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Załącznik nr 4

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Celem edukacji w branżowej szkole I stopnia jest przygotowanie uczniów do uzyskania
kwalifikacji zawodowych, a także, jak w przypadku innych typów szkół, do pracy i życia
w warunkach współczesnego świata. Kształcenie ogólne w branżowej szkole I stopnia otwiera
proces uczenia się przez całe życie. Poza kształceniem zawodowym, branżowa szkoła
I stopnia ma za zadanie wyposażyć uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która
stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki
zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia
w branżowej szkole II stopnia, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie.
Celem kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia jest:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad,
teorii i praktyk;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia ogólnego w branżowej
szkole I stopnia należą:
1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia
tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju
osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu
codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3) myślenie naukowe – 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) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8) umiejętność pracy zespołowej.
W branżowej szkole I 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.
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Ważnym zadaniem branżowej szkoły I stopnia jest przygotowanie uczniów do życia
w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do
nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach
z różnych przedmiotów.
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 w celu wszechstronnego
przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania
i wykorzystywania informacji.
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 I stopnia jest skuteczne nauczanie języków
obcych. Bardzo ważne jest dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które
uzyskał on na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Zajęcia z języka obcego nowożytnego
w branżowej szkole I stopnia mogą być realizowane na dwóch poziomach:
1) poziom IV.0 – dla początkujących;
2) poziom IV.1 – dla kontynuujących naukę.
Szkoła powinna też poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk
przyrodniczych i ścisłych.
W procesie kształcenia ogólnego branżowa szkoła I 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,
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. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej
dyskryminacji.
Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w branżowej szkole I stopnia jest
przedstawiany w języku efektów uczenia się, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji1).
Cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych, a treści nauczania oraz
oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych.

1)

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.).
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Działalność edukacyjna branżowej szkoły I 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. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego
nauczyciela.
Szkoła oraz poszczególni nauczyciele obowiązani są do podejmowania działań mających na
celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia stosownie do jego potrzeb
i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się ponadto do ich możliwości
psychofizycznych oraz tempa uczenia się.
W branżowej szkole I stopnia wymaga się od uczniów wiadomości i umiejętności zdobytych
na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Przedmioty nauczania z zakresu kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia:
1) język polski;
2) język obcy nowożytny;
3) historia;
4) wiedza o społeczeństwie;
5) podstawy przedsiębiorczości;
6) geografia;
7) biologia;
8) chemia;
9) fizyka;
10) matematyka;
11) informatyka;
12) wychowanie fizyczne;
13) edukacja dla bezpieczeństwa;
14) wychowanie do życia w rodzinie2);
15) etyka;
16) język mniejszości narodowej lub etnicznej3);
17) język regionalny – język kaszubski3).
2)

3)

Sposób nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3
ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.).
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
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń:
1) rozumie teksty słowne i pisemne o skomplikowanej budowie;
2) dostrzega sens zawarty w strukturze głębokiej tekstu;
3) dostrzega w wypowiedzi trudniejsze zabiegi językowe;
4) ma świadomość kryteriów poprawności językowej.
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń:
1) stosuje w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki;
2) w interpretacji tekstu kultury wykorzystuje wiedzę o kontekstach, w jakich może być
on odczytywany;
3) poznaje niezbędne dla lektury fakty z historii literatury i innych dziedzin;
4) odczytuje rozmaity sens dzieła;
5) dokonuje interpretacji porównawczej.
III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń buduje wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności
i stosuje w nich podstawowe zasady logiki i retoryki, a także ma świadomość własnej
kompetencji językowej.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:
1) rozpoznaje nadawcę i adresata tekstu;
2) rozpoznaje podstawowe cechy gatunkowe tekstu;
3) odczytuje sens tekstu w całości, a także jego wydzielonych części
(fragmentów) na poziomie dosłownym i przenośnym;
4) dokonuje streszczenia tekstu;
5) rozpoznaje manipulację językową w tekstach reklamowych oraz w języku
polityków i dziennikarzy.
2. Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń:
1) wyszukuje i wykorzystuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury;
2) korzysta z biblioteki – zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów
multimedialnych i elektronicznych, w tym internetu.
3. Świadomość językowa. Uczeń:
1) wskazuje składowe aktu komunikacji językowej (nadawca, odbiorca, tekst);
2) rozpoznaje funkcje tekstu (bez nazywania tych pojęć, np. informatywną,
ekspresywną, impresywną, poetycką);
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3) wskazuje i omawia przykłady odmian terytorialnych, środowiskowych
i zawodowych polszczyzny napotkane w czytanych tekstach;
4) rozróżnia w czytanych tekstach i wypowiedziach mówionych rodzaje stylizacji
językowej (bez konieczności definiowania pojęć, np. archaizację,
dialektyzację, kolokwializację) i określa jej funkcje.
4. Wartości i wartościowanie. Uczeń dostrzega związek języka z wartościami oraz to, że
stanowi on źródło poznania wartości (takich jak dobro, prawda, piękno; wiara,
nadzieja, miłość; wolność, równość, braterstwo; Bóg, honor, ojczyzna; solidarność,
niepodległość, tolerancja).
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 kontaktów z literaturą i ze sztuką;
2) określa tematykę i rozpoznaje problematykę utworu.
2. Analiza. Uczeń:
1) wskazuje zastosowane w utworze podstawowe językowe środki wyrazu
artystycznego oraz określa ich funkcje;
2) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera
(bez konieczności definiowania pojęć, np. narracja, fabuła, sytuacja liryczna,
akcja).
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 podstawowe konteksty (biograficzny
i historyczny);
3) rozpoznaje podstawowe motywy (np. ojczyzny, matki, ziemi, wędrówki,
ogrodu, pracy, miłości) oraz omawia ich funkcje w utworze.
4. Wartości i wartościowanie. Uczeń dostrzega obecne w utworach literackich oraz
innych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne.
III. Tworzenie wypowiedzi.
1. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) tworzy tekst pisany lub mówiony (rozwijane są formy wypowiedzi poznane na
wcześniejszych etapach kształcenia) poprawny pod względem językowym,
logicznym i kompozycyjnym;
2) publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając
o dźwiękową wyrazistość przekazu (tempo mowy i donośność);
3) wykonuje różne działania na tekście cudzym (np. streszcza, sporządza
konspekt, cytuje).
2. Świadomość językowa. Uczeń operuje podstawowym słownictwem z kręgów
tematycznych: Polska, Europa, świat – współczesność i przeszłość; kultura,
cywilizacja, polityka.
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Warunki i sposób realizacji
Szkoła ponadpodstawowa, w tym branżowa szkoła I stopnia, to czas wchodzenia młodego
człowieka w dorosłe życie. Dojrzewa wtedy osobowość ucznia, zarówno pod względem
intelektualnym, jak i emocjonalnym, krystalizują się jego zainteresowania, wyraźnie
zarysowują cele, do których dąży. Uczeń tworzy fundamenty swojego światopoglądu,
uzewnętrznia hierarchię wartości, samodzielnie analizuje i porządkuje rzeczywistość.
Zadania nauczyciela języka polskiego na etapie branżowej szkoły I stopnia to przede
wszystkim:
1) stymulowanie i rozwijanie zainteresowań ucznia;
2) wprowadzanie go w świat różnych kręgów tradycji – polskiej, europejskiej, światowej;
3) wyrobienie przyzwyczajeń w zakresie lektury tekstu;
4) inspirowanie refleksji na różne tematy;
5) pogłębianie świadomości językowej i komunikacyjnej ucznia;
6) rozwijanie jego sprawności wypowiadania się w różnych formach;
7) stymulowanie umiejętności samokształcenia ucznia.
Nauczyciel w branżowej szkole I 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 i nowoczesne środki przekazywania informacji w kontekście tradycji.
Spis tekstów kultury ustala nauczyciel, dostosowując go do potrzeb, możliwości
i zainteresowań uczniów. Należy zrealizować nie mniej niż cztery pozycje książkowe w roku
szkolnym.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
Poziom IV.0 ‒ dla początkujących
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się podstawowym 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 bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli,
w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne, w zakresie
opisanym w wymaganiach szczegółowych.
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III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne
i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach 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 zakresie opisanym w wymaganiach
szczegółowych.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I.

Uczeń posługuje się podstawowym 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 mieszkania);
3) szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie
pozaszkolne);
4) praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca
dorywcza);
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);
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale
gastronomiczne);
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama,
korzystanie z usług, środki płatnicze);
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna, baza
noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);
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);
12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, obsługa i korzystanie z podstawowych
urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne);
13) świat przyrody (np. klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona
środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);
14) państwo i społeczeństwo (np. konflikty wewnętrzne i międzynarodowe,
przestępczość, polityka społeczna);
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15) elementy wiedzy o krajach z 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.
II.

Uczeń rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje,
komunikaty, rozmowy) artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie
języka:
1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl tekstu;
3) określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
4) znajduje w tekście określone informacje;
5) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
6) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników);
7) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

III.

Uczeń rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, ulotki
reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, proste teksty narracyjne):
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) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

IV.

Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne:
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności;
2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) opisuje swoje upodobania i uczucia;
5) przedstawia opinie swoje i innych osób;
6) przedstawia intencje i plany na przyszłość.

V.

Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne w formie prostych
wyrażeń i zdań (np. wiadomość, e-mail, krótki opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie,
ankieta, pocztówka, prosty list prywatny):
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności;
2) opisuje wydarzenia życia codziennego i komentuje je;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) opisuje swoje upodobania i uczucia;
5) przedstawia opinie swoje i innych osób;
6) opisuje intencje i plany na przyszłość.
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VI.

Uczeń reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach:
1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita się i żegna,
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 proste informacje i wyjaśnienia;
5) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;
6) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
7) wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o opinie i życzenia innych;
8) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
9) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby;
10) przeprasza, przyjmuje przeprosiny;
11) prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział
rozmówca.

VII.

Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość) w typowych
sytuacjach:
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 proste informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz);
3) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;
4) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
5) wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o opinie i życzenia innych;
6) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
7) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby;
8) przeprasza, przyjmuje przeprosiny.

VIII.

Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:
1) przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych
(np. mapach, symbolach, piktogramach) i tekstach obcojęzycznych;
2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z prostego tekstu
w języku obcym.

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.


Dziennik Ustaw

XII.

XIII.

– 246 –

Poz. 356

Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów
z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz proste
strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, opis) w przypadku, gdy nie
zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.
Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

Poziom IV.1 ‒ dla kontynuujących naukę
Cele kształcenia – wymagania ogólne
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 zakresie opisanym w wymaganiach
szczegółowych.
III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne,
w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach 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 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);
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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);
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 z 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.
II.

Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (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 (np. napisy informacyjne, listy, broszury,
ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste
artykuły prasowe i teksty narracyjne):
1) określa główną myśl tekstu;
2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
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znajduje w tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy/autora tekstu;
określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu);
rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu;
rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

IV.

Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe, wypowiedzi ustne:
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 (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.

VI.

Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały, w typowych sytuacjach:
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;
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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:
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:
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;
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.
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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. podobieństw i różnic między językami).
Warunki i sposób realizacji
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
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.
W kształceniu językowym ważne jest:
1) zapewnienie przez szkołę zajęć z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył się
na wcześniejszym etapie edukacyjnym. 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;
3) prowadzenie zajęć z języka obcego nowożytnego 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;
4) używanie języka obcego nowożytnego 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;
5) tworzenie i wykorzystywanie takich zadań językowych, które będą stanowiły ilustrację
przydatności języka obcego nowożytnego do realizacji własnych celów
komunikacyjnych, w tym związanych z zawodem, w którym kształci się uczeń, oraz
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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 nowożytnych w różnych
dziedzinach życia społecznego, w tym w pracy, również w odniesieniu do ścieżki
własnej kariery zawodowej;
6) 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;
7) 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 I stopnia. W szkole
powinny być organizowane wydarzenia związane z językami obcymi nowożytnymi,
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;
8) wykorzystanie zajęć z języka obcego nowożytnego do rozwijania wrażliwości
międzykulturowej oraz kształtowania postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec
innych kultur, niekoniecznie tylko tych związanych z językiem docelowym, np. przez
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 nowożytnego 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 nowożytnego, np. planowanie i analizowanie zasobu środków
i umiejętności językowych posiadanych i wymaganych do wykonania danego zadania
językowego, twórcze 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 rozumowania w ogóle. Zajęcia z języka obcego nowożytnego, 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.
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HISTORIA
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Chronologia historyczna. Uczeń:
1) porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów
ojczystych;
2) dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów
historycznych.
II. Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń:
1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epoki i dostrzega
zależności między różnymi dziedzinami życia społecznego;
2) rozpoznaje rodzaje źródeł;
3) ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego;
4) dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich
przyczyny.
III. Tworzenie narracji historycznej. Uczeń:
1) tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym lub problemowym;
2) dostrzega problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu
historycznego;
3) dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych
źródeł wiedzy.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I.

Europa i świat po I wojnie światowej. Uczeń:
1) opisuje następstwa wojny, wyróżniając konsekwencje polityczne, gospodarcze,
społeczne i kulturowe;
2) wyjaśnia cele powołania i charakter Ligi Narodów;
3) wyjaśnia politykę mocarstw wobec Niemiec po zakończeniu I wojny światowej.

II.

Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. Uczeń:
1) opisuje odrodzenie państwa polskiego oraz jego granice i sąsiadów;
2) charakteryzuje i ocenia postanowienia traktatu wersalskiego wobec Polski;
3) porównuje cele i skutki powstania wielkopolskiego i trzech powstań śląskich oraz
wyjaśnia przyczyny i opisuje następstwa wojny polsko-bolszewickiej;
4) charakteryzuje ustrój polityczny II Rzeczypospolitej na podstawie konstytucji
marcowej 1921 r.;
5) wskazuje czynniki utrudniające proces integracji odrodzonego państwa polskiego;
6) wyjaśnia cele i skutki reformy Władysława Grabskiego;
7) ocenia wkład Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w odbudowę państwa
polskiego.
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III.

Kryzys demokracji w Europie Zachodniej. Uczeń:
1) charakteryzuje okoliczności oraz następstwa dojścia do władzy Mussoliniego
i Hitlera;
2) porównuje faszyzm z nazizmem, uwzględniając organizację państwa, ideologię oraz
politykę wobec społeczeństwa;
3) charakteryzuje i ocenia politykę państw europejskich wobec Hitlera i wskazuje na jej
uwarunkowania.

IV.

System totalitarny w ZSRS. Uczeń:
1) opisuje okoliczności dojścia do władzy Stalina;
2) opisuje zmiany w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym ZSRS po dojściu
do władzy Stalina, z uwzględnieniem uprzemysłowienia kraju, kolektywizacji
rolnictwa oraz jej następstw (Wielki Głód) i Wielkiej Czystki;
3) porównuje totalitarne systemy hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego.

V.

Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce. Uczeń:
1) wyjaśnia przyczyny i skutki przewrotu majowego;
2) porównuje główne postanowienia konstytucji marcowej 1921 r. i konstytucji
kwietniowej 1935 r.;
3) wymienia charakterystyczne cechy rządów sanacji, wskazując różnice między
demokracją parlamentarną a rządami autorytarnymi;
4) charakteryzuje główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej.

VI.

Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Uczeń:
1) charakteryzuje strukturę społeczną, narodowościową i wyznaniową odrodzonego
państwa
polskiego,
dostrzegając
przyczyny
konfliktów
społecznych
i narodowościowych;
2) porównuje przejawy kryzysu gospodarczego na świecie i w Polsce, wskazując jego
specyficzne cechy;
3) opisuje osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej, w tym budowę portu w Gdyni
i utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego;
4) charakteryzuje główne osiągnięcia kultury i nauki II Rzeczypospolitej.

VII.

II wojna światowa. Uczeń:
1) wyjaśnia polityczne, społeczne i gospodarcze przyczyny wybuchu II wojny
światowej;
2) charakteryzuje położenie międzynarodowe Polski w przededniu wybuchu II wojny
światowej;
3) ocenia konsekwencje zawarcia paktu Ribbentrop–Mołotow;
4) sytuuje w czasie i przestrzeni etapy i fronty II wojny światowej, wskazując momenty
przełomowe;
5) przedstawia przyczyny i skutki Holokaustu oraz opisuje przykłady oporu ludności
żydowskiej;
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6) przedstawia okoliczności powstania koalicji antyfaszystowskiej oraz porównuje
postanowienia konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie;
7) charakteryzuje bezpośrednie skutki II wojny światowej, wyróżniając następstwa
polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem przesunięć
ludności w Europie Środkowej.
VIII.

Ziemie polskie pod dwiema okupacjami. Uczeń:
1) porównuje cele i metody polityki niemieckiej i sowieckiej w okupowanej Polsce;
2) opisuje strukturę polityczną i wojskową oraz działalność polskiego państwa
podziemnego i ocenia historyczną rolę Armii Krajowej;
3) wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu powstania warszawskiego oraz ocenia
postawę aliantów i Związku Sowieckiego wobec powstania;
4) analizuje zmiany terytorialne, straty ludnościowe, kulturowe i materialne Polski
będące następstwem II wojny światowej.

IX.

Sprawa polska w czasie II wojny światowej. Uczeń:
1) przedstawia okoliczności powstania oraz działalność rządu II Rzeczypospolitej na
uchodźstwie;
2) charakteryzuje udział Polaków w wysiłku militarnym aliantów oraz sytuuje w czasie
i przestrzeni działania wojsk polskich na różnych frontach wojny;
3) ocenia politykę mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej.

X.

Świat po II wojnie światowej. Uczeń:
1) wyjaśnia przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhitlerowskiej oraz opisuje początki
zimnej wojny;
2) opisuje okoliczności i ocenia skutki powstania NRD i RFN;
3) charakteryzuje sojusze polityczno-militarne NATO i Układu Warszawskiego,
sytuując je na mapie;
4) charakteryzuje państwa będące w strefie wpływów ZSRS, z uwzględnieniem
wydarzeń na Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji w 1968 r.;
5) sytuuje w czasie i przestrzeni proces dekolonizacji oraz ocenia jego następstwa,
uwzględniając rolę ONZ;
6) wyjaśnia znaczenie II Soboru Watykańskiego dla przemian w Kościele katolickim
drugiej połowy XX w.;
7) charakteryzuje konflikty zimnej wojny, w tym wojny w Korei, Wietnamie
i Afganistanie oraz kryzys kubański, uwzględniając rolę ONZ;
8) wyjaśnia przyczyny i charakter konfliktu bliskowschodniego;
9) charakteryzuje przemiany w Chinach po II wojnie światowej;
10) opisuje przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze w ZSRS w latach 1945–1991;
11) charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej
w 1989 r.;
12) opisuje zmiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej;
13) przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii Europejskiej.
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Polska w systemie komunistycznym. Uczeń:
1) wyjaśnia okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów;
2) charakteryzuje system represji stalinowskich w Polsce i ocenia jego skutki;
3) charakteryzuje realia życia gospodarczego i społecznego PRL-u;
4) porównuje przyczyny i skutki kryzysów 1956 r., 1968 r., 1970 r. i 1976 r.;
5) ocenia polityczną i społeczną rolę Kościoła katolickiego w PRL-u.
Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności. Uczeń:
1) wyjaśnia znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla przemian politycznych w Polsce;
2) wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r. oraz ocenia rolę
Solidarności w przemianach politycznych i ustrojowych;
3) przedstawia okoliczności wprowadzenia i następstwa stanu wojennego;
4) opisuje najważniejsze postanowienia „Okrągłego Stołu”;
5) charakteryzuje przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe po 1989 r.;
6) przedstawia okoliczności i ocenia znaczenie przystąpienia Polski do NATO i Unii
Europejskiej.
Warunki i sposób realizacji
Zajęcia z historii mają charakter poznawczy i kształcący. W procesie nauczania powinny być
stosowane różnorodne metody nauczania i środki dydaktyczne. Powinny to być zarówno
klasyczne metody, jak: opis, pogadanka czy wykład, jak i metody aktywizujące, oparte na
działaniu, na przykład: przygotowanie prezentacji komputerowych, zajęcia z tablicą
interaktywną, tworzenie programów multimedialnych, filmy, praca z mapą. Dodatkowo
ważne staje się wykorzystywanie, w miarę istniejących możliwości, takich form, jak:
wycieczki do muzeów, miejsc pamięci, korzystanie z rekonstrukcji historycznych, spotkania
z ciekawymi ludźmi.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń:
1) znajduje i wykorzystuje informacje na temat sposobu, w jaki prawo reguluje życie
obywateli;
2) wyraża własne zdanie w wybranych sprawach na różnych forach publicznych
i uzasadnia je;
3) jest otwarty na odmienne poglądy;
4) gromadzi i wykorzystuje informacje potrzebne do zaplanowania dalszej nauki
i kariery zawodowej.
II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń rozpoznaje prawne aspekty
codziennych problemów życiowych i szuka ich rozwiązania.
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III. Współdziałanie w sprawach publicznych. Uczeń:
1) współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich;
2) sprawnie korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje
życia publicznego;
3) zna i stosuje zasady samoorganizacji i samopomocy.
IV. Znajomość zasad i procedur demokracji.
Uczeń wyjaśnia znaczenie prawa dla funkcjonowania demokratycznego państwa i rozpoznaje
przypadki jego łamania.
V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczeń opisuje sposób i zakres działania organów władzy sądowniczej oraz organów ścigania
w Rzeczypospolitej Polskiej.
VI. Znajomość praw człowieka i sposobów ich ochrony.
Uczeń wyjaśnia podstawowe prawa człowieka, rozpoznaje przypadki ich naruszania i wie, jak
można je chronić.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I.

Młody obywatel w urzędzie. Uczeń:
1) wyjaśnia, jak nabywa się obywatelstwo polskie i unijne;
2) ustala, w jakim urzędzie i w jaki sposób uzyskuje się dowód osobisty, paszport,
prawo jazdy, jak rejestruje się motocykl i samochód;
3) podaje formalne warunki, jakie spełnić musi obywatel, by wziąć udział w wyborach;
4) uzyskuje informację publiczną na zadany temat w odpowiednim urzędzie;
5) wyjaśnia, co może zrobić obywatel, gdy nie zgadza się z decyzją urzędu;
6) sporządza urzędowy wniosek, skargę i odwołanie.

II.

Prawo i sądy. Uczeń:
1) wyjaśnia, co to jest prawo i czym różnią się normy prawne od norm religijnych,
moralnych i obyczajowych;
2) wymienia podstawowe zasady prawa (prawo nie działa wstecz, domniemanie
niewinności, nie ma winy bez prawa, nieznajomość prawa szkodzi) i wyjaśnia
konsekwencje ich łamania;
3) wymienia źródła prawa; znajduje wskazany akt prawny i interpretuje proste przepisy
prawne;
4) wyjaśnia różnice między prawem cywilnym, karnym i administracyjnym; wskazuje,
w jakim kodeksie można znaleźć przepisy dotyczące konkretnej sprawy;
5) uzasadnia potrzebę niezależności i niezawisłości sędziów;
6) przedstawia uczestników i przebieg procesu sądowego: cywilnego i karnego;
uzasadnia znaczenie mediacji;
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7) wymienia główne prawa, jakie przysługują ofierze, sprawcy i świadkowi
przestępstwa;
8) pisze pozew w wybranej sprawie cywilnej i zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa (według wzoru).
III.

Bezpieczeństwo. Uczeń:
1) charakteryzuje najważniejsze zadania prokuratury i Policji;
2) przedstawia uprawnienia policjantów i innych służb porządkowych; rozpoznaje
przejawy ich naruszania;
3) nawiązuje kontakt (osobisty, telefoniczny lub mailowy) z funkcjonariuszem Policji
(np. dzielnicowym) i na podstawie uzyskanych informacji sporządza notatkę lub
wykres dotyczący przestępczości w swojej okolicy;
4) wymienia przestępstwa, których ofiarą najczęściej padają młodzi ludzie; wie, jak
można próbować ich uniknąć, i przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się
w sytuacji zagrożenia;
5) wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie przestępstwa
(środki wychowawcze i poprawcze);
6) przedstawia przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów
i narkotyków i wskazuje na konsekwencje ich łamania.

IV.

Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej. Uczeń:
1) wymienia prawa i obowiązki ucznia; wyszukuje gwarantujące je przepisy prawa
oświatowego (np. w ustawie, statucie szkoły) oraz przepisy zawarte w innych aktach
prawnych (np. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej);
2) rozpoznaje przypadki naruszania praw ucznia i w razie potrzeby podejmuje
odpowiednie kroki w celu ich ochrony;
3) omawia na wybranych przykładach zasady przyjmowania do szkół wyższych;
4) przedstawia warunki podejmowania przez młodych Polaków nauki w Unii
Europejskiej oraz wyszukuje informacje na ten temat odnoszące się do wybranego
państwa;
5) wyjaśnia, co wynika z wejścia Polski do strefy Schengen; zna zasady bezpiecznego
podróżowania po Europie i świecie (unikanie ryzyka, postępowanie w razie kradzieży
lub wypadku, możliwości uzyskania pomocy, w tym opieki zdrowotnej);
6) wyjaśnia, jakie możliwości zarabiania mają młodzi ludzie, jakie umowy mogą
zawierać i jakie są zasady opodatkowania ich dochodów;
7) omawia ogólne zasady podejmowania pracy i zakładania własnych przedsiębiorstw
w Unii Europejskiej (na podstawie informacji z internetu); sporządza Europass-CV.

V.

Prawa człowieka. Uczeń:
1) przedstawia krótko historię praw człowieka i ich generacje; wymienia najważniejsze
dokumenty z tym związane;
2) wymienia podstawowe prawa i wolności człowieka; wyjaśnia, co oznacza, że są one
powszechne, przyrodzone i niezbywalne;
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3) podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka;
4) znajduje w środkach masowego przekazu (w tym w internecie) informacje
o przypadkach łamania praw człowieka na świecie;
5) bierze udział w debacie klasowej, szkolnej lub internetowej na temat wolności słowa
lub innych praw i wolności;
6) wyjaśnia, na czym polegają prawo do prywatności, w tym do ochrony danych
osobowych, i prawa obywatela w kontaktach z mediami.
VI.

Ochrona praw i wolności. Uczeń:
1) przedstawia główne środki ochrony praw i wolności w Polsce;
2) opisuje sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka;
pisze prostą skargę do jednego z nich (według wzoru);
3) uzasadnia znaczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;
4) przedstawia na przykładach działania podejmowane przez ludzi i organizacje
pozarządowe broniące praw człowieka; w miarę swoich możliwości włącza się
w wybrane działania (np. podpisuje apel, prowadzi zbiórkę darów);
5) rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii; uzasadnia
potrzebę przeciwstawiania się im oraz przedstawia możliwości zaangażowania się
w wybrane działania na rzecz równości i tolerancji;
6) znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie (np. prawa
kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, prawa humanitarne)
i projektuje działania, które mogą temu zaradzić.
Warunki i sposób realizacji
Nadrzędnemu celowi kształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie – kształtowaniu postaw
obywatelskich – ma sprzyjać nabywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności, z którymi styka się
uczeń: od rodziny i szkoły przez wspólnotę lokalną i regionalną, aż do wspólnoty narodowej,
państwowej i międzynarodowej. Kształcenie to ma umożliwiać rozwój umiejętności
refleksyjnej obserwacji otaczającej rzeczywistości społecznej, w tym życia publicznego.
Konieczna jest taka realizacja treści nauczania przedmiotu, aby uczniowie rozumieli
przydatność poszczególnych zagadnień w codziennym życiu człowieka – członka
poszczególnych grup i wspólnot społecznych. Sprzyjać to ma rozwojowi umiejętności
rozpoznawania i rozwiązywania prostych problemów w życiu społecznym.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Komunikacja i podejmowanie decyzji.
Uczeń wykorzystuje formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej; podejmuje decyzje i ocenia
ich skutki, zarówno pozytywne, jak i negatywne.
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II. Gospodarka i przedsiębiorstwo.
Uczeń wyjaśnia zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i sporządza prosty biznesplan;
charakteryzuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki i instytucji rynkowych oraz rolę
państwa w gospodarce; analizuje aktualne zmiany i tendencje w gospodarce świata i Polski;
rozróżnia i porównuje formy inwestowania i wynikające z nich ryzyko.
III. Planowanie i kariera zawodowa.
Uczeń opisuje mocne strony swojej osobowości; analizuje dostępność rynku pracy
w odniesieniu do własnych kompetencji i planów zawodowych.
IV. Zasady etyczne.
Uczeń wyjaśnia zasady etyczne w biznesie i w relacjach pracownik–pracodawca, potrafi
ocenić zachowania pod względem etycznym.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I.

Człowiek przedsiębiorczy. Uczeń:
1) przedstawia cechy, jakimi charakteryzuje się osoba przedsiębiorcza;
2) rozpoznaje zachowania asertywne, uległe i agresywne; odnosi je do cech osoby
przedsiębiorczej;
3) rozpoznaje mocne i słabe strony własnej osobowości; odnosi je do cech osoby
przedsiębiorczej;
4) charakteryzuje swoje role społeczne i typowe dla nich zachowania;
5) zna korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie;
6) analizuje przebieg kariery zawodowej osoby, która zgodnie z zasadami etyki odniosła
sukces w życiu zawodowym;
7) podejmuje racjonalne decyzje, opierając się na posiadanych informacjach, i ocenia
skutki własnych działań;
8) stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz
prezentacji własnego stanowiska;
9) przedstawia drogę, jaką dochodzi się własnych praw w roli członka zespołu,
pracownika, konsumenta;
10) zna prawa konsumenta oraz wymienia instytucje stojące na ich straży; przedstawia
zasady składania reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową;
11) odczytuje informacje zawarte w reklamach, odróżniając je od elementów
perswazyjnych; wskazuje pozytywne i negatywne przykłady wpływu reklamy na
konsumentów.

II.

Rynek – cechy i funkcje. Uczeń:
1) charakteryzuje społeczne i ekonomiczne cele gospodarowania, odwołując się do
przykładów z różnych dziedzin;
2) rozróżnia czynniki wytwórcze (praca, przedsiębiorczość, kapitał, ziemia i informacja)
i wyjaśnia ich znaczenie w różnych dziedzinach gospodarki;
3) wymienia podstawowe cechy, funkcje i rodzaje rynków;
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wyjaśnia okrężny obieg pieniądza w gospodarce rynkowej;
omawia transformację gospodarki Polski po 1989 r.;
charakteryzuje czynniki wpływające na popyt i podaż;
wyznacza punkt równowagi rynkowej na prostych przykładach.

III.

Instytucje rynkowe. Uczeń:
1) rozróżnia formy i funkcje pieniądza;
2) wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce pełnią instytucje rynkowe: bank centralny, banki
komercyjne, giełda papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, firmy
ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne;
3) oblicza procent od kredytu i lokaty bankowej, ocenia możliwość spłaty zaciągniętego
kredytu przy określonym dochodzie;
4) wyjaśnia mechanizm funkcjonowania giełdy papierów wartościowych na przykładzie
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;
5) wskazuje różnicę między różnymi rodzajami papierów wartościowych;
6) wymienia podstawowe wskaźniki giełdowe i wyjaśnia ich wagę w podejmowaniu
decyzji dotyczących inwestowania na giełdzie;
7) rozróżnia formy inwestowania kapitału i dostrzega zróżnicowanie stopnia ryzyka
w zależności od rodzaju inwestycji oraz okresu inwestowania;
8) oblicza przewidywany zysk z przykładowej inwestycji kapitałowej w krótkim
i długim okresie;
9) charakteryzuje system emerytalny w Polsce i wskazuje związek między swoją
przyszłą aktywnością zawodową a wysokością emerytury;
10) analizuje oferty banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych
i funduszy emerytalnych.

IV.

Państwo, gospodarka. Uczeń:
1) wymienia i charakteryzuje ekonomiczne funkcje państwa;
2) opisuje podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego;
3) przedstawia przyczyny i narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę;
4) wymienia źródła dochodów i rodzaje wydatków państwa;
5) wyjaśnia wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na gospodarkę;
6) charakteryzuje narzędzia polityki pieniężnej;
7) identyfikuje rodzaje inflacji w zależności od przyczyn jej powstania oraz stopy
inflacji;
8) wyjaśnia wpływ kursu waluty na gospodarkę i handel zagraniczny;
9) charakteryzuje zjawiska recesji i dobrej koniunktury w gospodarce;
10) wyszukuje informacje o aktualnych tendencjach i zmianach w gospodarce świata
i Polski;
11) wskazuje największe centra finansowe i gospodarcze na świecie;
12) ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę świata i Polski oraz podaje przykłady
oddziaływania globalizacji na poziom życia i model konsumpcji.
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V.

Przedsiębiorstwo. Uczeń:
1) charakteryzuje otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo;
2) omawia cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji;
3) sporządza projekt własnego przedsiębiorstwa oparty na biznesplanie;
4) rozróżnia podstawowe formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa;
5) opisuje procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa;
6) omawia zasady pracy zespołowej i wyjaśnia, na czym polegają role lidera
i wykonawcy; omawia cechy dobrego kierownika zespołu;
7) identyfikuje i analizuje konflikty w zespole i proponuje metody ich rozwiązania,
szczególnie w drodze negocjacji;
8) omawia etapy realizacji projektu oraz planuje działania zmierzające do jego realizacji;
9) charakteryzuje zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie krajowym
i międzynarodowym;
10) charakteryzuje czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa.

VI.

Rynek pracy. Uczeń:
1) omawia mierniki i skutki bezrobocia dla gospodarki oraz sposoby walki
z bezrobociem;
2) wyjaśnia motywy aktywności zawodowej człowieka;
3) analizuje własne możliwości znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym,
krajowym i europejskim;
4) wyszukuje oferty pracy, uwzględniając własne możliwości i predyspozycje;
5) rozróżnia sposoby zatrudnienia pracownika i interpretuje podstawowe przepisy
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn.
zm.), w tym obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy;
6) sporządza dokumenty aplikacyjne dotyczące konkretnej oferty pracy;
7) przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej i uczestniczy w niej w warunkach
symulowanych;
8) charakteryzuje różne formy wynagrodzeń i oblicza swoje wynagrodzenie brutto
i netto; wypełnia deklarację podatkową PIT, opierając się na przykładowych danych;
9) rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne w roli pracodawcy i pracownika; wyjaśnia
zjawisko mobbingu w miejscu pracy oraz przedstawia sposoby przeciwdziałania.
Warunki i sposób realizacji
Na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości ważne jest tworzenie symulacji doświadczeń
praktycznych. Zajęcia w miarę możliwości powinny być prowadzone z wykorzystaniem
potrzeby rozwiązywania przez uczniów rzeczywistych problemów.
Niezbędne jest skoordynowanie zajęć z podstaw przedsiębiorczości
o społeczeństwie i geografią oraz doradztwem zawodowym.

z

wiedzą
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GEOGRAFIA
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I.

Wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy i prezentowania współczesnych
problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych.

II.

Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących problemów współczesnego świata.

III.

Rozumienie relacji człowiek – przyroda – społeczeństwo w skali globalnej i regionalnej.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I.

Współczesne problemy demograficzne i społeczne świata. Uczeń:
1) wyróżnia i charakteryzuje obszary o optymalnych i trudnych warunkach do
zamieszkania w skali globalnej i regionalnej; formułuje prawidłowości rządzące
rozmieszczeniem ludności na świecie;
2) charakteryzuje główne procesy demograficzne (fazy przejścia demograficznego
i przejścia epidemiologicznego) na przykładzie całego świata i poszczególnych
kontynentów;
3) klasyfikuje migracje, podaje ich przyczyny i ocenia skutki tego zjawiska;
charakteryzuje współczesne kierunki emigracji Polaków i czynniki wpływające na
atrakcyjność niektórych państw dla imigrantów;
4) wyjaśnia zróżnicowanie procesów urbanizacji na świecie; opisuje procesy tworzenia
się aglomeracji miejskich oraz ich formy;
5) identyfikuje i wyjaśnia procesy wzrostu liczby ludności oraz ekspansji przestrzennej
wielkich metropolii świata (np. poznaje przyczyny powstawania dzielnic nędzy,
wzrostu przestępczości, degradacji środowiska przyrodniczego, problemów
komunikacyjnych);
6) wyjaśnia znaczenie kultury i tradycji regionalnych w procesie różnicowania się
regionów pod względem rozwoju społecznego i gospodarczego (np. wyjaśnia rolę
tradycji w rozwoju przedsiębiorczości w państwach Azji Południowo-Wschodniej).

II.

Zróżnicowanie gospodarcze świata. Uczeń:
1) klasyfikuje państwa na podstawie analizy wskaźników rozwoju społecznego
i gospodarczego; wyróżnia regiony bogate i biedne (bogatą Północ i biedne Południe)
i podaje przyczyny dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego
regionów świata;
2) ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa i organizacji pozarządowych
państwom i regionom dotkniętym kryzysem (klęskami ekologicznymi, wojnami,
głodem);
3) opisuje główne obszary upraw i chowu zwierząt na świecie, wyjaśnia ich
zróżnicowanie przestrzenne;
4) wyjaśnia, z czego wynikają różnice w wielkości i strukturze spożycia żywności na
świecie (uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, społeczne i polityczne,
mechanizmy wpływające na nierównomierny rozdział żywności w skali globalnej);
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5) opisuje zmiany w funkcji obszarów wiejskich na wybranych przykładach (np. w Unii
Europejskiej, w regionach turystycznych w państwach rozwijających się); potrafi
wyjaśnić szanse i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i mieszkańców
poszczególnych regionów, wynikające z procesów przemian zachodzących na
terenach wiejskich;
6) charakteryzuje kierunki zmian w powierzchni lasów na świecie (w wyniku procesów
wylesiania i zalesiania) i podaje przykłady gospodarowania zasobami leśnymi
(pozytywne i negatywne);
7) charakteryzuje cechy gospodarki morskiej i podaje przykłady wykorzystania oceanu
światowego oraz zagrożeń wynikających ze zbyt intensywnej eksploatacji zasobów
morskich;
8) charakteryzuje i ocenia zróżnicowanie i zmiany struktury wykorzystania surowców
energetycznych na świecie; dokonuje oceny zjawiska uzależnienia produkcji energii
na świecie od źródeł zaopatrzenia surowców nieodnawialnych, potrafi wyjaśnić
twierdzenie „ropa rządzi światem”;
9) wyjaśnia, na czym polegają zmiany zachodzące na rynku pracy w skali globalnej
i regionalnej, wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
10) przedstawia cechy przemysłu wysokiej technologii i podaje przykłady jego lokalizacji
na świecie; poznaje nowe funkcje ośrodków przemysłowych i nowe formy
przestrzenne – technopolie, klastry i dystrykty przemysłowe;
11) charakteryzuje wybrane obszary intensywnie zagospodarowywane turystycznie na
świecie; wyjaśnia, dlaczego zmieniają się kierunki wyjazdów turystycznych Polaków;
identyfikuje skutki rozwoju turystyki dla środowiska przyrodniczego;
12) ocenia rolę nowoczesnych usług komunikacyjnych w funkcjonowaniu gospodarki
i w życiu codziennym;
13) wyjaśnia zmiany zachodzące w kierunkach i natężeniu ruchu osób i towarów;
wskazuje przykłady lokalizacji nowoczesnych terminali i ich rolę w rozwoju
regionów;
14) podaje przykłady procesów globalizacji i ich wpływu na rozwój regionalny i lokalny;
15) wyjaśnia współczesne zmiany na mapie politycznej świata;
16) wyjaśnia na wybranych przykładach (w skali lokalnej, regionalnej i globalnej)
przyczyny procesów integracyjnych i ich skutki gospodarcze, społeczne i polityczne.
III.

Relacja człowiek – środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój. Uczeń:
1) formułuje problemy wynikające z eksploatowania zasobów odnawialnych
i nieodnawialnych; potrafi przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny
i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej;
2) charakteryzuje obszary niedoboru i nadmiaru wody na świecie i określa przyczyny
tego zróżnicowania (w tym zanieczyszczenia wód); przedstawia projekty rozwiązań
stosowanych w sytuacjach braku lub niedoborów wody w różnych strefach
klimatycznych;
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3) rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie globalnych zmian klimatu
(ocieplenia globalnego) i ocenia rozwiązania podejmowane w skali globalnej
i regionalnej zapobiegające temu zjawisku;
4) wykazuje na przykładach, że zbyt intensywne wykorzystanie rolnicze gleb oraz
nieumiejętne zabiegi agrotechniczne powodują w wielu częściach świata degradację
gleb, co w konsekwencji prowadzi do spadku produkcji żywności, a w niektórych
regionach świata do głodu i ubóstwa;
5) wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze czynniki zmieniające relacje człowiek –
środowisko przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii energooszczędnych,
zmiany modelu konsumpcji, zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska).
Warunki i sposób realizacji
W nauczaniu geografii ważne jest odejście od metod podających i przejście do kształcenia
poszukującego. Najbardziej kształcącymi metodami nauczania są te, które aktywizują ucznia,
umożliwiając mu konstruowanie wiedzy przez samodzielne obserwowanie, analizowanie,
porównywanie, wnioskowanie, ocenianie, projektowanie i podejmowanie działań
sprzyjających rozwiązywaniu problemów.
Podstawową zasadą doboru środków dydaktycznych i metod powinno być systematyczne
korzystanie z atlasu, ściennych map geograficznych oraz zasobów kartograficznych internetu.
Posługiwanie się mapą, orientowanie się w przestrzeni geograficznej, wykazywanie
zróżnicowania przestrzennego składników przyrodniczych i działalności człowieka
w środowisku geograficznym oraz interpretacja treści map jest podstawowym celem edukacji
na tym poziomie.
W nauczaniu i uczeniu się geografii istotne jest stosowanie metody studiów przykładowych
stanowiących szczegółowe studium jednostki (regionu, jednostki administracyjnej, miasta,
wsi, gospodarstwa rolnego, innych obiektów geograficznych) dobrze reprezentującego
typowe cechy, zjawiska, procesy i relacje przyroda – człowiek.

BIOLOGIA
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym
uwzględnieniem prasy, mediów i internetu.
II. Rozumowanie i argumentacja.
Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami,
formułuje wnioski, ocenia i wyraża opinie na temat omawianych zagadnień współczesnej
biologii, zagadnień ekologicznych i środowiskowych.
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III. Postawa wobec przyrody i środowiska.
Uczeń rozumie znaczenie i konieczność ochrony przyrody; prezentuje postawę szacunku
wobec siebie i wszystkich istot żywych; opisuje postawę i zachowanie człowieka
odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I.

Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Uczeń:
1) przedstawia znaczenie biotechnologii tradycyjnej w życiu człowieka oraz podaje
przykłady produktów uzyskiwanych jej metodami (np. wino, piwo, sery);
2) wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna, oraz podaje przykłady jej
zastosowania; wyjaśnia, co to jest „organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO)”
i „produkt GMO”;
3) przedstawia korzyści dla człowieka wynikające z wprowadzania obcych genów do
mikroorganizmów
oraz
podaje
przykłady
produktów
otrzymywanych
z wykorzystaniem transformowanych mikroorganizmów;
4) przedstawia potencjalne korzyści i zagrożenia płynące ze stosowania roślin
transgenicznych w rolnictwie oraz transgenicznych zwierząt w badaniach
laboratoryjnych i dla celów przemysłowych;
5) opisuje klonowanie ssaków;
6) podaje przykłady wykorzystania badań nad DNA (sądownictwo, medycyna, nauka);
7) wyjaśnia, na czym polega poradnictwo genetyczne, oraz wymienia sytuacje,
w których warto skorzystać z poradnictwa genetycznego i przeprowadzenia badań
DNA;
8) wyjaśnia istotę terapii genowej.

II.

Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia. Uczeń:
1) opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym
i ekosystemowym; wskazuje przyczyny spadku różnorodności genetycznej,
wymierania gatunków, zanikania siedlisk i ekosystemów;
2) przedstawia podstawowe motywy ochrony przyrody (egzystencjalne, ekonomiczne,
etyczne i estetyczne);
3) przedstawia wpływ współczesnego rolnictwa na różnorodność biologiczną (ciągle
malejąca liczba gatunków uprawnych przy rosnącym areale upraw, spadek
różnorodności genetycznej upraw);
4) podaje przykłady kilku gatunków, które są zagrożone lub wyginęły wskutek
nadmiernej eksploatacji ich populacji;
5) podaje przykłady kilku gatunków, które udało się restytuować w środowisku;
6) przedstawia różnicę między ochroną bierną a czynną, przedstawia prawne formy
ochrony przyrody w Polsce oraz podaje przykłady roślin i zwierząt objętych ochroną
gatunkową;
7) uzasadnia konieczność międzynarodowej współpracy w celu zapobiegania zagrożeniom przyrody, podaje przykłady takiej współpracy (np. CITES, „Natura 2000”,
Agenda 21).
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Warunki i sposób realizacji
Lekcje biologii powinny służyć kształtowaniu postawy ciekawości poznawczej przez
zachęcanie uczniów do: stawiania pytań, formułowania problemów, krytycznego odnoszenia
się do różnych informacji. Nabyta przez ucznia wiedza (wiadomości i umiejętności) powinna
mieć zastosowanie w rozwiązywaniu bliskich mu problemów, a także służyć rozwijaniu
świadomości znaczenia biologii w różnych dziedzinach życia.
Uczniowie mają zdobyć umiejętności umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji
związanych ze zdrowiem własnym i innych ludzi.
W procesie kształcenia biologicznego istotne jest zaplanowanie cyklu obserwacji
i doświadczeń. Podczas planowania i przeprowadzania doświadczeń oraz obserwacji należy
stworzyć warunki umożliwiające uczniom zadawanie pytań weryfikowalnych metodami
naukowymi, zbieranie danych, analizowanie i prezentowanie danych, konstruowanie
odpowiedzi na zadane pytania.

CHEMIA
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji.
Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, pozyskuje, analizuje, ocenia i przetwarza
informacje pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem mediów
i internetu.
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń:
1) zdobywa wiedzę chemiczną w sposób badawczy – obserwuje, sprawdza, weryfikuje,
wnioskuje i uogólnia;
2) wykazuje związek składu chemicznego, budowy i właściwości substancji z ich
zastosowaniami;
3) posługuje się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym w kontekście dbałości
o własne zdrowie i ochrony środowiska naturalnego.
III. Opanowanie czynności praktycznych. Uczeń:
1) bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi;
2) projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I.

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego. Uczeń:
1) bada i opisuje właściwości SiO2; wymienia odmiany SiO2 występujące w przyrodzie
i wskazuje na ich zastosowania;
2) opisuje proces produkcji szkła; jego rodzaje, właściwości i zastosowania;
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3) wymienia surowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu, betonu;
4) opisuje rodzaje skał wapiennych (wapień, marmur, kreda), ich właściwości
i zastosowania; projektuje wykrycie skał wapiennych wśród innych skał i minerałów;
zapisuje równania reakcji;
5) zapisuje wzory hydratów i soli bezwodnych (CaSO4, (CaSO4)2·H2O i CaSO4·2H2O);
podaje ich nazwy; opisuje różnice we właściwościach hydratów i substancji
bezwodnych; przewiduje zachowanie się hydratów podczas ogrzewania i weryfikuje
swoje przewidywania przez doświadczenie; wymienia zastosowania skał gipsowych;
wyjaśnia proces twardnienia zaprawy gipsowej (zapisuje odpowiednie równanie
reakcji);
6) wyjaśnia pojęcie alotropii pierwiastków; na podstawie znajomości budowy diamentu,
grafitu i fullerenów tłumaczy ich właściwości i zastosowania.
II.

Chemia środków czystości. Uczeń:
1) opisuje proces zmydlania tłuszczów; zapisuje (słownie) przebieg tej reakcji;
2) wyjaśnia, na czym polega proces usuwania brudu, i bada wpływ twardości wody na
powstawanie związków trudno rozpuszczalnych; zaznacza fragmenty hydrofobowe
i hydrofilowe we wzorach cząsteczek substancji powierzchniowo czynnych;
3) tłumaczy przyczynę eliminowania fosforanów (V) ze składu proszków (proces
eutrofizacji);
4) wskazuje na charakter chemiczny składników środków do mycia szkła, przetykania
rur, czyszczenia metali i biżuterii w aspekcie zastosowań tych produktów; stosuje te
środki z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; wyjaśnia, na czym polega proces
usuwania zanieczyszczeń za pomocą tych środków;
5) opisuje tworzenie się emulsji, ich zastosowania; analizuje skład kosmetyków (na
podstawie etykiety kremu, balsamu, pasty do zębów itd.) i wyszukuje w dostępnych
źródłach informacje na temat ich działania.

III.

Chemia wspomaga nasze zdrowie. Chemia w kuchni. Uczeń:
1) tłumaczy, na czym mogą polegać i od czego mogą zależeć lecznicze i toksyczne
właściwości substancji chemicznych (dawka, rozpuszczalność w wodzie,
rozdrobnienie, sposób przenikania do organizmu) aspiryny, nikotyny, alkoholu
etylowego;
2) wyszukuje informacje na temat działania składników popularnych leków (np. węgla
aktywowanego, aspiryny, środków neutralizujących nadmiar kwasów w żołądku);
3) wyszukuje informacje na temat składników napojów dnia codziennego (kawa,
herbata, mleko, woda mineralna, napoje typu cola) w aspekcie ich działania na
organizm ludzki;
4) opisuje procesy fermentacyjne zachodzące podczas wyrabiania ciasta i pieczenia
chleba, produkcji wina, otrzymywania kwaśnego mleka, jogurtów, serów; zapisuje
równania reakcji fermentacji alkoholowej i octowej;
5) wyjaśnia przyczyny psucia się żywności i proponuje sposoby zapobiegania temu
procesowi; przedstawia znaczenie i konsekwencje stosowania dodatków do żywności
w tym konserwantów.
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IV.

Chemia gleby. Uczeń:
1) tłumaczy, na czym polegają sorpcyjne właściwości gleby; opisuje wpływ pH gleby na
wzrost wybranych roślin; planuje i przeprowadza badanie kwasowości gleby oraz
badanie właściwości sorpcyjnych gleby;
2) podaje przykłady nawozów naturalnych i sztucznych, uzasadnia potrzebę ich
stosowania;
3) wymienia źródła chemicznego zanieczyszczenia gleb oraz podstawowe rodzaje
zanieczyszczeń (metale ciężkie, węglowodory, pestycydy, azotany);
4) proponuje sposoby ochrony gleby przed degradacją.

V.

Paliwa – obecnie i w przyszłości. Uczeń:
1) podaje przykłady surowców naturalnych wykorzystywanych do uzyskiwania energii
(bezpośrednio i po przetworzeniu);
2) opisuje przebieg destylacji ropy naftowej i węgla kamiennego; wymienia nazwy
produktów tych procesów i uzasadnia ich zastosowania;
3) wyjaśnia pojęcie liczby oktanowej (LO) i podaje sposoby zwiększania LO benzyny;
tłumaczy, na czym polega kraking oraz reforming, i uzasadnia konieczność
prowadzenia tych procesów w przemyśle;
4) proponuje alternatywne źródła energii – analizuje możliwości ich zastosowań
(biopaliwa, wodór, energia słoneczna, wodna, jądrowa, geotermalne itd.);
5) analizuje wpływ różnorodnych sposobów uzyskiwania energii na stan środowiska
przyrodniczego.

VI.

Chemia opakowań i odzieży. Uczeń:
1) podaje przykłady opakowań (celulozowych, szklanych, metalowych, sztucznych)
stosowanych w życiu codziennym; opisuje ich wady i zalety;
2) klasyfikuje tworzywa sztuczne w zależności od ich właściwości (termoplasty
i duroplasty); zapisuje równania reakcji otrzymywania PVC; wskazuje na zagrożenia
związane z gazami powstającymi w wyniku spalania się PVC;
3) uzasadnia potrzebę zagospodarowania odpadów pochodzących z różnych opakowań;
4) klasyfikuje włókna na naturalne (białkowe i celulozowe), sztuczne i syntetyczne,
wskazuje ich zastosowania; opisuje wady i zalety; uzasadnia potrzebę stosowania
tych włókien;
5) projektuje doświadczenie pozwalające zidentyfikować włókna białkowe i celulozowe,
sztuczne i syntetyczne.
Warunki i sposób realizacji
Na zajęciach chemii uczeń powinien mieć szanse obserwowania, badania, dociekania,
odkrywania praw i zależności, osiągania satysfakcji i radości z samodzielnego zdobywania
wiedzy. Zakres treści nauczania stwarza wiele możliwości pracy metodą projektu
edukacyjnego (szczególnie o charakterze badawczym), metodą eksperymentu chemicznego
lub innymi metodami aktywizującymi, co pozwoli uczniom na pozyskiwanie i przetwarzanie
informacji na różne sposoby i z różnych źródeł. Samodzielna obserwacja ucznia jest podstawą
do przeżywania, wnioskowania, analizowania i uogólniania zjawisk, stąd bardzo duża rola
eksperymentu w realizacji powyższych treści.
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FIZYKA
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania
prostych zadań obliczeniowych.
II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.
III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą
poznanych praw i zależności fizycznych.
IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym
popularnonaukowych).

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I.

Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń:
1) opisuje ruch jednostajny po okręgu, posługując się pojęciem okresu i częstotliwości;
2) opisuje zależności między siłą dośrodkową a masą, prędkością liniową i promieniem
oraz wskazuje przykłady sił pełniących rolę siły dośrodkowej;
3) interpretuje zależności między wielkościami w prawie powszechnego ciążenia dla
mas punktowych lub rozłącznych kul;
4) wyjaśnia, na czym polega stan nieważkości, i podaje warunki jego występowania;
5) wyjaśnia wpływ siły grawitacji Słońca na ruch planet i siły grawitacji planet na ruch
ich księżyców, wskazuje siłę grawitacji jako przyczynę spadania ciał na powierzchnię
Ziemi;
6) posługuje się pojęciem pierwszej prędkości kosmicznej i satelity geostacjonarnego;
opisuje ruch sztucznych satelitów wokół Ziemi (jakościowo), wskazuje siłę grawitacji
jako siłę dośrodkową, wyznacza zależność okresu ruchu od promienia orbity (stosuje
III prawo Keplera);
7) wyjaśnia, dlaczego planety widziane z Ziemi przesuwają się na tle gwiazd;
8) wyjaśnia przyczynę występowania faz i zaćmień Księżyca;
9) opisuje zasadę pomiaru odległości z Ziemi do Księżyca i planet opartą na paralaksie
i zasadę pomiaru odległości od najbliższych gwiazd opartą na paralaksie rocznej,
posługuje się pojęciem jednostki astronomicznej i roku świetlnego;
10) opisuje zasadę określania orientacyjnego wieku Układu Słonecznego;
11) opisuje budowę Galaktyki i miejsce Układu Słonecznego w Galaktyce;
12) opisuje Wielki Wybuch jako początek znanego nam Wszechświata; zna przybliżony
wiek Wszechświata, opisuje rozszerzanie się Wszechświata (ucieczkę galaktyk).
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II.

Fizyka atomowa. Uczeń:
1) opisuje promieniowanie ciał, rozróżnia widma ciągłe i liniowe rozrzedzonych gazów
jednoatomowych, w tym wodoru;
2) interpretuje linie widmowe jako przejścia między poziomami energetycznymi
atomów;
3) opisuje budowę atomu wodoru, stan podstawowy i stany wzbudzone;
4) wyjaśnia pojęcie fotonu i jego energii;
5) interpretuje zasadę zachowania energii przy przejściach elektronu między poziomami
energetycznymi w atomie z udziałem fotonu;
6) opisuje efekt fotoelektryczny, wykorzystuje zasadę zachowania energii do
wyznaczenia energii i prędkości fotoelektronów.

III.

Fizyka jądrowa. Uczeń:
1) posługuje się pojęciami: pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron,
elektron; podaje skład jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej;
2) posługuje się pojęciami: energii spoczynkowej, deficytu masy i energii wiązania;
oblicza te wielkości dla dowolnego pierwiastka układu okresowego;
3) wymienia właściwości promieniowania jądrowego α, β, γ; opisuje rozpady alfa, beta
(wiadomości o neutrinach nie są wymagane), sposób powstawania promieniowania
gamma; posługuje się pojęciem jądra stabilnego i niestabilnego;
4) opisuje rozpad izotopu promieniotwórczego, posługując się pojęciem czasu
połowicznego rozpadu; rysuje wykres zależności liczby jąder, które uległy rozpadowi
od czasu; wyjaśnia zasadę datowania substancji na podstawie składu izotopowego,
np. datowanie węglem 14C;
5) opisuje reakcje jądrowe, stosując zasadę zachowania liczby nukleonów i zasadę
zachowania ładunku oraz zasadę zachowania energii;
6) opisuje wybrany sposób wykrywania promieniowania jonizującego;
7) wyjaśnia wpływ promieniowania jądrowego na materię oraz na organizmy;
8) podaje przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości i energii jądrowej;
9) opisuje reakcję rozszczepienia uranu 235U zachodzącą w wyniku pochłonięcia
neutronu; podaje warunki zajścia reakcji łańcuchowej;
10) opisuje działanie elektrowni atomowej oraz wymienia korzyści i zagrożenia płynące
z energetyki jądrowej;
11) opisuje reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach oraz w bombie wodorowej.
Warunki i sposób realizacji
Fizyka jest nauką przyrodniczą, związaną z codzienną aktywnością człowieka. Zatem,
ważnym elementem nauczania fizyki jest świadomość wiedzy potocznej, jak i bagaż
umiejętności wynikający z nieustannego obserwowania świata.
Nauczanie fizyki ma być rozumiane jako sposobność do zaspokajania ciekawości poznawczej
uczniów i na tej bazie kształtowania umiejętności i zdobywania wiedzy, której podstawy
zostały zapisane w dokumencie.
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MATEMATYKA
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wykorzystanie 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 i wyrażenia algebraiczne. Uczeń:
1) przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka
dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg);
2) oblicza błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia;
3) posługuje się pojęciem przedziału liczbowego, zaznacza przedziały na osi liczbowej;
4) wykonuje obliczenia procentowe, oblicza podatki, zysk z lokat (również złożonych na
procent składany i na okres krótszy niż rok);
5) używa wzorów skróconego mnożenia na (a ± b)2 oraz a2 – b2.

II.

Równania i nierówności. Uczeń:
1) sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania;
2) wykorzystuje interpretację geometryczną układu równań pierwszego stopnia
z dwiema niewiadomymi;
3) rozwiązuje nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;
4) rozwiązuje równania kwadratowe z jedną niewiadomą;
5) rozwiązuje nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą.

III.

Funkcje. Uczeń:
1) oblicza ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu;
2) odczytuje z wykresu niektóre własności funkcji (miejsca zerowe, maksymalne
przedziały, w których funkcja rośnie, maleje, ma stały znak, punkty, w których
funkcja przyjmuje w danym przedziale wartość największą lub najmniejszą);
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3) rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru;
4) wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o tej funkcji lub o jej
wykresie;
5) interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej;
6) szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru;
7) interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci
kanonicznej, w postaci ogólnej i w postaci iloczynowej (o ile istnieje);
8) wyznacza wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej
w przedziale domkniętym;
9) wykorzystuje własności funkcji liniowej i kwadratowej do interpretacji zagadnień
geometrycznych, fizycznych itp. (także osadzonych w kontekście praktycznym);
10) szkicuje wykres funkcji f(x) = a/x dla danego a, korzysta ze wzoru i wykresu tej
funkcji do interpretacji zagadnień związanych z wielkościami odwrotnie
proporcjonalnymi.
IV.

V.

VI.

Trygonometria. Uczeń:
1) wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus i tangens kątów
ostrych;
2) korzysta z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic
lub obliczonych za pomocą kalkulatora);
3) oblicza miarę kąta ostrego, dla której funkcja trygonometryczna przyjmuje daną
wartość (miarę dokładną albo – korzystając z tablic lub kalkulatora – przybliżoną);
4) stosuje proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi:
sin α
oraz sin( 90° − α ) = cos α .
sin 2 α + cos 2 α = 1 , tg α =
cosα
Planimetria. Uczeń:
1) stosuje zależności między kątem środkowym i kątem wpisanym;
2) korzysta z własności funkcji trygonometrycznych w obliczeniach geometrycznych.
Stereometria. Uczeń:
1) rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między odcinkami (np. krawędziami,
krawędziami i przekątnymi), oblicza miary tych kątów;
2) rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąt między odcinkami i płaszczyznami
(między krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami), oblicza miary tych kątów;
3) rozpoznaje w walcach i w stożkach kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami
i płaszczyznami (np. kąt między tworzącymi stożka, kąt między tworzącą
a podstawą), oblicza miary tych kątów;
4) rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między ścianami;
5) wyznacza przekroje prostopadłościanów płaszczyzną;
6) stosuje trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni
i objętości.
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Elementy statystyki opisowej. Uczeń:
1) oblicza średnią arytmetyczną, średnią ważoną i medianę (także w przypadku danych
pogrupowanych);
2) odczytuje i interpretuje dane przedstawione w postaci diagramów, wykresów i tabel.
Warunki i sposób realizacji
Nauczyciel powinien sprawdzić, jakie wiadomości i umiejętności posiada uczeń
rozpoczynający naukę w branżowej szkole I stopnia.
Przy wykonywaniu obliczeń uczeń powinien umieć w razie potrzeby posługiwać się
kalkulatorem. Powinien też umieć przy obliczeniach praktycznych podać rozsądne
zaokrąglenia obliczonych wielkości.
Przed omówieniem interpretacji geometrycznej układu równań pierwszego stopnia z dwiema
niewiadomymi należy przypomnieć algebraiczne metody rozwiązywania takich układów.
Korzystając z własności funkcji kwadratowej, uczeń powinien na przykład umieć
rozstrzygnąć proste zagadnienia optymalizacyjne.
Znaczna część lekcji geometrii powinna być poświęcona utrwaleniu umiejętności obliczania
pól i obwodów wielokątów i kół.
Uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, szkoła organizuje zajęcia
zwiększające szanse edukacyjne dla uczniów mających trudności w nauce matematyki oraz
dla uczniów, którzy mają szczególne zdolności matematyczne.
W przypadku uczniów zdolnych, można wymagać większego zakresu umiejętności, jednakże
wskazane jest podwyższanie stopnia trudności zadań, a nie poszerzanie tematyki.

INFORMATYKA
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I.

Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci
komputerowej. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

II.

Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł.
Opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych,
motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.

III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera,
z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.
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IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy
i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.
V. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań
informatyki.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I.

Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci
komputerowej. Uczeń:
1) opisuje podstawowe elementy komputera, jego urządzenia zewnętrzne i towarzyszące
(np. aparat cyfrowy) i ich działanie w zależności od wartości ich podstawowych
parametrów, wyjaśnia współdziałanie tych elementów;
2) projektuje zestaw komputera sieciowego, dobierając parametry jego elementów,
odpowiednio do swoich potrzeb;
3) korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, lokalnej i rozległej,
związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją,
przestrzega przy tym zasad netykiety i norm prawnych, dotyczących bezpiecznego
korzystania i ochrony informacji oraz danych w komputerach w sieciach
komputerowych.

II.

Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie
informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów
zdobywania informacji. Uczeń:
1) znajduje dokumenty i informacje w udostępnianych w internecie bazach danych
(np. bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych), ocenia ich
przydatność i wiarygodność i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów
z różnych dziedzin;
2) tworzy zasoby sieciowe związane ze swoim kształceniem i zainteresowaniami;
3) dobiera odpowiednie formaty plików do rodzaju i przeznaczenia zapisanych w nich
informacji.

III.

Uczeń wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne do komunikacji
i współpracy z nauczycielami i innymi uczniami, a także z innymi osobami, jak również
w swoich działaniach kreatywnych.

IV.

Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych
liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. Uczeń:
1) edytuje obrazy w grafice rastrowej i wektorowej, dostrzega i wykorzystuje różnice
między tymi typami obrazów;
2) przekształca pliki graficzne, z uwzględnieniem wielkości plików i ewentualnej utraty
jakości obrazów;
3) opracowuje obrazy i filmy pochodzące z różnych źródeł, tworzy albumy zdjęć;
4) opracowuje wielostronicowe dokumenty o rozbudowanej strukturze, stosuje style
i szablony, tworzy spis treści;
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5) gromadzi w tabeli arkusza kalkulacyjnego dane pochodzące np. z internetu, stosuje
zaawansowane formatowanie tabeli arkusza, dobiera odpowiednie wykresy do
zaprezentowania danych;
6) tworzy bazę danych, posługuje się formularzami, porządkuje dane, wyszukuje
informacje, stosując filtrowanie;
7) wykonuje podstawowe operacje modyfikowania i wyszukiwania informacji na
relacyjnej bazie danych;
8) tworzy rozbudowaną prezentację multimedialną na podstawie konspektu
i przygotowuje ją do pokazu, przenosi prezentację do dokumentu i na stronę
internetową, prowadzi wystąpienie wspomagane prezentacją;
9) projektuje i tworzy stronę internetową, posługując się stylami, szablonami
i elementami programowania.
V.

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera,
stosowanie podejścia algorytmicznego. Uczeń:
1) prowadzi dyskusje nad sytuacjami problemowymi;
2) formułuje specyfikacje dla wybranych sytuacji problemowych;
3) projektuje rozwiązanie: wybiera metodę rozwiązania, odpowiednio dobiera narzędzia
komputerowe, tworzy projekt rozwiązania;
4) realizuje rozwiązanie na komputerze za pomocą oprogramowania aplikacyjnego lub
języka programowania;
5) testuje otrzymane rozwiązanie, ocenia jego własności, w tym efektywność działania
oraz zgodność ze specyfikacją;
6) przeprowadza prezentację i omawia zastosowanie rozwiązania.

VI.

Wykorzystywanie komputera oraz programów edukacyjnych do poszerzania wiedzy
i umiejętności z różnych dziedzin. Uczeń wykorzystuje oprogramowanie dydaktyczne
i technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań
i problemów szkolnych; korzysta, odpowiednio do swoich zainteresowań i potrzeb,
z zasobów edukacyjnych udostępnianych na portalach przeznaczonych do kształcenia na
odległość.

VII.

Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania
zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty
społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Uczeń:
1) opisuje szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa, wynikające z rozwoju
technologii informacyjno-komunikacyjnych;
2) omawia normy prawne odnoszące się do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, dotyczące m.in. rozpowszechniania programów komputerowych,
przestępczości komputerowej, poufności, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz
informacji w komputerze i w sieciach komputerowych;
3) zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń i programów związanych
z technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi,
zgodnie
ze
swoimi
zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi.
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Warunki i sposób realizacji
Przy użyciu dostępnego oprogramowania uczniowie realizują projekty i rozwijają
kompetencje zespołowego rozwiązywania problemów pochodzących z różnych dziedzin.
Podczas zajęć każdy uczeń powinien mieć do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem
do internetu i odpowiednim oprogramowaniem. W trakcie prac nad projektami
(indywidualnymi lub zespołowymi) uczniowie powinni mieć również możliwość korzystania
z komputerów lub innych urządzeń cyfrowych, w zależności od potrzeb wynikających
z charakteru zajęć, realizowanych celów i tematów.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Cele kształcenia – wymagania ogólne
Przygotowanie do aktywności fizycznej przez całe życie oraz ochrona i doskonalenie zdrowia
własnego oraz innych, w szczególności:
1) uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie;
2) stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia;
3) działanie jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu;
4) umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdrowia fizycznego,
psychicznego i społecznego.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I.

Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń:
1) wskazuje mocne i słabe strony swojej sprawności fizycznej;
2) opracowuje i realizuje program aktywności fizycznej dostosowany do własnych
potrzeb;
3) omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od płci, okresu życia
i rodzaju pracy zawodowej;
4) wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej zależne od
rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej.

II.

Trening zdrowotny. Uczeń:
1) ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności;
2) wyjaśnia, na czym polega prozdrowotny styl życia;
3) wyjaśnia związek między aktywnością fizyczną i żywieniem a zdrowiem i dobrym
samopoczuciem oraz omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we
wszystkich okresach życia;
4) wykonuje proste ćwiczenia relaksacyjne;
5) wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia i sportu, oraz
dokonuje krytycznej analizy informacji medialnych w tym zakresie;
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6) wymienia
choroby
cywilizacyjne
uwarunkowane
niedostatkiem
ruchu,
w szczególności choroby układu krążenia, układu ruchu i otyłość, oraz omawia
sposoby zapobiegania im;
7) wylicza oraz interpretuje własny wskaźnik wagowo-wzrostowy (BMI).
III.

Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń stosuje poznane elementy techniki i taktyki
w wybranych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.

IV.

Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:
1) wykonuje ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania
negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej i przy
komputerze;
2) wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka związanego z niektórymi
sportami lub wysiłkami fizycznymi.

V.

Sport. Uczeń:
1) wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich
a zdrowiem;
2) omawia etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków dopingujących;
3) wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się
kibiców sportowych.

VI.

Edukacja zdrowotna. Uczeń:
1) wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla społeczeństwa
oraz na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłości;
2) wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi;
3) omawia konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych zdarzeń
i przeformułowania myśli negatywnych na pozytywne;
4) wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, poczucia
własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji;
5) wyjaśnia, na czym polega konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych
i negatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie sobie z krytyką;
6) omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem;
7) wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz dlaczego należy
poddawać się badaniom profilaktycznym w okresie całego życia;
8) wyjaśnia, co to znaczy być aktywnym pacjentem i jakie są podstawowe prawa
pacjenta;
9) omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych psychicznie
i dyskryminowanych (np. żyjących z HIV/AIDS);
10) planuje projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia oraz wskazuje na sposoby
pozyskania sojuszników i współuczestników projektu w szkole, domu lub
w społeczności lokalnej;
11) omawia, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji
i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia;
12) wyjaśnia, jaki jest związek między zdrowiem i środowiskiem oraz co sam może
zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.
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Warunki i sposób realizacji
Zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone w sali sportowej, w specjalnie
przygotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku szkolnym. Szczególnie zalecane
są zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku szkolnego, w środowisku naturalnym, również
w okresie jesienno-zimowym.
Niezbędne jest skoordynowanie zajęć z wychowania fizycznego z programami edukacyjnymi
dotyczącymi zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych lub chorób, oferowanymi
szkołom przez różne podmioty.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Znajomość struktury obronności państwa.
Uczeń rozróżnia struktury obronności państwa, rozumie ich rolę oraz zna formy spełniania
powinności obronnych przez organy administracji i obywateli.
II. Przygotowanie do sytuacji zagrożeń.
Uczeń zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub
mienia; zna zasady planowania i organizowania działań.
III. Opanowanie zasad pierwszej pomocy.
Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających
życiu i zdrowiu.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I.

II.

III.

System obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Powinności obronne władz
samorządowych, instytucji i obywateli. Uczeń:
1) wymienia i uzasadnia polityczne oraz militarne warunki gwarancji bezpieczeństwa
państwa;
2) wymienia obowiązki obywateli w zakresie powinności obronnych.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń:
1) przedstawia i charakteryzuje organizację Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wymienia rodzaje wojsk oraz służb w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Ochrona ludności i obrona cywilna. Uczeń:
1) wyjaśnia podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego;
2) identyfikuje obiekty opatrzone międzynarodowymi znakami ochrony zabytków;
3) wymienia podstawowe środki ochrony ludności;
4) wymienia sposoby i środki ochrony zwierząt;
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5) rozpoznaje rodzaje sygnałów alarmowych i zna obowiązki ludności po usłyszeniu
alarmu;
6) wskazuje drogi ewakuacji w szkole, omawia zasady ewakuacji ludności i środków
materiałowych;
7) potrafi ewakuować się z budynku w trybie alarmowym.
IV.

Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady
postępowania w przypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu. Uczeń:
1) wymienia zagrożenia czasu pokoju i wyjaśnia, na czym polegają;
2) wyjaśnia, na czym polega właściwe postępowanie w momentach wystąpienia
poszczególnych zagrożeń;
3) wymienia i charakteryzuje źródła zagrożeń w najbliższym otoczeniu szkoły oraz domu;
4) przedstawia zasady działania w przypadku zagrożeń czasu pokoju (np. awarii,
katastrofy komunikacyjnej, budowlanej), podczas przebywania w domu, szkole,
miejscu rekreacji i na trasie komunikacyjnej;
5) wyjaśnia zasady postępowania związane z wyszukiwaniem i wynoszeniem ofiar oraz
osób zagrożonych z rejonów porażenia;
6) wskazuje sposoby zapobiegania panice podczas zagrożeń;
7) uzasadnia konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych ludzi
podczas różnorodnych zagrożeń;
8) omawia zasady postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego.

V.

Zagrożenia występujące podczas wojny. Uczeń:
1) charakteryzuje środki rażenia;
2) wymienia konwencjonalne rodzaje broni współczesnego pola walki;
3) wyjaśnia, na czym polega właściwe postępowanie ludności w rejonach rażenia bronią
konwencjonalną;
4) wymienia i wyjaśnia zasadę działania indywidualnych środków ochrony przed bronią
masowego rażenia;
5) wymienia zbiorowe środki ochrony przed bronią konwencjonalną;
6) wyjaśnia znaczenie zastępczych budowli ochronnych;
7) omawia zasady ewakuacji z terenów zagrożonych.

VI.

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika). Uczeń:
1) omawia podstawowe zasady postępowania ratownika w miejscu wypadku;
2) ocenia sytuację w miejscu wypadku;
3) zabezpiecza miejsce wypadku i wzywa profesjonalną pomoc;
4) omawia zasady zapewnienia bezpieczeństwa ratownikowi, poszkodowanym
i świadkom zdarzenia;
5) wymienia środki przydatne przy udzielaniu pierwszej pomocy;
6) ocenia stan poszkodowanego i demonstruje sposób skontrolowania jego funkcji
życiowych;
7) udziela pierwszej pomocy w przypadkach oparzeń, złamań i zwichnięć, krwotoków,
dławienia się ciałem obcym, utraty przytomności, utraty oddechu, zatrzymania
krążenia, wstrząsu pourazowego.
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Warunki i sposób realizacji
Niezwykle istotne jest, aby w trakcie nauczania przedmiotu koncentrować się na kluczowych
problemach, szczególnie w aspekcie praktycznym, poświęcając im najwięcej czasu.
Istotne znaczenie w rozwoju młodzieży ma wychowanie mające na celu kształtowanie
postawy patriotycznej oraz poczucia odpowiedzialności za dorobek minionych pokoleń.
Realizując kształcenie w zakresie pierwszej pomocy, należy zwrócić szczególną uwagę na
wykształcenie umiejętności praktycznych, szczególnie rozpoznawania niebezpieczeństw
i właściwego reagowania na nie. Istotne jest też kształtowanie poczucia odpowiedzialności za
jakość udzielonej pierwszej pomocy.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I.

Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról
małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją. Umiejętność
podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej,
małżeństwa i rodziny.

II. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania,
dorastania i wyborem drogi życiowej. Umiejętność świadomego kreowania własnej
osobowości.
III. Uzyskanie przez uczniów lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia.
Umiejętność poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Jakie
są jego cele i zadania życiowe? Jaki jest sens życia?
IV. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych
i chorych. Przygotowanie, na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności, do
poszanowania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie.
V. Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I.

Rodzina. Role społeczne. Uczeń:
1) rozumie, na czym polega wierność, zaufanie i dialog w relacjach międzyludzkich;
2) rozumie, czym jest małżeństwo i jego fazy; zna trudności i konflikty oraz sposoby ich
rozwiązywania; zna wartość małżeństwa;
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3) określa, czym jest macierzyństwo i ojcostwo, i wie, jak należy przygotować się do
pełnienia ról rodzicielskich;
4) rozumie, na czym polega odpowiedzialne macierzyństwo;
5) ma świadomość roli autentyczności rodziców w życiu dzieci;
6) wskazuje różnice i podobieństwa między przyjaźnią, zakochaniem, miłością; rozumie
znaczenie miłości w życiu człowieka;
7) rozumie, że lepsze zrozumienie siebie powoduje lepsze zrozumienie innych;
8) wskazuje funkcje rodziny ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dzieci
w rodzinie;
9) rozumie znaczenie prawidłowych postaw rodzicielskich dla rozwoju dziecka;
10) określa, czym jest samotne rodzicielstwo;
11) omawia przebieg i higienę ciąży, rozwój prenatalny dziecka;
12) wie, czym jest szkoła rodzenia i rozumie, jakie pełni funkcje;
13) zna i rozumie podłoża konfliktów w rodzinie i określa ich przyczyny; wskazuje
sposoby rozwiązywania konfliktów;
14) określa, na czym polega przemoc w rodzinie, w tym wykorzystywanie seksualne;
rozumie, na czym polega profilaktyka i zna możliwości uzyskiwania pomocy w tym
zakresie;
15) rozumie, na czym polegają zagrożenia życia społecznego: alkoholizm, narkomania,
agresja, sekty, pornografia;
16) rozumie, czym jest niepełnosprawność, starość, choroby, umieranie i śmierć, w tym
w aspekcie życia rodzinnego.
II.

Komunikacja interpersonalna. Uczeń:
1) dokonuje autoprezentacji;
2) posługuje się różnymi formami komunikowania się;
3) odczytuje i interpretuje komunikaty;
4) rozumie znaczenie mowy ciała w kontaktach interpersonalnych;
5) potrafi określić podstawowe źródło ludzkich kompleksów i podjąć próbę określenia
źródła własnych kompleksów;
6) rozumie zasady przeciwstawiania się wszelkim manipulacjom – niebezpieczeństwom
ze strony otoczenia.

III.

Tożsamość i wielowymiarowość człowieka. Poczucie sensu życia. Uczeń:
1) ma świadomość własnej tożsamości;
2) rozumie potrzebę poznania siebie i kształtowania obrazu własnej osoby; rozumie
potrzebę poznania swojego partnera;
3) wyraża szacunek dla siebie i innych;
4) potrafi lepiej zrozumieć siebie i drugiego człowieka;
5) akceptuje siebie, swoje słabe i mocne strony;
6) rozumie trudności w osiąganiu tożsamości płciowej, wie, gdzie szukać pomocy;
7) jest tolerancyjny wobec odmienności kulturowych, etnicznych, religijnych,
seksualnych;
8) potrafi być krytyczny wobec treści szkodliwych dla młodzieży;
9) jest odpowiedzialny za własny rozwój emocjonalny.
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IV.

Rozwój psychoseksualny człowieka w kolejnych fazach życia. Uczeń:
1) rozumie, czym jest dojrzewanie: zna, rozumie i akceptuje kryteria dojrzałości
biologicznej, psychicznej i społecznej;
2) zna problemy okresu dojrzewania i sposoby radzenia sobie z nimi;
3) określa wartości i pojęcia związane z płciowością człowieka: męskość, kobiecość,
miłość, rodzina, rodzicielstwo;
4) rozumie znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości i
budowaniu emocjonalnych więzi;
5) porównuje role kobiet i mężczyzn w kontekście stereotypów;
6) wyjaśnia, czym jest inicjacja seksualna, jej uwarunkowania i następstwa; wskazuje
argumenty biomedyczne, psychologiczne i moralne za opóźnianiem wieku inicjacji
seksualnej;
7) określa istotę seksualności człowieka i jej aspekty;
8) rozumie, na czym polega komplementarność płci – wzajemne dopełnianie się płci
w sferach fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej;
9) rozumie, akceptuje i wyraża szacunek dla osób płci odmiennej;
10) zna metody rozpoznawania płodności, metody i środki antykoncepcji oraz sposoby
ich działania i zasady doboru;
11) charakteryzuje choroby przenoszone drogą płciową, w tym AIDS, i wie, jak im
zapobiegać, zna i rozumie zasady profilaktyki, aspekt społeczny i etyczny; chory na
AIDS w rodzinie.

V.

Prawodawstwo dotyczące rodziny. Uczeń:
1) zna organizację poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego w Polsce i rozumie, czemu
ono służy;
2) zna aspekty prawne zawarcia małżeństwa, separacji, rozwodu;
3) rozumie prawa i obowiązki małżonków i rodziców, omawia prawa dziecka;
4) zna i rozumie obowiązki państwa wobec rodziny;
5) wyjaśnia, na czym polega przemoc i przestępstwa seksualne; wskazuje możliwości
ich zapobiegania oraz sposoby obrony;
6) wie, gdzie szukać informacji o ośrodkach pomocy psychologicznej, medycznej
i prawnej; rozumie ich znaczenie;
7) rozumie, że aborcja może stanowić zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego –
aspekt prawny, medyczny i etyczny;
8) zna sposoby szukania pomocy w sytuacjach trudnych.

Warunki i sposób realizacji
Do zadań szkoły w zakresie realizacji wychowania do życia w rodzinie należy
w szczególności:
1) wspieranie wychowawczej roli rodziny;
2) wskazanie norm życia społecznego, pomoc w interioryzacji i ich wspólne
przestrzeganie;
3) pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania;
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wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią;
kształtowanie hierarchii wartości;
promowanie integralnej wizji seksualności człowieka;
tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka;
pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne;
ukazywanie roli mediów i ich znaczenia dla człowieka i społeczeństwa.

ETYKA
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I.

Rozwijanie wrażliwości moralnej. Umiejętność lepszego poznania siebie i rozwijania
własnej tożsamości.

II. Kształtowanie rozpoznawania wartości moralnych oraz zdolności odróżniania dobra od
zła. Dokonywanie trafnej oceny moralnej podejmowanych działań w życiu osobistym,
w grupie, szkole, społeczności lokalnej. Umiejętność dokonywania etycznej analizy
i oceny działań i decyzji własnych i innych w świetle wartości moralnych i tworzenia
hierarchii wartości.
III. Podjęcie samokontroli i pracy nad sobą. Przyjmowanie odpowiedzialności za słowa
i czyny.
IV. Znajomość podstawowych pojęć i koncepcji etycznych.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I.

Elementy etyki ogólnej. Uczeń:
1) zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
a) posługuje się pojęciami niezbędnymi do charakterystyki działania w aspekcie
jego moralnej oceny: decyzja, czyn, sprawczość, konflikt, problem, podmiot
działania (autor, sprawca), adresat działania, intencja działania, motyw
działania, treść działania, skutek (konsekwencja), okoliczności działania,
b) rozpoznaje i nazywa wybrane emocje oraz uczucia,
c) posługuje się nazwami emocji i uczuć do opisywania przeżyć własnych oraz
przeżyć innych osób w kontekście różnych doświadczeń moralnych,
d) zna i objaśnia podstawowe pojęcia związane z oceną moralną: dobro, zło,
wartość, kryterium, zasada (norma, reguła), postawa, cnota, wada, obowiązek,
sankcja, sumienie, wzór, autorytet, odpowiedzialność, prawo naturalne, prawo
stanowione, godność, prawa człowieka, natura ludzka, prawda, szczęście;
2) wyjaśnia różnicę między dobrem (złem) moralnym a dobrem (złem) pozamoralnym;
3) odróżnia wypowiedzi o faktach od wypowiedzi o wartościach i powinnościach;
4) wyjaśnia różnice między dobrem godziwym, użytecznym i subiektywnie
zadowalającym (przyjemnością) i podaje przykłady dóbr tego rodzaju;
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5) wyjaśnia różnice między wartością autoteliczną a instrumentalną oraz podaje
przykłady wartości tego rodzaju;
6) wyjaśnia różnice między etyką a moralnością oraz moralnością a obyczajowością,
prawem a religią;
7) wymienia główne czynniki ograniczające świadomość i dobrowolność ludzkich
działań;
8) wie, że racjonalna ocena moralna wymaga uświadomienia sobie kryterium, w świetle
którego dokonuje się oceny moralnej; stosuje wybrane kryteria moralne do
formułowania ocen moralnych;
9) wyjaśnia, czym jest zasada (norma, reguła) moralna i podaje przykłady zasad (norm,
reguł) moralnych;
10) wyjaśnia genezę norm moralnych;
11) wyjaśnia, na czym polega uniwersalny charakter norm moralnych (roszczenie do
uniwersalności);
12) wyjaśnia związek między dobrem (wartością), jakim jest życie a normą moralną: „Nie
należy zabijać”; wyjaśnia, co to znaczy, że życie jest dobrem fundamentalnym;
13) wyjaśnia, czym jest bioetyka; podaje przykłady problemów bioetycznych oraz
przedstawia własne stanowisko w wybranych kwestiach bioetycznych (aborcja,
eutanazja, inne).
II.

Człowiek wobec siebie. Uczeń:
1) wyjaśnia, co to znaczy być osobą; objaśnia pojęcie godności człowieka;
2) zna i rozwija swoje zalety, rozpoznaje i eliminuje swoje wady;
3) zna swoje podstawowe prawa i obowiązki oraz wypełnia własne obowiązki;
4) podaje przykłady działań, które są wyrazem troski o własne zdrowie i życie;
5) analizuje problem stosowania środków psychoaktywnych i formułuje ocenę moralną
dotyczącą tego typu działań;
6) wyjaśnia, czym jest sumienie i jaką pełni rolę w życiu człowieka;
7) wyjaśnia ideę rozwoju moralnego i podaje przykłady działań egoistycznych,
konformistycznych, altruistycznych;
8) wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, podaje przykłady działań i postaw
autonomicznych i nieautonomicznych;
9) wyjaśnia, na czym polega interioryzacja wartości i norm moralnych;
10) objaśnia, czym jest sens życia, uczciwość, roztropność, umiarkowanie, męstwo,
honor, prywatność, asertywność, prawdomówność.

III.

Człowiek a świat ludzkich wytworów. Uczeń:
1) podaje przykłady ludzkich wytworów materialnych i niematerialnych oraz rozważa
ich znaczenie w kontekście pytania o dobre życie;
2) dba o przedmioty będące jego prywatną własnością, własnością innych oraz będące
własnością publiczną;
3) potrafi podzielić się z innymi tym, co jest jego własnością;
4) dostrzega i wyjaśnia związek między uczeniem się a wykonywaną pracą; wyjaśnia
znaczenie pracy zarobkowej;
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5) rozważa problem własności intelektualnej; wyjaśnia, czym jest plagiat, oraz formułuje
ocenę moralną dotyczącą plagiatu;
6) podaje przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowoczesnych
technologii informacyjnych;
7) jest świadomy, że postęp cywilizacyjny dokonuje się dzięki wiedzy; wyjaśnia,
dlaczego wiedza jest dobrem (wartością);
8) objaśnia, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu.
IV.

Wybrane problemy moralne (do wyboru). Uczeń:
1) identyfikuje i klasyfikuje wybrane problemy moralne ze względu na wyróżniony typ
relacji: człowiek wobec innych ludzi, człowiek wobec siebie samego, człowiek wobec
ludzkich wytworów, człowiek wobec przyrody, człowiek wobec Boga;
2) odwołując się do własnych doświadczeń lub doświadczeń innych osób (w tym także
postaci literackich, filmowych, przedstawionych w sztuce), charakteryzuje przeżycia
wybranych osób (postaci) uwikłanych w omawiany problem moralny;
3) precyzyjnie formułuje problem moralny i wyraża go w stosownym pytaniu;
4) analizuje wybrane problemy moralne wykorzystując kluczowe pojęcia dyskursu
etycznego;
5) angażuje się w dyskusję na temat wybranych problemów moralnych.

Warunki i sposób realizacji
Zadaniem szkoły jest umożliwienie uczniom uczestniczenia w zajęciach z etyki
i dostosowanie tematyki tych zajęć do ich dotychczas zdobytej wiedzy z zakresu etyki.
Praca nauczyciela ma koncentrować się na wspieraniu ucznia w jego aktywnościach
zorientowanych na integralnie pojętym rozwoju, którego osią jest rozwój moralny,
pojmowany jako proces przechodzenia od heteronomii do autonomii moralnej. Wyrazem
poszerzania się sfery autonomii moralnej ucznia jest stopniowe interioryzowanie przez niego
wartości i norm moralnych oraz pogłębiające się zrozumienie siebie jako podmiotu
moralnego, który spełnia się jako człowiek na wielu polach moralnie pojętej
odpowiedzialności.
Ważne jest, aby nauczyciel wraz z uczniami dokonywał wyboru szczególnie ważnych
problemów moralnych, które będą mogły być przedmiotem wspólnych dociekań w różnych
formułach – np. w formule projektu edukacyjnego.
Zarówno ze względu na specyfikę zajęć z etyki jako zajęć nieobowiązkowych od nauczyciela
etyki wymagana jest daleko idąca autonomia, wyrażająca się w umiejętnym zaplanowaniu
pracy dydaktycznej z powierzoną mu grupą uczniów oraz w doborze tematyki zajęć
stosownej do wieku i możliwości intelektualnych, emocjonalnych i społecznych uczniów.
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JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Zrozumienie własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego.
II. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
III. Tworzenie wypowiedzi.
IV. Analiza i interpretacja tekstów kultury.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I.

Rozumienie specyfiki swego 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;
6) 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 i 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;
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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);
12) odczytuje sens tekstów artystycznych, publicystycznych (artykuł, reportaż),
popularnonaukowych, 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;
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;
9) 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 z zakresu
historii literatury, teorii literatury i nauki o języku oraz terminami i pojęciami
z zakresu innych dyscyplin;
3) rozpoznaje problematykę utworu;
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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
Praca nauczyciela języka mniejszości narodowej lub etnicznej polega na tworzeniu sytuacji
sprzyjających rozwojowi zainteresowań uczniów i ich świadomego uczestnictwa w kulturze.
Nauczyciel w organizowaniu procesu dydaktycznego jest zobowiązany do stosowania
rozwiązań metodycznych, które zapewnią integrację kształcenia literackiego, językowego
i kulturowego uczniom będących na różnych poziomach rozwoju intelektualnego. W swojej
pracy powinien wykorzystywać metody aktywizujące m.in. dyskusję, debatę, dramę, projekt
edukacyjny, które wspomagają rozwój samodzielnego docierania do informacji
i prezentowania efektów kształcenia przez uczniów.

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.
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III. Tworzenie wypowiedzi ustnych w języku kaszubskim oraz wypowiedzi pisemnych
w języku 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.
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).
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Samodzielne tworzenie wypowiedzi ustnych w języku kaszubskim oraz wypowiedzi
pisemnych w języku kaszubskim i polskim na typowe tematy; posługiwanie się
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.
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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
Edukacja kaszubska jest procesem, w ramach którego kształtuje się językowa, kulturowa
i tożsamościowa świadomość młodego człowieka. Partnerem w tym procesie powinna być
rodzina ucznia, środowisko lokalne i regionalne.
Nauczanie języka kaszubskiego uczniów odbywa się przy użyciu metod komunikacyjnych
i obejmuje: słownictwo, wymowę (z uwzględnieniem fonetyki języka literackiego), naukę
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czytania i pisania w języku literackim i translację kaszubsko-polską i polsko-kaszubską,
wypowiedzi swobodne i kierowane, czytanie ze zrozumieniem i operacje językowe na tekście
pisanym, pisanie ze słuchu, ekspresję twórczą ucznia (tworzenie poezji, prozy, i innych
tekstów o charakterze artystycznym i użytkowym).
W procesie nauczania ważne są wycieczki, które pozwolą realizować treści z zakresu historii
powszechnej, lokalnej i rodzinnej.
Wycieczki i warsztaty edukacyjne są integralnym elementem procesu kształcenia językowego
i kulturowego.

