
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI 

 

NACOBEZU 

 

KLASY VII - VIII 

 
 

 

 

 



NACOBEZU OGÓLNE ( według Podstawy Programowej) 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

1. Rozpoznaję rodzaje literackie: epika, liryka i dramat i określam cechy 

charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuję czytany utwór do 

odpowiedniego rodzaju. 

2. Rozróżniam gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, 

sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymieniam ich podstawowe cechy 

oraz wskazuję cechy gatunkowe czytanych utworów literackich. 

3. Wskazuję elementy dramatu (rodzaj): akt, scena, tekst główny, didaskalia, 

monolog, dialog. 

4. Rozpoznaję w tekście literackim: neologizm, eufemizm, porównanie homeryckie, 

inwokację, symbol, alegorię i określa ich funkcje. 

5. Znam pojęcie komizmu, rozpoznaję jego rodzaje w tekstach oraz określam ich 

funkcje. 

6. Znam pojęcie ironii, rozpoznaję ją w tekstach oraz określam jej funkcje. 

7. Określam w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaję ją 

refleksji. 

8. Określam wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich. 

9. Wykorzystuję w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości 

uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, 

etycznymi i dokonuję ich hierarchizacji. 

10. Wykorzystuję w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i 

kulturze. 

11. Wykorzystuję w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. 

biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny. 

12. Wyszukuję w tekście potrzebne informacje oraz cytuję odpowiednie fragmenty 

tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego. 

13. Porządkuję informacje w zależności od ich funkcji w przekazie. 

14. Interpretuję dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia). 

15. Określam wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury. 

16. Znajduję w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, 

piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych. 



KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

 1. Rozumiem mechanizm upodobnień fonetycznych, uproszczeń grup 

spółgłoskowych i utraty dźwięczności w wygłosie; rozumiem rozbieżności między 

mową a pismem. 

2. Rozpoznaję wyraz podstawowy i wyraz pochodny; rozumiem pojęcie podstawy 

słowotwórczej. 

3. W wyrazie pochodnym wskazuję temat słowotwórczy i formant; określam rodzaj 

formantu. 

4. Wskazuję funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym. 

5. Rozumiem realne i słowotwórcze znaczenie wyrazu. 

6. Rozpoznaję rodzinę wyrazów, łączę wyrazy pokrewne, wskazuję rdzeń. 

7. Tworzę konstrukcje składniowe w stronie czynnej i biernej 

8. Tworzę i rozpoznaję zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. 

 9. Znam i stosuję zasady interpunkcji w zdaniu złożonym. 

10. Rozpoznaję imiesłowy, rozumiem zasady ich tworzenia i odmiany. 

11. Poprawnie stosuję imiesłowowy równoważnik zdania i rozumiem jego funkcje; 

przekształcam go na zdanie złożone i odwrotnie. 

12. Rozpoznaję nazwy osobowe i miejscowe, rodzaje nazw miejscowych. 

13. Używam poprawnych form gramatycznych imion, nazwisk, nazw miejscowych i 

nazw mieszkańców. 

14. Wyjaśniam, na czym polega błąd językowy. 

15. Wykorzystuję wiedzę o różnicach w pisowni samogłosek ustnych i nosowych, 

spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych. 

 

TWORZENIE WYPOWIEDZI 

1. Wykorzystuję środki retoryczne oraz rozumiem ich oddziaływanie na odbiorcę. 

2. Gromadzę i porządkuję materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; 

redaguję plan kompozycyjny własnej wypowiedzi. 

3. Tworzę wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej 

kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami. 

4. Rozumiem rolę akapitów jako spójnych całości myślowych w tworzeniu 

wypowiedzi pisemnych oraz stosuję rytm akapitowy (przeplatanie akapitów 



dłuższych i krótszych). 

5. Wykorzystuję znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy 

tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych. 

6. Odróżniam przykład od argumentu. 

7. Przeprowadzam wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego. 

8. Zgadzam się z cudzymi poglądami lub polemizuję z nimi, rzeczowo uzasadniając 

własne zdanie. 

9. Tworzę spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: rozprawka, 

wywiad, charakterystyka. 

10. Wykonuję przekształcenia na tekście cudzym, w tym skracam, streszczam, 

rozbudowuję i parafrazuję. 

11. Formułuję pytania do tekstu. 

12. Dokonuję interpretacji głosowej czytanych i wygłaszanych tekstów. 

 

SAMOKSZTAŁCENIE. 

1. Rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzystam z informacji. 

2. Rozwijam swoje uzdolnienia i zainteresowania. 

3. Uczestniczę w życiu kulturalnym w swoim regionie. 

4. Uczestniczę w projektach edukacyjnych (np. tworzę różnorodne prezentacje, 

projekty wystaw, realizuję krótkie filmy z wykorzystaniem technologii 

multimedialnych). 

5. Rozwijam umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy. 

6. Rozwijam nawyki systematycznego uczenia się. 

7. Rozwijam umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii. 

 

 

 

 

 

 



NACOBEZU SZCZEGÓŁOWE 

 

FORMY WYPOWIEDZI 

Notatka 

- umiem wymienić etapy tworzenia notatki 

- umiem zredagować notatkę na dowolny temat według wskazówek zamieszczonych w 

podręczniku 

- znam skróty przydatne do tworzenia notatki i potrafisz je zastosować 

- umiem przekształcić tekst ciągły w notatkę 

- umiem zredagować notatkę z przeczytanej ostatnio lektury, z lekcji, z przeczytanego tekstu 

- dbam o poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną 

 

Opis 

- znam pojęcia: opis przedmiotu; opis postaci; opis krajobrazu; synonim; antonim 

- umiem wskazać elementy, jakie powinien zawierać opis przedmiotu, postaci, krajobrazu 

- potrafię zastosować odpowiednie słownictwo, sporządzając opis przedmiotu, postaci, 

krajobrazu 

- umiem dokonać selekcji materiału, aby utworzyć opisu przedmiotu 

- umiem uniknąć powtórzeń, stosując synonimy 

- umiem odnaleźć i wskazać antonimy 

- umiem samodzielnie sporządzić opis krajobrazu, przedmiotu, postaci 

- zykową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną 

 

Opis dzieła sztuki 

- znam pojęcia: wygląd; kompozycja; kolorystyka; znaczenie; temat dzieła; nastrój; pierwszy, 

drugi plan; głębia dzieła; symbolika dzieła 

- umiem zastosować właściwy porządek w opisie dzieła sztuki (dzielisz opis na wstęp, 

rozwinięcie i zakończenie) 

- potrafię zastosować właściwe słownictwo 

- umiem dostrzec i określić wpływ kolorystyki na odbiór obrazu 

- dbam o poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną 

 



Opis przeżyć wewnętrznych 

- znam i umiem wymienić elementy składające się na opis przeżyć wewnętrznych 

- znam i umiem zastosować słownictwo przydatne do tworzenia opisu przeżyć wewnętrznych 

- umiem uszeregować słowa nazywające emocje według stopnia ich natężenia 

- potrafię opisać uczucia postaci przedstawionych na ilustracjach 

- umiem właściwie uzupełnić związki frazeologiczne nazywające emocje 

- umiem dopasować frazeologizmy do odpowiednich sytuacji 

- umiem opisać uczucia i stany wewnętrzne bohaterów podanej sytuacji 

- potrafię zredagować opis przeżyć wewnętrznych różnych osób w zależności od sytuacji 

- dbam o poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną 

 

Charakterystyka 

- znam pojęcia: charakterystyka; cechy zewnętrzne; cechy wewnętrzne; charakterystyka postaci; 

autocharakterystyka; charakterystyka porównawcza 

- znam i umiem wymienić elementy składające się na charakterystykę 

- stosuję trójdzielną kompozycję przy pisaniu charakterystyki 

- posługuję się słownictwem właściwym charakterystyce 

- umiem określić różnicę pomiędzy charakterystyką statyczną i dynamiczną 

- umiem zredagować charakterystykę wybranej postaci literackiej, komiksowej lub filmowej 

- stosuję synonimy w celu unikania powtórzeń 

- dbam o poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną 

 

Opis sytuacji 

- znam pojęcia: opis sytuacji; ciąg wydarzeń 

- stosuję kompozycję trójdzielną, tworząc opis sytuacji 

- umiem omówić sytuacje przedstawione na ilustracjach 

- przekształcam tekst, korygując błędy i zastępując powtarzające się słowa synonimami 

- umiem zredagować opis sytuacji na podstawie podanego planu 

- przekształcam opis sytuacji w taki sposób, aby stał się bardziej dynamiczny 

- redaguję opis wakacyjnych wydarzeń 

- dbam o poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną 



 

Opowiadanie 

- znam pojęcia: opowiadanie, mowa zależna, mowa niezależna 

- umiem poprawnie zapisać dialog, używając mowy zależnej 

- umiem przekształcić mowę zależną na niezależną i odwrotnie 

- potrafię użyć odpowiednich znaków interpunkcyjnych przy zapisywaniu dialogu 

- umiem zredagować opowiadanie, stosując w nim mowę zależną i niezależną 

- dbam o poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną Opowiadanie z 

elementami opisu przeżyć wewnętrznych 

- wiem, co to jest opowiadanie z elementami opisu przeżyć wewnętrznych 

- umiem wymienić cechy opowiadania z elementami opisu przeżyć wewnętrznych 

- umiem określić, co powinno znaleźć się w poszczególnych częściach pracy 

- porządkuję plan wydarzeń 

- umiem ułożyć plan wydarzeń do zadanego tematu opowiadania 

- umiem sformułować tytuł do podanego opowiadania 

- potrafię ułożyć wstęp i zakończenie do podanego dialogu 

- umiem zredagować opowiadanie z dialogiem i opisem 

- dbam o poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną 

 

Rozprawka 

- znam termin rozprawka 

- znam budowę rozprawki 

- umiem sformułować tezę lub hipotezę 

- znam układ graficzny rozprawki – właściwie konstruujesz akapity – jeden akapit to jeden 

problem, argument, rozważenie jednej kwestii. 

- prawidłowo dzielę pracę (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) 

- wiem, że w pracy należy umieścić trzy argumenty dotyczące tematu rozprawki 

- potrafię właściwie dobrać argumenty 

- potrafię rozwinąć tezę (lub hipotezę), poszczególne argumenty oraz potwierdzenie tezy 

(podsumowanie i postawienie tezy) 

- dbam o poprawny język 

- dbam o poprawność ortograficzną pracy 



- dbam o właściwą interpunkcję 

- unikam powtórzeń (stosujesz synonimy) . 

 

Charakterystyka porównawcza: 

 tworzę plan 

 redaguję tekst w narracji 3-osobowej 

 unikam czasowników w liczbie mnogiej 

 w 1 akapicie przedstawiam bohaterów 

 w akapicie 2 pokazuję ich wykształcenie, pozycję społeczną, ewentualnie zajęcie 

 w trzecim akapicie na przykładach ilustruję ich wartości i charakter, cechy 

 w czwartym i piątym przedstawiam ich działania 

 w szóstym oceniam postawę obu 

 pamiętam o minimalizowaniu błędów językowych, interpunkcyjnych i ortograficznych 

 koryguję pracy, aby była napisana w jednym czasie 

 

     List 

 pamiętam o wyznacznikach formalnych: miejscu, dacie, apostrofie, podpisie, ewentualnie o 

post scriptum 

 piszę w narracji pierwszoosobowej 

 pamiętam o zwrotach grzecznościowych 

 stosuję wielką literę w zapisie zaimków osobowych skierowanych do adresata 

 dzielę tekst na akapity 

 

Curriculum vitae 

 pamiętam o zastosowaniu poszczególnych nagłówków: dane osobowe, informacje osobiste, 

przebieg edukacji, przebieg kariery zawodowej, umiejętności, znajomość języków obcych, 

zainteresowania 

 tekst formatuję do poszczególnych nagłówków do lewej 

 w odpowiednich miejscach zamieszczam informacje od najnowszych do najstarszych 

 tekst tworzę w punktach 

 pamiętam o zasadach stosowania średnika. 

      Zaproszenie 



 stosuję wszystkie elementy zaproszenia: nagłówek, słowo kluczowe: zapraszam, oraz Kto, 

Kogo i z jakiej okazji, na co, kiedy i gdzie. 

 na końcu podpisuję 

 stosuję zwroty grzecznościowe 

 pamiętam o poprawnej interpunkcji, ortografii i odmianie nazwisk. 

 

Ogłoszenie 

 stosuję wszystkie elementy ogłoszenia: nagłówek, datę, nazwa oferty: 

szukam/sprzedam/kupię/oferuję, prezentacja przedmiotu oferty, cenę, kontakt 

 pamiętam o poprawnej interpunkcji, ortografii i odmianie nazwisk 

 stosuję odpowiedni układ graficzny tekstu 

 

      List motywacyjny 

 pamiętam o podstawowych elementach listu 

 w liście motywacyjnym stosuję zwroty grzecznościowe 

 przedstawiam nawiązanie do ogłoszenia, jeśli takie było 

 określam stanowisko, o jakie się ubiegam 

 przedstawiam swoje kompetencje: doświadczenie oraz posiadane kwalifikacje 

 pokazuję zalety wynikające z zatrudnienia mojej osoby 

 podsumowuję swoje atuty -stosuję oficjalną formę pożegnania 

 własnoręcznie podpisuję 

 

Podanie 

 stosuję wszystkie elementy podania: datę, miejscowość, nadawcę, adresata, treść prośby i 

uzasadnienie, prośbę o przychylność, podpis oraz ewentualne załączniki 

 pamiętam o odpowiednim ułożeniu graficznym tekstu 

 zwracam szczególna uwagę na interpunkcje i zwroty grzecznościowe 

 pamiętam o używaniu skrótów w tytułach honorowych i naukowych, odpowiednich formach 

urzędów 

 

Życiorys 

 pamiętam o graficznym wyszczególnieniu miejsca i daty, danych osobowych oraz nagłówka 



 resztę redaguje w czasie przeszłym w narracji pierwszoosobowej 

 do poszczególnych akapitów przydzielam: data i miejsce urodzenia, przebieg edukacji 

(chronologicznie), etapy pracy zawodowej, przynależność do organizacji społecznych, plany na 

przyszłość 

 całość finalizuję własnoręcznym podpisem 

 dbam o zasady ortografii i interpunkcji 

 unikam powtórzeń i błędów językowych 

 

Dedykacja 

 pamiętam o prostych pytaniach: Komu? Z jakiej okazji? Kto? 

 w dedykacji umieszczam datę 

 pamiętam o zapisaniu złotej myśli, sentencji lub cytatu z ofiarowanej książki, płyty 

 nie używam słowa dedykuję, gdyż nie jestem autorem dzieła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAUKA O JĘZYKU 

 

Komunikacja językowa: 

- znam pojęcia z zakresu komunikacji językowej: schemat komunikacyjny; nadawca; odbiorca; 

komunikat; kod; kontekst ; znaki niewerbalne 

- umiem objaśnić schemat komunikacyjny 

- umiem dostrzec zależności pomiędzy formą komunikatu a pozostałymi elementami schematu 

komunikacyjnego 

- potrafię odczytać znaki niewerbalne 

- umiem podać przykłady komunikacji niewerbalnej 

- umiem podać przykłady nieporozumień komunikacyjnych i wyjaśnić ich istotę 

- znam funkcje wypowiedzi: funkcja informatywna, funkcja perswazyjna, funkcja ekspresywna, 

funkcja fatyczna 

- umiem wymienić cechy różnych funkcji wypowiedzi 

- umiem rozpoznać funkcje wypowiedzi w podanych tekstach 

- umiem wskazać sytuacje, w których dominują poszczególne funkcje wypowiedzi 

- umiem zredagować krótkie teksty, w których dominują poszczególne funkcje 

- umiem utworzyć różne wersje jednego tekstu – w każdej z nich dominuje inna funkcja 

wypowiedzi 

- umiem zredagować jeden tekst, który realizuje wszystkie poznane funkcje wypowiedzi 

- wiem, co to jest intencja wypowiedzi 

- znam pojęcia z nią związane: dobra komunikacja, mowa ciała, aprobata, dezaprobata 

- umiem przyporządkować wypowiedzi do odpowiednich sytuacji 

- umiem określić intencje podanych wypowiedzi 

- umiem dopasować mowę ciała i ton głosu do intencji 

- umiem utworzyć wypowiedzi odzwierciedlające odpowiednie intencje 

- umiem przekształcić tekst z aprobującego na krytyczny 

- umiem odnaleźć w tekstach konkretne intencje 

- wiem, że jest język mówiony i język pisany 

- potrafię wymienić charakterystyczne cechy języka mówionego i pisanego 

- umiem dokonać klasyfikacji wypowiedzi ze względu na przynależność do każdej z odmian 

języka 



- wiem, czym różni się język mówiony od pisanego 

- umiem przekształcić wypowiedzi typowe dla języka mówionego na język pisany, zachowując 

cechy języka pisanego: trójdzielną formę w wypowiedziach pisanych; wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie 

- wiem, jakie są dostępne źródła informacji i potrafisz z nich umiejętnie korzystać: 

encyklopedia, słownik; leksykon; czasopismo; publikacja naukowa; internet 

- znam rodzaje słowników, z których warto korzystać 

- umiem wskazać słowniki, w których należy szukać określonych informacji 

- umiem swobodnie wyszukać w słownikach potrzebnych wiadomości 

- potrafię odczytać informacje zawarte w artykule hasłowym 

- znam pojęcia: przypis, indeks, bibliografia 

- potrafię poprawnie zapisać adres bibliograficzny 

- umiem odnaleźć żądane informacje w odpowiednich słownikach 

- umiem dokonać selekcji źródła ze względu na ich rzetelność 

- umiem utworzyć przypisy 

- potrafię wymienić formy grzecznościowe, funkcjonujące w języku polskim 

- umiem posłużyć się odpowiednimi formami grzecznościowymi w zależności od sytuacji 

- umiem przekształcać wypowiedzi, dostosowując je do adresata 

- umiem zredagować oficjalne podziękowanie 

 

Odmienne części mowy 

Czasownik 

- potrafię rozpoznać czasownik wśród innych części mowy i wyjaśnić, czym wyróżnia się 

czasownik spośród wszystkich części mowy 

- umiem rozróżnić czasowniki nazywające czynności i stany 

- wiem, że czasownik jest odmienną częścią mowy 

- umiem rozróżnić czasowniki w formie osobowej i nieosobowej 

- umiem rozróżnić czasowniki dokonane od niedokonanych, określasz aspekt czasownika 

- umiem rozpoznać i utworzyć formę osoby, liczby, rodzaju, czasu, strony, aspektu 

- umiem zredagować ogłoszenie, stosując funkcjonalnie formy czasownika 

- umiem zastosować prawidłowo odmianę czasowników ruchu (iść, wejść) w czasie przeszłym 

- umiem rozpoznać i utworzyć stronę czynną i bierną czasownika, wiesz, jaką funkcję pełnią w 



wypowiedzeniu 

- umiem rozróżnić czasowniki przechodnie i nieprzechodnie 

- umiem rozpoznać formy trybu oznajmującego, rozkazującego, przypuszczającego czasownika 

- wiem, że tryb przypuszczający wyróżnia cząstka -by, znasz zasady pisowni tej cząstki, 

poprawnie ją zapisujesz 

- potrafię poprawnie odmienić i zastosować czasowniki typu umieć, rozumieć 

- umiem rozpoznać i utworzyć formy trybu oznajmującego, rozkazującego, przypuszczającego 

- umiem stosować i poprawnie zapisujesz formy czasu przeszłego czasowników zakończonych 

na -ąć (wziąć) 

- umiem przekształcać formy czynne czasowników na bierne i odwrotnie, stosujesz je w 

wypowiedzeniach w zależności od intencji wypowiedzi 

- umiem przekształcać zdania ze strony czynnej na bierną, aby uniknąć dwuznaczności 

wypowiedzi 

- umiem zastosować zasadę tworzenia strony biernej 

- wiem, w jakich okolicznościach używamy strony biernej 

- umiem przekształcać zdania, wykorzystując różne formy trybu czasownika 

- potrafię zastosować prawidłowo odmianę trudnych czasowników 

- umiem tworzyć dłuższe formy pisemne, swobodnie stosując formy czynne i bierne 

czasowników 

- umiem sformułować informacje, polecenia, prośby, przypuszczenia, stosując odpowiednie 

formy trybu 

- umiem wyróżnić poszczególne typy imiesłowów, znasz rodzaje imiesłowów 

- wiem, co to jest imiesłów 

- umiem odmieniać imiesłowy przymiotnikowe 

- umiem wskazać imiesłowy w tekście i je nazwać 

- umiem utworzyć poszczególne typy imiesłowów 

- umiem przekształcić wypowiedzenia podrzędne w imiesłowowe równoważniki zdań 

- umiem dostrzec i poprawić błędy związane z użyciem imiesłowów 

- znam i potrafię wyjaśnić pojęcia: imiesłów przymiotnikowy czynny, imiesłów 

przymiotnikowy bierny, imiesłów przysłówkowy współczesny, imiesłów przysłówkowy 

uprzedni 

 

Rzeczownik 

- umiem rozpoznać rzeczownik wśród innych części mowy i określić, co nazywa 



- umiem rozpoznać rzeczowniki konkretne i abstrakcyjne 

- umiem wymienić kategorie nazywane rzeczownikami 

- umiem odróżnić rzeczowniki żywotne od nieżywotnych, osobowe od nieosobowych, własne 

od pospolitych 

- umiem określić i utworzyć prawidłowe formy przypadków, liczby i rodzaju 

- umiem odmienić rzeczowniki przez przypadki i liczby, znasz przypadki 

- potrafię określić, które rzeczowniki są nieodmienne 

- wiem, że istnieją rzeczowniki odmieniające się według odmiennych reguł 

- umiem zastosować prawidłowe formy rzeczowników przyjaciel, rok 

- znam rzeczowniki odmieniające się tylko w liczbie mnogiej, stosujesz ich prawidłowe formy 

- potrafię wyodrębnić temat i końcówkę rzeczownika, wskazać oboczności tematu 

- umiem zastosować prawidłowe formy rzeczowników typu sędzia, oczy 

- wiem, jak odmieniają się rzeczowniki zakończone na – um, typu liceum, gimnazjum 

- znam odmianę rzeczowników z końcówką – anin, typu mieszczanin, chrześcijanin 

- wiem, na czym polega specyficzna odmiana rzeczowników: oko, ucho 

- umiem zastosować prawidłowo wszystkie formy rzeczowników o trudnej odmianie 

- wymieniam rzeczowniki nazywające pozytywne i negatywne stany emocjonalne – używa ich 

do opisania swojego nastroju 

- wymieniam rzeczowniki występujące wyłącznie w liczbie pojedynczej lub tylko w liczbie 

mnogiej 

- potrafię używać poprawnie rzeczowników w zdaniach 

- znam pojęcia: temat fleksyjny, końcówka, oboczność w temacie, deklinacja 

- umiem określić formy fleksyjne rzeczownika 

 

Przymiotnik 

- umiem rozpoznać przymiotniki wśród innych części mowy 

- wiem, na jakie pytania odpowiada przymiotnik 

- wiem, jak się odmienia przymiotnik, poprawnie odmieniasz przymiotniki przez przypadki, 

liczby i rodzaje 

- umiem podać przykłady przymiotników 

- wiem, że niektóre przymiotniki mają trudną odmianę 

- staram się prawidłowo stosować niektóre trudne formy odmiany przymiotnika 



- wiem, że przymiotnik podlega stopniowaniu 

- znam stopnie przymiotnika 

- znam rodzaje stopniowania, poprawnie stopniujesz przymiotniki 

- umiem zastosować prawidłowe i różne formy stopniowania przymiotników 

- umiem zastosować prawidłowe formy gramatyczne przymiotnika 

- umiem zastosować prawidłową odmianę i stopniowanie trudnych form przymiotnika 

- umiem sprawnie operować przymiotnikami, tworząc opis 

- umiem podać właściwe przykłady przymiotników jako składnika związków frazeologicznych 

- umiem wskazać synonimy wybranych przymiotników 

- umiem poprawnie określić formę gramatyczną podanych przymiotników 

- umiem tworzyć i stosować krótkie formy przymiotnika 

 - umiem wyjaśnić, jak obecność przymiotników wpływa na charakter wypowiedzi 

- umiem zredagować opis postaci, stosując bogate słownictwo, w tym przymiotniki w stopniu 

najwyższym 

- umiem dokonać analizy hasła reklamowego, w którym występują przymiotniki w stopniu 

wyższym i najwyższym 

 

 Liczebnik 

- umiem rozpoznać liczebnik wśród innych części mowy 

- umiem rozpoznać i zastosować prawidłowe formy liczebników głównych i porządkowych, 

ułamkowych i nieokreślonych, stosujesz prawidłowo ich formy 

- wiem, co określają liczebniki 

- umiem odnaleźć w tekście liczebniki i je selekcjonować 

- umiem nazwać typy liczebników 

- umiem poprawnie odmieniać liczebniki 

- wiem, że niektóre liczebniki mają trudną odmianę 

- umiem prawidłowo stosować niektóre trudne formy odmiany liczebnika 

- wiem, kiedy należy użyć liczebników zbiorowych, stosujesz prawidłowo ich formy, we 

właściwym kontekście 

- umiem stosować prawidłową odmianę liczebników wielowyrazowych 

- umiem zastosować prawidłową odmianę trudnych form liczebnika 

- wiem, kiedy stosujesz prawidłowo trudne formy odmiany liczebnika 



- umiem uzupełnić tekst odpowiednimi formami i typami liczebników 

- umiem utworzyć tekst z użyciem liczebników 

- umiem poprawnie zapisywać daty 

- potrafię wyjaśnić, w jakich przypadkach zapisuje się liczby cyframi, a w jakich używa się 

liczebników 

- umiem zredagować tekst, stosując jak najwięcej liczebników 

 

Zaimek 

- wiem, że zaimki mogą zastępować różne części mowy 

- umiem rozpoznać i nazwać rodzaj zaimka ze względu na część mowy, którą zastępuje 

- umiem określić, jaką część mowy zastępuje dany zaimek 

- umiem używać poprawnie dłuższych i krótszych form zaimków 

- umiem rozpoznać i używać poprawnie zaimków wskazujących, względnych i dzierżawczych 

- umiem rozpoznać zaimki ze względu na funkcję, jaką pełnią 

- umiem rozpoznać zaimki, stosujesz je w wypowiedziach, używasz poprawnie wszystkich form 

zaimków 

- umiem stosować zaimki, aby uniknąć powtórzeń w zdaniach 

- potrafię wskazać zaimki w tekście, nazwać je i określić ich formę 

- potrafię uzupełnić zdania właściwymi zaimkami 

- umiem wykorzystać krótkie lub długie formy zaimków stosownie do kontekstu 

- przestrzegam zasad pisowni zaimków w wypowiedziach o charakterze grzecznościowym 

 

Nieodmienne części mowy 

- umiem rozpoznać przysłówki wśród innych części mowy 

- umiem wskazać przysłówki w tekście 

- wiem, co nazywają i na jakie pytania odpowiadają przysłówki, od jakich części mowy 

tworzone są przysłówki 

- umiem prawidłowo stopniować przysłówki, określasz stopnie przysłówków 

- umiem uzupełnić związki frazeologiczne odpowiednimi przysłówkami 

- potrafię omówić funkcję przysłówków w zdaniu 

- umiem utworzyć tekst z użyciem przysłówków 

- wiem, że wykrzykniki i partykuły to nieodmienne części mowy, umiesz wskazać te części 



mowy 

- umiem odróżnić zaimki od spójników 

- umiem omówić różnice pomiędzy przyimkiem a spójnikiem 

- potrafię omówić funkcję przyimków w zdaniu 

- potrafię stworzyć tekst z użyciem przyimków 

- umiem wymienić nieodmienne części mowy 

- wiem, co można wyrazić za pomocą wykrzykników, umiesz zastosować zasady 

interpunkcyjne przy ich zapisie 

- umiem używać prawidłowych form rzeczownika w połączeniu z przyimkiem, wiesz, jak 

nazywa się takie połączenie 

- umiem wskazać wyrażenia przyimkowe i nazywa części mowy, które łączą się z przyimkiem 

- potrafię uzupełnić zdania odpowiednimi przyimkami i spójnikami 

- umiem utworzyć zdania złożone za pomocą odpowiednich spójników tak, aby miały określony 

sens 

- wiem, co można wyrazić za pomocą partykuł, stosujesz je w swoich wypowiedziach 

- umiem wymienić rodzaje partykuł 

- potrafię odnaleźć i wskazać partykuły w tekście 

- umiem rozpoznać przyimki złożone i stosować je w zdaniu 

- umiem stosować prawidłowo i funkcjonalnie wykrzykniki i partykuły w swych 

wypowiedziach 

- umiem wskazać sytuacje, w których używamy wykrzykników 

- potrafię uzupełnić tekst odpowiednimi partykułami i wykrzyknikami 

- umiem omówić funkcję wykrzykników w tekście 

- umiem tworzyć wypowiedzi, używając odpowiednich wykrzykników 

- umiem określić, które wykrzykniki służą wyrażaniu odpowiednich emocji 

- modyfikuję znaczenie tekstu właściwymi partykułami 

- umiem celowo stosować spójniki dla zachowania łączności, przeciwstawienia, rozłączności, 

wynikania. 

 

SKŁADNIA 

 

Wypowiedzenie 

- umiem odróżnić zdanie od równoważnika zdania 



- umiem zastąpić zdania ich równoważnikami 

- umiem wyjaśnić, czym cechuje się zdanie, a czym równoważnik 

- umiem wykorzystywać funkcjonalnie równoważniki w wypowiedziach 

- umiem rozpoznać wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe 

- umiem przekształcać zdania oznajmujące w pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe 

- umiem sprawnie posługiwać się różnymi typami wypowiedzeń 

- umiem celowo wykorzystywać różne typy wypowiedzeń do osiągnięcia zamierzonych 

efektów 

- potrafię rozpoznać w tekstach zdanie oraz równoważnik zdania 

- umiem dokonać podziału zdań 

 

Zdanie pojedyncze 

- znam wszystkie części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik) 

- umiem dokładnie nazwać części zdania, uwzględniając różne rodzaje podmiotu, orzeczenia, 

przydawki i okolicznika 

- wiem, na jakie pytania odpowiadają poszczególne części zdania 

- potrafię nazwać części mowy, tzn. określić, jaką częścią mowy jest wyrażona każda część 

zdania 

- potrafię narysować wykres zdania pojedynczego 

- potrafię zadać pytania o każdą część zdania 

- wiem, na jakie pytania odpowiadają poszczególne części zdania i co określają w zdaniu 

- umiem przedstawić zdanie pojedyncze na wykresie 

- wiem, jakie są związki wyrazów w zdaniu 

- znam pojęcia: związek główny związki poboczne 

- znam rodzaje związków pobocznych: związek zgody, związek rządu, związek przynależności 

- umiem rozpoznać i nazwać poszczególne typy związków wyrazów w zdaniu 

- wiem, że przydawka jest określeniem rzeczownika 

- wiem, że dopełnienie i okolicznik są określeniem czasownika 

 

Zdanie złożone 

- umiem rozpoznać zdanie złożone, potrafisz wskazać je w tekście 

- umiem uzupełnić zdanie wskazanym zdaniem składowym 



- wiem, czym różni się zdanie pojedyncze od zdania złożonego 

- umiem nazwać rodzaje wypowiedzeń złożonych 

- znam kryterium podziału zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie 

- znam rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie 

- umiem nazwać rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie 

- umiem odróżnić zdanie współrzędnie złożone od zdania podrzędnie złożonego 

- umiem ułożyć wskazane zdania złożone współrzędnie lub podrzędnie 

- umiem zadać pytanie o zdanie podrzędne 

- umiem przedstawić zdania złożone współrzędnie i podrzędnie na wykresie 

- umiem wskazać w zdaniu podrzędnym zdanie nadrzędne i podrzędne 

- umiem podać poprawnie nazwę zdania złożonego podrzędnie 

- umiem zastosować w wypowiedziach ustnych i pisemnych różne typy zdań złożonych 

- umiem przekształcić zdanie pojedyncze na złożone 

- znam zasady interpunkcji w zdaniu złożonym i je stosujesz 

- wiem, czym jest imiesłowowy równoważnik zdania, rozpoznaję go w tekście 

- umiem zastosować poprawnie w wypowiedziach imiesłowowy równoważnik zdania, 

zachowując zgodność podmiotów i właściwą relację czasową 

- umiem użyć różnych wskaźników zespolenia 

- umiem poprawnie rozpoznać, utworzyć i przekształcić zdanie złożone 

- umiem świadomie i celowo posługiwać się różnymi rodzajami zdań złożonych w zależności 

od intencji, z jaką przekazuję komunikat 

- umiem poprawnie rozpoznać, utworzyć i przekształcić zdania złożone podrzędnie w zdania 

złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania i odwrotnie 

- umiem poprawić błędy składniowe w konstrukcjach z imiesłowowym równoważnikiem zdania 

i wyjaśnić, na czym polegają 

- potrafię poprawnie, świadomie i celowo używać konstrukcji z imiesłowowym 

równoważnikiem zdania w wypowiedziach, zwłaszcza o charakterze argumentacyjnym (np. w 

rozprawce) 

 

Wypowiedzenie wielokrotnie złożone 

- znam pojęcie wypowiedzenia wielokrotnie złożonego 

- znam i rozumiem budowę wypowiedzenia wielokrotnie złożonego 

- umiem rozpoznać i wskazać w tekście wypowiedzenie wielokrotnie złożone 



- umiem poprawnie wskazać orzeczenia czasownikowe oraz formy zastępujące orzeczenie w 

wypowiedzeniach wielokrotnie złożonych 

- umiem poprawnie wyodrębnić wypowiedzenia składowe 

- znam kolejność wykonywania czynności przy analizie wypowiedzenia wielokrotnie złożonego 

- znam zasady interpunkcji wypowiedzenia wielokrotnie złożonego i poprawnie je stosuję 

- rozumiem zależności między wypowiedzeniami składowymi w wypowiedzeniu wielokrotnie 

złożonym: zarówno współrzędne, jak i podrzędne 

- umiem przekształcić kilka wypowiedzeń pojedynczych w wielokrotnie złożone i odwrotnie 

- umiem stosować w wypowiedziach ustnych i pisemnych wypowiedzenia wielokrotnie złożone 

- umiem dokonać analizy składniowej wypowiedzenia wielokrotnie złożonego zgodnie z 

kolejnością czynności 

- umiem sporządzić wykres wypowiedzenia wielokrotnie złożonego 

- potrafię przyporządkować podany wykres wypowiedzenia wielokrotnie złożonego do 

wybranego zdania 

- umiem poprawnie i samodzielnie stosować w wypowiedziach ustnych i pisemnych 

wypowiedzenia wielokrotnie złożone 

- umiem zachować spójność i logiczność wypowiedzi, wynikające z zależności między 

czynnościami 

- umiem dostrzec błędy błędy składniowe w wypowiedzeniach wielokrotnie złożonych i staram 

się je eliminować 

 

SŁOWNICTWO 

- znam pojęcie treść i zakres znaczeniowy wyrazu i dostrzegam między nimi różnicę 

- umiem wyjaśnić, czym jest treść i zakres znaczeniowy wyrazu 

- rozumiem, czym jest treść i zakres znaczeniowy wyrazu oraz rozumiem różnicę między treścią 

a zakresem znaczeniowym wyrazu, potrafię to wyjaśnić 

- umiem uporządkować wyrazy w kolejności od najwęższego do najszerszego zakresu 

znaczeniowego i odwrotnie 

- potrafię przedstawić te zależności na rysunku 

- znam pojęcie synonimu, stosujesz synonimy, zauważam i poprawiam błędy powtórzeniowe 

- umiem, wykorzystując synonimy, wyjaśnić różne znaczenia wyrazów o takim samym 

brzmieniu na podstawie kontekstu 

- umiem dostrzec synonimy w podanym tekście 

- potrafię wybrać synonimiczne pary wyrazów 

- znam pojęcie homonimu 



- potrafię poprawnie stosować różne homonimy 

- rozumiem i potrafię wyjaśnić różne znaczenia wyrazów o takim samym brzmieniu na 

podstawie odpowiedniego słownika 

- znam pojęcia: neologizm, archaizm 

- znam kryteria podziału neologizmów na słowotwórcze, znaczeniowe, frazeologiczne i 

zapożyczenia 

- umiem wyjaśnić pojęcia: neologizmy słowotwórcze, znaczeniowe, frazeologiczne, 

zapożyczenia 

- umiem podać odpowiednie przykłady do różnych rodzajów neologizmów 

- umiem rozpoznać różne rodzaje neologizmów, przyporządkować neologizm do właściwego 

rodzaju 

- wiem, jak powstały neologizmy słowotwórcze, znaczeniowe, frazeologiczne, potrafię to 

wyjaśnić 

- umiem zauważyć napływ neologizmów do współczesnego języka polskiego, staram się ocenić 

to zjawisko 

- umiem znaleźć neologizmy artystyczne w tekście literackim, staram się wyjaśnić znaczenie 

neologizmów artystycznych oraz uzasadniam celowość ich użycia 

- umiem poprawnie rozpoznać sposób powstania neologizmów artystycznych 

- umiem znaleźć archaizmy w tekście literackim 

- umiem wyjaśnić znaczenie archaizmów na podstawie przypisów 

- potrafię zastąpić archaizmy wyrazami współczesnymi na podstawie przypisów 

- potrafię na podstawie kontekstu znaleźć współczesne znaczenie niektórych archaizmów 

- znam pojęcia: dialekt, dialektyzm i dialektyzacja 

- umiem znaleźć dialektyzmy w tekście literackim 

- staram się wyjaśnić znaczenie niektórych dialektyzmów na podstawie przypisów 

- potrafię na podstawie kontekstu znaleźć odpowiedniki z języka ogólnopolskiego dla 

niektórych dialektyzmów 

- potrafię ocenić zasadność użycia neologizmu słowotwórczego lub zapożyczenia zarówno w 

tekstach własnych, jak literackich, a przede wszystkim użytkowych, np. w reklamie 

- znam pojęcie archaizacji języka, rozumiem jej funkcję stylistyczną 

- znam gwary: mazowiecką, kaszubską, podhalańską, śląską, mazurską, zauważam różnice 

między gwarami 

- potrafię znaleźć odpowiedniki z języka ogólnopolskiego dla niektórych dialektyzmów 

- umiem w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych świadomie i celowo stosować różne 

wyrazy o bogatszej lub uboższej treści oraz o szerszym i węższym zakresie znaczeniowym, w 

zależności od intencji 



- unikam błędów powtórzeniowych przez stosowanie synonimów w swoich wypowiedziach 

ustnych i pisemnych 

- umiem w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych stosować neologizmy tylko wtedy, gdy 

jest to uzasadnione, nie nadużywam zapożyczeń 

- potrafię znaleźć polskie odpowiedniki zbytecznych zapożyczeń 

- potrafię dokonać interpretacji tekstu literackiego, właściwie określając funkcję stylistyczną 

neologizmów artystycznych 

- umiem w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych świadomie i celowo stosować 

przysłowia i związki frazeologiczne zawierające archaizmy 

- rozumiem zjawisko dialektyzacji języka i jego funkcję stylistyczną 

- świadomie wykorzystuję różnorodne synonimy do wzbogacenia swoich wypowiedzi ustnych i 

pisemnych, unikając błędów powtórzeniowych oraz precyzyjnie oddając treść przekazywanego 

komunikatu 

- świadomie stosuję antonimy w wypowiedziach ustnych i pisemnych ze względu na ich funkcję 

stylistyczną 

 

Mowa zależna i niezależna 

- znam pojęcia mowa zależna i mowa niezależna 

- umiem wyodrębnić w tekście mowę niezależną i zależną 

- potrafię wyjaśnić, czym charakteryzuje się mowa zależna i niezależna 

- umiem dostrzec i rozumiem różnice między mową zależną i niezależną 

- umiem przekształcić mowę niezależną w zależną i odwrotnie 

- umiem przekształcić poprawnie wypowiedzi w mowie niezależnej na mowę zależną i 

odwrotnie 

- umiem ułożyć dialog z zachowaniem zasad posługiwania się mową niezależną, znam zasady 

interpunkcji mowy niezależnej 

- umiem rozpoznać funkcje stylistyczne mowy niezależnej 

- umiem zastosować mowę niezależną w swoich wypowiedziach pisemnych, szczególnie w 

opowiadaniu z dialogiem 

- potrafię poprawić błędne zdania, przekształcając je w odpowiedni rodzaj mowy. 

 

LEKTURY 

 

NACOBEZU DO LEKTURY „Krzyżacy” H. Sienkiewicza 

 życie i twórczość H. Sienkiewicza 

 elementy świata przedstawionego - czas, miejsce akcji, bohaterowie 



 problematyka (wskazanie wątków głównych i pobocznych) 

 „Krzyżacy” jako powieść historyczna 

 wskazanie postaci historycznych i fikcyjnych 

 charakterystyka Juranda jako postaci tragicznej 

 charakterystyka porównawcza Jagienki i Oleńki 

 opis wyglądu i zachowania polskiego rycerza średniowiecznego 

 opis sytuacji – bitwa pod Grunwaldem 

 archaizacja językowa 

 „Krzyżacy” H. Sienkiewicza – inny podręcznik do historii 

 

NACOBEZU DO LEKTURY „Opowieść wigilijna” K. Dickens’a 

 życie i twórczość K. Dickens’a 

 elementy świta przedstawionego - czas, miejsce akcji, bohaterowie 

 problematyka (główny problem + plan wydarzeń) 

 rola duchów 

 Scroog – przemiana bohatera 

 niezwykłość nocy wigilijnej 

 opis wyglądu duchów – rola fantastyki 

 

 NACOBEZU DO LEKTURY „Dziady”cz.II Adama Mickiewicza 

 życie i twórczość Adama Mickiewicza 

 elementy świata przedstawionego - czas, miejsce akcji, bohaterowie 

 problematyka (główny problem + plan wydarzeń) 

 bohater pojedynczy i zbiorowy 

 prawdy ludu 

 postaci rzeczywiste i fantastyczne 

 duchy, ich przewinienia, kara i sposób odkupienia 

 cechy dramatu romantycznego 

 

NACOBEZU DO LEKTURY „Mały Książę” ANTOINE DE SAINT - EXUPERY’EGO 

 życie i twórczość Antonie de Saint – Exupery’ego 

 czas, miejsce akcji, bohaterowie 

 problematyka (główny problem + plan wydarzeń) 

 postaci fantastyczne i realistyczne 

 rodzaj narracji 

 problemy dorosłych na przykładzie mieszkańców różnych planet 

 problem przyjaźni: Mały Książę i róża, Mały Książę i Lis 

 motyw podróży i dorastania (przemiany bohatera) 

 aforyzmy w „Małym Księciu” 

 symbole w „Małym Księciu” 

 cechy baśni filozoficznej 

 

NACOBEZU DO LEKTURY „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego 

 życie i twórczość Stefana Żeromskiego 

 czas, miejsce akcji, bohaterowie 

 problematyka (główny problem + plan wydarzeń) 

 szkoła w XIX w a dzisiejsza szkoła 

 nauczyciele w „Syzyfowych pracach” i przyczyny ich działań 

 problem (sposoby )rusyfikacji młodzieży polskiej w XIX w. 



 próby walki młodzieży z rusyfikacją 

 charakterystyka Marcina Borowicza i Andrzeja Radka 

 rola literatury („Reduta Ordona” Adama Mickiewicza)  w kształtowaniu się patriotyzmu 

bohaterów 

 metaforyczny sens tytułu „Syzyfowe prace” 

cechy powieści autobiograficznej 

 

NACOBEZU DO LEKTURY „Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingway’a 

 życie i twórczość Ernesta Hemingway’a 

 czas, miejsce akcji, bohaterowie 

 problematyka (główny problem + plan wydarzeń) 

 etapy połowu a psychika Santiago 

 aforyzmy w książce „Stary człowiek i morze” 

 metaforyczny sens tytułu „Stary człowiek i morze” 

 charakterystyka Santiago 

cechy opowiadania 

 

NACOBEZU DO LEKTURY „Kamizelka” Bolesława Prusa 

 życie i twórczość Bolesława Prusa 

 czas, miejsce akcji, bohaterowie 

 problematyka (główny problem + plan wydarzeń) 

 rodzaj narracji 

 miłość i oddanie w „Kamizelce” 

cechy noweli 

 

NACOBEZU DO LEKTURY „BALLADYNA” JULIUSZA SŁOWACKIEGO 

 życie i twórczość Juliusz Słowackiego 

 dlaczego tytuł „Balladyna”? 

 elementy świata przedstawionego (czas, miejsce akcji, bohaterowie) 

 problematyka (główny problem + plan wydarzeń) 

 postaci fantastyczne i realistyczne 

 charakterystyka Balladyny 

budowa i cechy dramatu romantycznego, didaskalia 

 

NACOBEZU DO LEKTURY „ZEMSTA” ALEKSANDRA FREDRY 

 życie i twórczość Aleksandra Fredry 

 inspiracja do napisania komedii 

 dlaczego tytuł „Zemsta”? 

 elementy świata przedstawionego (czas, miejsce akcji, bohaterowie) 

 problematyka (główny problem + plan wydarzeń) 

 strony konfliktu 

 znaczenie nazwisk głównych bohaterów 

 charakterystyka Cześnika Raptusiewicza, Rejenta Milczka, Papkina 

 budowa i cechy  komedii, didaskalia 

komizm i jego odmiany 

 

NACOBEZU DO LEKTURY ARKADEGO  FIDLERA „DYWIZJON 303” 

 życie i twórczość autora 

 cechy literatury faktu 



 dlaczego „Dywizjon 303” należy do gatunku zwanego powieścią reportażową 

 przedstawić genezę utworu 

 czas, miejsce akcji, wydarzenia, bohaterowie  (pojedynczy czy zbiorowy)\ 

 problematyka (główny problem + plan wydarzeń) 

 charakterystyka pilotów 

 stopnie wojskowe według hierarchii wojskowej; dopisać obok stopni imiona i nazwiska 

bohaterów 

 taktyka bojowa polskich pilotów, nazwy typów samolotów 

 źródła zwycięstw myśliwców z Dywizjonu 303 

 czyje imię nosił Dywizjon 303 

 dlaczego była to książka „ku pokrzepieniu serc” Polaków 

 ocenić postawę polskich lotników w bitwie o Anglię 

E. E. Schmitt. Oskar i pani Róża 

 znam treść utworu 

 umiem określić czas i miejsce akcji utworu 

 potrafię wymienić bohaterów utworu i krótko ich opisać, wiesz, na co chorowali 

 wiem, na co chorował główny bohater 

 wiem, kim była pani Róża i jaką role odegrała w utworze 

 umiem omówić kolejne etapy (okresy w życiu) życia Oskara 

 umiem opisać relacje Oskara z rodzicami oraz relacje Oskara z panią Różą 

 potrafię pracować z tekstem literackim, wyszukując prawidłowo cytaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


