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ETAP SZKOLNY 

 

 

Zakres umiejętności. 

1. Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury. 

2. Analiza i interpretacja utworów literackich oraz innych tekstów kultury 

z wykorzystaniem potrzebnej terminologii. 

3. Wykorzystywanie podstawowej wiedzy o języku – znajomość pojęć i terminów. 

4. Tworzenie wypowiedzi pisemnej na określony temat. 

5. Umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy 

oraz wartościowania.                                                                                                                            

I stopień  

Zakres treści. 

Uczeń 

1) określa 

a) tematykę oraz problematykę utworu. 

b) nadawcę i odbiorcę (adresata) wypowiedzi. 

2) rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową oraz określa ich funkcje 

w utworze. 

3) wyróżnia elementy świata przedstawionego w utworze, w tym: zdarzenia, sytuacje, wątki 

(główne, poboczne), postacie (pierwszoplanowe, drugoplanowe, epizodyczne), określa czas 

i miejsce przedstawionych zdarzeń, wskazuje zależności między zdarzeniami.                

4)rozpoznaje rodzaje literackie, określa ich cechy, przypisuje utwór do rodzaju literackiego. 

5) określa cechy powieści: obyczajowej, współczesnej, młodzieżowej, podróżniczej, 

sensacyjnej, opowiadania, dziennika, pamiętnika. 

6) rozpoznaje cechy dialogu, monologu, opowiadania, opisu.                                                              

7) zna i stosuje związki frazeologiczne związane tematycznie z pojęciami: podróż, przygoda, 

wyspa, przyjaźń. 

8) wyodrębnia elementy dzieła filmowego (scenariusz, reżyseria, gra aktorska). 

9) rozumie, czym jest adaptacja i ekranizacja utworu literackiego.                                           

10)wskazuje różnice między tekstem literackim a jego adaptacją/ekranizacją                                  

11) wykorzystuje wiedzę o języku : 

a) rozpoznaje wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące; 

b) rozpoznaje zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, zdania złożone, równoważniki 

zdania, zdania bezpodmiotowe; 

c) buduje wskazane w punktach 31 a) oraz 31 b) wypowiedzenia i je przekształca; 

d) rozróżnia odmienne i nieodmienne części mowy; 
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e) rozpoznaje formy przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu, strony i rodzaju gramatycznego 

odmiennych części mowy i określa ich funkcje w wypowiedzi; 

f) odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych, rozpoznaje nieosobowe formy 

czasownika (zakończone na -no, -to, bezokoliczniki, konstrukcje z „się”); 

g) rozumie znaczenie oraz funkcje czasowników osobowych i nieosobowych; 

m) rozpoznaje imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne, tworzy je oraz określa ich funkcje 

w tekście;                                                                                                                                                         

12) tworzy wypowiedź pisemną w następujących formach gatunkowych: 

a) opowiadanie; 

b) zaproszenie;                                                                                                                                                       

c)ogłoszenie;                                                                                                                                                

d)podziękowania;                                                                                                                                                     

e)gratulacje ;                                                                                                                                            

f)pamiętnik, dziennik;                                                                                                                                                                                 

g)list prywatny i oficjalny                                                                                                                  

13) zna zasady budowania akapitów i stosuje je, tworząc wypowiedź pisemną. 

14) stosuje środki językowe wzbogacające styl wypowiedzi, rozpoznaje je i nazywa, 

np.: porównania, funkcjonalne powtórzenia, wyolbrzymienia. 

15) zna i stosuje reguły ortografii oraz interpunkcji. 

16) korzysta ze słowników: ortograficznego, języka polskiego, wyrazów obcych, 

synonimów, frazeologicznego, encyklopedii oraz wyszukuje informacje w internecie. 

Proponowana literatura  
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2. Samochodzik i templariusze , reżyseria Hubert Drapella, Walentyna Maruszewska [film] 
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