
Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy III gimnazjum 

 

 

 Treści nauczania i 

umiejętności 
Wymagania podstawowe 
Uczeo: 

Wymagania ponadpodstawowe 
Uczeo: 

Klasa 
III 

1.Lektury i interpretacja  

   tekstów. 
1. Zna następujące teksty literackie z podstawy  
   programowej (obowiązkowe) : 
 

 Aleksander Kamioski „Kamienie na szaniec”, 
 utwór podejmujący tematykę Holokaustu – 

wybrane opowiadania Idy Fink, 
 Stanisław Lem – wybrane opowiadanie, 
 Sławomir Mrożek – wybrane opowiadanie 

(np. „Wesele w Atomicach”), 
 wybrane opowiadanie z literatury 

światowej XX wieku („Stary człowiek i 
morze” E. Hemingwaya) 

 
 2. Analizuje i interpretuje powyższe teksty, to  
   znaczy : 
- przedstawia ich treśd,  
- określa problematykę,  
- charakteryzuje bohaterów,  
- przypisuje dany utwór do właściwego rodzaju  
   i gatunku literackiego, 
- opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło, 

1.Zna teksty obowiązkowe oraz  
   inne teksty z podstawy  
   programowej  : 
 

 wybrany utwór detektywistyczny, np. 
„Morderstwo w Orient Expressie” A. 
Christie, 

 Miron Białoszewski “Pamiętnik z 
powstania warszawskiego”, 

  wybrana powieśd współczesna z literatury 
polskiej i światowej (fragmenty), 

 Ryszard Kapuścioski – wybrany utwór, 
 wybrane wiersze następujących poetów 

XX wieku : Maria Pawlikowska – 
Jasnorzewska, Kazimierz Wierzyoski, Julian 
Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyoski  

 
2. Analizuje i interpretuje powyższe teksty, to  
   znaczy : 
 - przedstawia ich treśd, określa  
   problematykę, charakteryzuje  



- przedstawia najistotniejsze treści w porządku  
   chronologicznym, 
- rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecio  
  osobową, 
- wskazuje środki stylistyczne występujące 
   w utworze,  
- zna budowę utworu. 

   bohaterów, przypisuje dany   
  utwór do właściwego rodzaju 
  i gatunku literackiego;  
- opisuje odczucia, które budzi  
   w nim dzieło, 
- przedstawia najistotniejsze  
  treści w porządku  
  chronologicznym, 
- rozróżnia narrację  
  pierwszoosobową i trzecio  
  osobową oraz potrafi określid jej  
  funkcję w utworze, 
- wskazuje środki stylistyczne  
  występujące w utworze i określa  
  ich funkcje,  
- zna budowę utworu i omawia  
  funkcję poszczególnych  
   elementów. 

 2. Formy wypowiedzi  
    pisemnej. 

1. Tworzy spójne wypowiedzi pisemne 
    w następujących formach gatunkowych : 

a) podanie, 
b) życiorys i CV,  
c) list motywacyjny 
d) sms, e- mail, czat, blog 
e) dedykacja 

 
Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z 
wymogami tych form, tworząc spójne pod 
względem logicznym  i składniowym wypowiedzi na 
zadany temat 

1.Tworzy spójne wypowiedzi  
   pisemne w następujących  formach 
gatunkowych : 

a) podanie 
b) życiorys 
c) list motywacyjny 
d) sms, e- mail, czat, blog 
e) dedykacja 

 
Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z 
wymogami tych form, tworząc spójne pod 
względem logicznym  i składniowym wypowiedzi 



na zadany temat; 
 zna konsekwencje stosowania form 
charakterystycznych dla elektronicznych środków 
przekazywania informacji, takich jak: SMS, e-mail, 
czat, blog (ma świadomośd niebezpieczeostwa 
oszustwa i manipulacji powodowanych 
anonimowością uczestników komunikacji w sieci, 
łatwego obrażania obcych, ośmieszania i 
zawstydzania innych wskutek rozpowszechniania 
obrazów przedstawiających ich w sytuacjach 
kłopotliwych, zna skutki kłamstwa, manipulacji, 
ironii) 

 3. Wiadomości  
  i umiejętności  
  z gramatyki. 

Uczeo: 

dostrzega w wypowiedzi (także elektronicznej) 
ewentualne przejawy agresji i manipulacji;  

dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje 
słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o 
ograniczonym zasięgu (wyrazy gwarowe, terminy 
naukowe, archaizmy i neologizmy, wulgaryzmy);  

rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone (obce)  

rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w 
wyrazach pochodnych;  

stosuje zasady etykiety językowej – wie, w jaki 
sposób zwracad się do rozmówcy w zależności od 
sytuacji i relacji, łączącej go z osobą, do której 
mówi (dorosły, rówieśnik, obcy, bliski), zna formuły 

Uczeo:  

świadomie, odpowiedzialnie, selektywnie 
korzysta (jako odbiorca i nadawca) z 
elektronicznych środków przekazywania 
informacji, w tym z Internetu.  

przestrzega zasad etyki mowy w różnych 
sytuacjach komunikacyjnych; 

dostrzega zróżnicowanie słownictwa (rozpoznaje 
eufemizmy i wulgaryzmy; dostrzega negatywne 
konsekwencje używania wulgaryzmów) 

rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone (obce) - 
rozumie ich znaczenie i funkcję w tekście; 

wskazuje funkcje formantów w nadawaniu 



grzecznościowe, ma świadomośd konsekwencji 
używania formuł niestosownych i obraźliwych;  

wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł 
interpunkcyjnych; stosuje średnik; 

 

znaczenia wyrazom pochodnym;  

zna konwencje językowe zależne od środowiska 
(np. sposób zwracania się do nauczyciela, lekarza, 
profesora wyższej uczelni); 

rozróżnia normę językową wzorcową oraz 
użytkową i stosuje się do nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


