzyka
uczniów.
Przeprowadzenie prac kontrolnych w
celu poznania rezultatów wykonania indywidualnych projektów.
(3 godz.)
Retoryka.
Wstêp.
Ogólne wiadomoci o pojawieniu siê
i rozwoju retoryki jako sztuki
krasomówstwa.
Historia krasomówstwa.
Sztuka oratorska staro¿ytnego wiata.
Wybitni mówcy staro¿ytnej Grecji:
Sokrates, Platon, Demostenes.
Retoryki Arystotelesa jako podrêcznik krasomówstwa.
Retoryka staro¿ytnego Rzymu: Ciceron jako jeden z najstarszych
mówców wiata i jako teoretyk
krasomówstwa.
Zasady sztuki oratorskiej.
Rodzaje krasomówstwa, w staro¿ytnym wiecie: uroczyste, s¹dowe
przemówienie, socjalno-polityczne
krasomówstwo, jego cechy.
Akademickie krasomówstwo, jego
rodzaje (naukowe, naukowo-popularne, dydaktyczne) i cechy.
S¹dowe krasomówstwo cechy przemówienia oskar¿aj¹cego i obronnego. Krasomówstwo kocielne,
jako rodzaje i w³aciwoci.
(10 godz.)
Spo³eczno-potoczne krasomówstwo,
jego gatunki (jubileuszowe, prze18

2

Uczeñ:
 analizuje rezultaty prac kontrolnych;
 opracowuje projekt pog³êbienia
w³asnych umiejêtnoci jêzykowych i jêzyka mówionego,
usuniêcia wyjawionych nieosi¹gnieñæ;
 samodzielnie wykonuje opracowany tekst.
Uczeñ:
 poznaje historyczne wiadomoci
o retoryce, o najwybitniejszych
mówcach; zna rodzaje sztuki oratorskiej, wie o wymaganiach w
stosunku do osoby wystêpuj¹cej,
wie o przedmiocie i zadaniach retoryki; zna metodykê wyst¹pienia,
sposoby nawi¹zania i utrzymania
kontaktu z audytorium;

 rozró¿nia rodzaje sztuki oratorskiej ze wzglêdu na cel wypowiedzi;
 analizuje mistrzostwo sztuki
oratorskiej mówców staro¿ytnej
Grecji, Rzymu, Europy, Ukrainy,
analizuje konstrukcjê przemówienia krasomówczego;
 wyjania ich pogl¹dy na teoriê
krasomówstwa;
 charakteryzuje w³aciwoci
klasyfikacji ró¿nego rodzajów
przemówieñ teoretyków wiata
antycznego i wspó³czesnej
retoryki;
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mówienie, powitanie, toast). Cechy
krasomówstwa potocznego. Rodzaje sztuki oratorskiej pod wzglêdem celu: informuj¹ce, przekonywaj¹ce, rozrywkowe.
??Publiczny monolog i publiczny dialog. Polemika. Dyskusja.
(8 godz.)

 potrafi umiejscowiæ przemówienie zgodnie z jego klasyfikacj¹
gatunku.

Przygotowanie wyst¹pienia.
Wymagania wzglêdem wystêpuj¹cego. Wybór tematu. Zale¿noæ
miêdzy tematem, gatunkiem,
pomys³em i celami (informacje,
przekonywanie, apel do dzia³ania)
a audytorium, czasu przeznaczonego na wyst¹pienie.
Dobór materia³u i jego systematyzacja.
Uk³adanie bibliografii. Praca ze ród³ami informacji. Rodzaj zapisu
zebranego materia³u (dok³adny
zapis wyst¹pienia, jego konspekt,
tezy, dok³adny plan, krótki plan).
Kompozycja przemówienia. Cechy
budowy przemówienia, zasadnicza
czêæ, koñcówka. Dobieranie argumentów i sposobów aktywizacji
mylenia oraz emocjonalno-uczuciowej atmosfery audytorium.
Dobór rodków jêzykowych w
zale¿noci od celu i adresata przemówienia. Jêzykowe rodki budowy tekstu przemówienia.
Doskonalenie przemówienia pod
wzglêdem kultury jêzyka (logika,
treciwoæ, bogactwo, argumentacja, wyrazistoæ, cis³oæ, prawid³owoæ). Rola próby przy przygotowaniu ustnego przemówienia.

Uczeñ:
 potrafi okreliæ temat przemówienia, jego rodzaj, cel uwarunkowany przez audytorium, jego
poziom intelektualny, ich wiek itp.:
 systematycznie æwiczy doskonal¹c umiejêtnoci i nawyki
oratorskie;
 rozwija sw¹ ogóln¹ kulturê;
 dobiera materia³, uwzglêdniaj¹c
temat, korzysta z ró¿nych róde³
informacji;
 pracuje z odpowiedni¹ literatur¹,
uk³ada bibliografiê;
 wykorzystuje ró¿ne rodzaje
notowania zebranego materia³u w
celu przygotowania ustnego
wyst¹pienia;
 uk³ada prosty lub z³o¿ony plan
wyst¹pienia, wykorzystuj¹c s³owaklucze, podkrelaj¹c jego
zasadnicz¹ myl;
 analizuje strukturê wyst¹pienia,
doskonali j¹;
 dobiera najbardziej wyraziste
rodki jêzykowe;
 redaguje przygotowany tekst
wyst¹pienia, doskonal¹c jego treæ
i formê jêzykow¹;
 zapamiêtuje tekst, pos³uguj¹c siê
ró¿nymi sposobami.
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Zapamiêtywanie tekstu (g³one
powtarzanie z elementami uczenia
siê, przekazywanie przemówienia
innym). (8 godz.)
Wyst¹pienie z przemówieniem.
Podstawowe sposoby wyst¹pienia
(czytanie tekstu, wyg³oszenie z
pamiêci czytaj¹c fragmenty; dowolna improwizacja; odpowiedzi
na pytania, prowadzenie dyskusji).
Wykorzystanie sposobu nawi¹zania
i utrzymania kontaktu z audytorium. Po³¹czenie monologu
mówcy z pogadank¹ z audytorium.
Rola pierwszej frazy przed wyst¹pieniem. Postawa, mimika, gesty,
ich naturalnoæ odpowiednio do
treci wyk³adu. Technika mówienia. Zasadnicze kryteria oceny
przemówienia: efektywnoæ przemówienia, informacyjna wie¿oæ,
logika rozwoju tematu, argumentacja zasadniczych tez, unaocznienie, kontakt z audytorium, rodki aktywizacji uwagi s³uchaczy,
zachowanie mówcy na trybunie i
jego jêzyk. Kultura publicznego
przemówienia. Etyka towarzysz¹ca
praktyce oratorskiej (powitanie,
zwracanie siê do s³uchaczy, w³¹czenie ich do dyskusji, pytania i
odpowiedzi). Cechy wyst¹pienia
zbiorowego. Dyskusja. Polemika.
Zasady prowadzenia dyskusji.
(6 godz.)

Uczeñ:
 buduje w³asne wyst¹pienie zgodnie
z
zasadami
kompozycji,
wykorzystuje oryginalny wstêp,
poprawnie formu³uje tezy, popiera
je przekonywuj¹cymi argumentami
efektownie koñczy wyst¹pienie;
 poprawnie wyg³asza przemówienie, wykorzystuj¹c intonacjê
w celu podkrelenia najwa¿niejszego, dba o poprawn¹ artykulacjê;
 wykorzystuje ró¿ne sposoby
wyst¹pienia zale¿nie od sytuacji,
stara siê nawi¹zaæ i utrzymaæ kontakt z audytorium;
 przestrzega ogólnie przyjête normy
zachowania;
 krytycznie ocenia w³asne wyst¹pienie;

Rodzaje prac.
Rozumienie ze s³uchu.
S³uchanie  rozumienie tekstów o
charakterze dialogu i monologu

Uczeñ:
 rozumie treæ wypowiedzi (artystyczny tekst trwa 1112 minut, inne
styli  1011 minut), rozumie
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ró¿nego stylu.
Rodzaje zapisu wys³uchanego tekstu:
dok³adne notatki, tezy, konspekt,
dok³adny i zwiêz³y plan. (5 godz.)

g³ówn¹ myl w³aciwoci budowy
i formê jêzykow¹;
 korzysta z ró¿nego rodzaju ods³uchania tekstu, korzysta z ró¿nego
rodzaju notowania informacji (dok³adne notatki, tezy, konspekt,
dok³adny i zwiêz³y plan);
 ocenia wys³uchany tekst, wypowiada w³asne zdanie

Odtwarzanie tekstu.
Wyrane g³one czytanie tekstu ró¿nego stylu; pamiêtaj¹ o normach
fonetycznych i intonacyjnych.
(5 godz.)

Uczeñ:
 wyranie czyta g³ono teksty ró¿nego stylu, pamiêtaj¹c o normach
fonetycznych i intonacyjnych;
 odtwarza z pamiêci oddzielne
fragmenty przeczytanego tekstu,
improwizuje, odpowiada na pytania;
 streszcza dok³adnie i cile ods³uchane lub przeczytane teksty
(ustnie i pisemnie) o iloci 450500
s³ów wed³ug samodzielnie u³o¿onego planu, podporz¹dkuj¹ siê
tematowi i zasadniczej myli utworu, uwzglêdniaj¹c odpowiedni¹
kompozycjê, pomys³ autora, cechy
jêzykowe i stylistyczne; treæ,
formê, pomys³, szatê jêzykow¹;
 redaguje tekst zapisany zgodnie z
wymaganiami kultury jêzyka

Streszczenie (odra¿aj¹ce i kontrolne).
Dok³adne i zwiêz³e streszczenie
tekstów ró¿nego stylu z zadaniem
twórczym (wypowiedzenie w³asnego zdania dotycz¹cego wydarzeñ, bohaterów, ich zachowanie).
Adnotacja  zwiêz³e streszczenie
przeczytanego tekstu. (5 godz.)

Tworzenie w³asnych wypowiedzi.
Dialog.
Publiczny dialog, u³o¿ony odpowiednio do zaproponowanej sytuacji:
dialog-polemika, dialog-dyskusja,
samodzielne wyznaczenie tematu i
treci dialogu. (5 godz.)

Uczeñ:
 uk³ada polemiczny dialog o charakterze dyskusyjnym odpowiednio do zaproponowanej sytuacji;
 samodzielne wyznacza temat i
treæ dialogu;
 wypowiada w³asne zdanie, dobieraj¹c przekonywaj¹ce argumenty w
obronie swojej pozycji, wykorzystuje swoje ¿yciowe dowiadczenie,
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Monolog (wdra¿aj¹cy i kontrolny).
Publiczny monolog. Wyst¹pienie
podczas dyskusji (przygotowane i
nieprzygotowane) na tematy
spo³eczne i moralno-etyczne.
Przemówienie powitalne.
Telefoniczna rozmowa jako jeden z
rodzajów jêzyka urzêdowego.
(3 godz.)
Wyst¹pienie o charakterze informacyjno-komentatorskim. Artyku³
na temat moralno-etyczny.
Papiery urzêdowe.
¯yciorys. Podanie. Upowa¿nienie.
Pokwitowanie. (4 godz.)

zmienia zdanie w razie czyich
niezaprzeczalnych argumentów;
 pamiêta o normach jêzyka literackiego i jêzykowej etykiecie;
 ocenia tekst ze wzglêdu na jego
treæ, pomys³ i formê jêzykow¹;
 przygotowuje wyst¹pienie i wyg³asza je w czasie dyskusji,
powitanie, komentowanie jakiego
zdarzenia, informacji;
 prowadzi urzêdow¹ telefoniczn¹
rozmowê;
 uk³ada rozwa¿ania dotycz¹ce
twórczego zadania w streszczeniu,
uk³ada artyku³ na temat moralnoetyczny, uk³ada podanie, ¿yciorys,
upowa¿nienie, pokwitowanie;
 dobiera rodki jêzykowe zale¿nie
od celu i stylu mówienia;
 koryguje jêzyk w procesie mówienia, zwa¿aj¹c na reakcjê s³uchaczy;
 redaguje tekst wyst¹pienia ze
wzglêdu na treæ, logikê, bogactwo
jêzyka, argumentacjê, wyrazistoæ,
poprawnoæ;
 pamiêta o jêzykowej etykiecie;
 ocenia tekst ze wzglêdu na jego
treæ, formê i pomys³.
 uk³ada notatki na podstawie przeczytanego tekstu;
 ocenia tekst ze wzglêdu na jego

Zwi¹zki miêdzyprzedmiotowe.
Wyst¹pienie o charakterze dyskusyjnym na temat literacki (literatura), tezy
literacko-krytycznych artyku³ów, podrêczników (literatura, historia,
geografia itd.).
Powtórzenie na koñcu roku szkolnego. (3 godz.)
22

SPIS TRECI

ZA£O¯ENIA PROGRAMU ........................................................................................... 3
K L A S A X ................................................................................................................... 6
K L A S A XI ............................................................................................................... 12

Íàâ÷àëüíî-ïðàêòè÷íå âèäàííÿ
Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÑÂ²ÒÈ ² ÍÀÓÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÏÎËÜÑÜÊÀ ÌÎÂÀ
ÏÐÎÃÐÀÌÀ
ç ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
äëÿ 1011 êëàñ³â
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ç íàâ÷àííÿì ïîëüñüêîþ ìîâîþ
Ïðîô³ëüíèé ð³âåíü
Çàòâåðäæåíî Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

Ïðîãðàìó ï³äãîòóâàëà
Ì.Ñ. ²âàíîâà

Ðåäàêòîð Î. Áîéöóí

Ôîðìàò 60õ841/16.
Óìîâí. äðóê. àðê. 1,39. Îáë.-âèä. àðê. 1,2.
Òèðàæ 100 ïð. Çàì.
Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî Âñåóêðà¿íñüêå ñïåö³àë³çîâàíå âèäàâíèöòâî Ñâ³ò
79008 ì. Ëüâ³â, âóë. Ãàëèöüêà, 21
Ñâ³äîöòâî ñóáºêòà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè ÄÊ 2980 â³ä 19.09.2007
www.dsv-svit.lviv.ua; e-mail: office@dsv-svit.lviv.ua

