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Załącznik nr 3 
 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 
DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA 

dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej  
 
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia uczeń może kontynuować kształcenie w branżowej 
szkole II stopnia w zawodach na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną 
z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. 
 
Celem edukacji w branżowej szkole II stopnia jest przygotowanie uczniów do uzyskania 
kwalifikacji zawodowych, a także, jak w przypadku innych typów szkół, do pracy i życia 
w warunkach współczesnego świata. Poza kształceniem zawodowym branżowa szkoła II 
stopnia ma za zadanie wyposażyć uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która 
stanowi fundament wykształcenia, otwierając proces uczenia się przez całe życie. Kształcenie 
ogólne w branżowej szkole II stopnia stanowi kontynuację kształcenia ogólnego w branżowej 
szkole I stopnia.  
 
Celem kształcenia ogólnego w branżowej szkole II stopnia jest: 

1) traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania 
umiejętności; 

2) doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze 
zrozumieniem, pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się 
kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, 
posługiwanie się przykładami itp.; 

3) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej 
z różnych dyscyplin; 

4) zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, 
uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie 
dociekającej; 

5) łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami 
wyobrażeniowo-twórczymi; 

6) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; 
7) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej 

rozumienie; 
8) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata 

i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. 
 

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego 
w branżowej szkole II stopnia należą: 

1) myślenie – rozumiane jako złożony proces umysłowy polegający na tworzeniu 
nowych reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych informacji, obejmującej 
interakcję wielu operacji umysłowych: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, 
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wyobrażanie, sądzenie, rozwiązywanie problemów, twórczość. Dzięki temu, że 
uczniowie szkoły ponadpodstawowej uczą się równocześnie różnych przedmiotów, 
możliwe jest rozwijanie następujących typów myślenia: analitycznego, syntetycznego, 
logicznego, komputacyjnego, przyczynowo-skutkowego, kreatywnego, 
abstrakcyjnego; zachowanie ciągłości kształcenia ogólnego rozwija zarówno myślenie 
percepcyjne, jak i myślenie pojęciowe. Synteza obu typów myślenia stanowi podstawę 
wszechstronnego rozwoju ucznia; 

2) czytanie – umiejętność łącząca zarówno rozumienie sensów, jak i znaczeń 
symbolicznych wypowiedzi; kluczowa umiejętność lingwistyczna i psychologiczna 
prowadząca do rozwoju osobowego, aktywnego uczestnictwa we wspólnocie, 
przekazywania doświadczeń między pokoleniami; 

3) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno 
w mowie, jak i w piśmie, jako podstawowa umiejętność społeczna, której podstawą 
jest znajomość norm językowych oraz tworzenie podstaw porozumienia się w różnych 
sytuacjach komunikacyjnych; 

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 
wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 
programowanie; 

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne 
poruszanie się w cyberprzestrzeni; 

6) umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, 
syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł; 

7) nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy 
i jej pogłębiania; 

8) umiejętność współpracy w grupie i działań indywidualnych. 
 

Jednym z najważniejszych zadań branżowej szkoły II stopnia jest rozwijanie kompetencji 
językowej i kompetencji komunikacyjnej, stanowiących kluczowe narzędzie poznawcze we 
wszystkich dyscyplinach wiedzy. Istotne w tym zakresie jest łączenie teorii i praktyki 
językowej. Bogacenie słownictwa, w tym poznawanie terminologii właściwej dla każdego 
z przedmiotów, służy rozwojowi intelektualnemu ucznia, a wspomaganie i dbałość o ten 
rozwój należy do obowiązków każdego nauczyciela.  
 
Ważnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie 
informacyjnym. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni stwarzać uczniom warunki do 
nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 
z różnych źródeł oraz dokumentowania swojej pracy, z uwzględnieniem prawidłowej 
kompozycji tekstu i zasad jego organizacji, z zastosowaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 
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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 II stopnia jest skuteczne nauczanie języków 
obcych. Bardzo ważne jest dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które 
uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych.  
 
Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie 
u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia 
środowiska sprzyjającego zdrowiu.  
 
W procesie kształcenia ogólnego branżowa szkoła II 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.  
 
Kształcenie i wychowanie w branżowej szkole II stopnia sprzyja rozwijaniu postaw 
obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie 
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przywiązania do historii i tradycji 
narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska 
szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. Szkoła dba o wychowanie 
młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę 
szacunku dla środowiska przyrodniczego, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska 
oraz rozwija zainteresowanie ekologią.  
 
Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma 
nabywanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym 
w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz 
organizacja i zarządzanie projektami. 
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Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności podejmowania ważnych decyzji, 
poczynając od wyboru szkoły ponadpodstawowej, kierunku studiów lub konkretnej 
specjalizacji zawodowej, poprzez decyzje o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia 
oraz poszerzania swoich kwalifikacji, aż do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu.  
 
Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się 
z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania 
się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych 
źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz 
stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów, m.in. do pracy nad 
tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych 
postaciach.  
 
Każda sala lekcyjna powinna mieć dostęp do internetu, uczniowie i nauczyciele powinni mieć 
zapewniony dostęp do pracowni stacjonarnej lub mobilnej oraz możliwość korzystania z 
własnego sprzętu. Wszystkie pracownie powinny być wyposażone w monitor interaktywny (z 
wbudowanym komputerem i oprogramowaniem) lub zestaw: komputer, projektor i tablica 
interaktywna lub ekran.  
 
Szkoła ma również przygotowywać uczniów do dokonywania świadomych 
i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, 
krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym 
nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi 
użytkownikami sieci. 
 
Szkoła oraz poszczególni nauczyciele są obowiązani do podejmowania działań mających na 
celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia stosownie do jego potrzeb i 
możliwości. Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczanie dostosowuje się do 
ich możliwości psychofizycznych i tempa uczenia się.  

 
 
Zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania w nabywaniu opisanych wyżej 
kompetencji, pomaga również rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz 
umożliwia stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, 
organizacyjnych lub metodycznych.  
 
Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w branżowej szkole II stopnia jest 
przedstawiany w języku efektów uczenia się, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji1).  
 
                                                 
1) Ustawa dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475). 
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Działalność edukacyjna branżowej szkoły II 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.  
 
Przedmioty nauczania z zakresu kształcenia ogólnego w branżowej szkole II stopnia: 

1) język polski;  
2) język obcy nowożytny; 
3) matematyka;  
4) informatyka; 
5) wiedza o społeczeństwie; 
6) wychowanie fizyczne; 
7) etyka; 
8) język mniejszości narodowej lub etnicznej2); 
9) język regionalny – język kaszubski2). 

 
 

Język polski 
 
Język polski realizowany jako przedmiot kluczowy w branżowej szkole II stopnia pozwala 
uczniowi na poznawanie zarówno dzieł literackich wchodzących w skład dziedzictwa 
polskiej, europejskiej i światowej kultury, jak i utworów literatury współczesnej, których 
autorzy zdobyli uznanie.  
 
Cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe) 
przedmiotu język polski zostały sformułowane dla czterech obszarów, tj.: kształcenia 
literackiego i kulturowego, kształcenia językowego, tworzenia wypowiedzi i samokształcenia, 
a ich realizacja wymaga zintegrowania, które ma służyć osiągnięciu przez ucznia 
umiejętności świadomego i krytycznego odbioru dzieł literackich, ich interpretacji w różnych 
kontekstach. Szczególne znaczenie dla rozwoju kompetencji interpretacyjnych ma 
zintegrowanie kształcenia literackiego i kształcenia językowego. Wzbogacanie wiedzy 
o języku, traktowanym jako rozwijający się system i narzędzie służące poznawaniu świata 

                                                 
2) 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 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361). 
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oraz wartościowaniu, ma służyć kształtowaniu u ucznia refleksji porządkującej i pozwalać na 
świadome uczestnictwo w różnych sytuacjach komunikacyjnych związanych zarówno 
z odbiorem, jak i tworzeniem własnych tekstów. Służy temu również dalsze rozwijanie 
umiejętności retorycznych, które pozwalają nie tylko na tworzenie własnych wypowiedzi, 
ale kształtują również umiejętności polemiczne oraz pozwalają rozpoznać próby manipulacji 
i skutecznie się im przeciwstawiać. 
 
Wspieranie rozwoju kultury językowej ucznia pozwala na uwrażliwianie go na piękno mowy 
ojczystej. 
 
Ważnym zagadnieniem w ramach nauczania języka polskiego jest rozwijanie 
i ukierunkowanie samokształcenia ucznia. Sprzyja ono realizacji własnych zainteresowań 
i ambicji, otwiera przed uczniem możliwość uczestnictwa w kulturze i życiu własnego 
regionu, kształtuje potrzebę samorozwoju. Stanowi również naturalne wsparcie dla 
zintegrowanego kształcenia kompetencji interpretacyjnej, językowej i komunikacyjnej ucznia. 
 
Wykaz lektur złożony jest z pozycji obowiązkowych i uzupełniających (do wyboru przez 
nauczyciela), a jego trzon stanowią wybrane dzieła klasyki polskiej i światowej oraz utwory 
literatury współczesnej. 
 
 
Język obcy nowożytny  
 
Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego jest 
wspólna dla wszystkich języków obcych nowożytnych. 
 
Uczniowie branżowej szkoły II stopnia obowiązkowo uczą się jednego języka obcego 
nowożytnego. Stworzonych zostało kilka wariantów podstawy programowej kształcenia 
ogólnego odpowiadających sytuacjom wynikającym z rozpoczynania lub kontynuacji nauki 
danego języka obcego nowożytnego w I klasie szkoły ponadpodstawowej, z zastrzeżeniem, że 
zasadą powinno stać się zapewnienie uczniowi możliwości kontynuacji nauki tego samego 
języka obcego nowożytnego jako pierwszego na wszystkich etapach edukacyjnych, tj. od 
I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej. 
 
Poszczególne warianty podstawy programowej dla branżowej szkoły II stopnia zostały 
oznaczone symbolem, na który składają się: 
1) oznaczenie etapu edukacyjnego (cyfra rzymska – III); 
2) oznaczenie stopnia szkoły branżowej (BS2 – w przypadku branżowej szkoły II stopnia); 
3) oznaczenie wskazujące, czy język obcy nowożytny nauczany w branżowej szkole II 

stopnia jest językiem, który w szkole podstawowej był nauczany jako pierwszy albo jako 
drugi, albo którego naukę uczeń rozpoczął dopiero w branżowej szkole I stopnia (cyfra 
arabska – 1 albo 2, albo 0). 
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Wszystkie warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego 
nowożytnego zostały opracowane w nawiązaniu do poziomów biegłości w zakresie 
poszczególnych umiejętności językowych określonych w Europejskim Systemie Opisu 
Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ), opracowanym przez 
Radę Europy. Powiązanie to nie stanowi żadnego formalnego odniesienia jednego dokumentu 
do drugiego. Ma wyłącznie ułatwić określenie orientacyjnego poziomu biegłości językowej 
oczekiwanego od ucznia kończącego dany etap edukacyjny. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono poszczególne warianty podstawy programowej kształcenia 
ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego w branżowej szkole II stopnia. 
 

Etap edukacyjny 
Wariant 

podstawy 
programowej 

Opis Nawiązanie do poziomu 
ESOKJ 

trzeci 
(szkoła 

ponadpodstawowa: 
branżowa szkoła II 

stopnia) 

III.BS2.1 

język obcy nowożytny nauczany w 
branżowej szkole II stopnia – 

kontynuacja języka obcego nowożytnego 
nauczanego w branżowej szkole I 

stopnia, który wcześniej był nauczany 
jako pierwszy w szkole podstawowej 

B1+ (B2 w zakresie 
rozumienia wypowiedzi) 

III.BS2.2 

język obcy nowożytny nauczany w 
branżowej szkole II stopnia – 

kontynuacja języka obcego nowożytnego 
nauczanego w branżowej szkole I 

stopnia, który wcześniej był nauczany 
jako drugi w szkole podstawowej 

A2+ (B1 w zakresie 
rozumienia wypowiedzi) 

III.BS2.0 

język obcy nowożytny nauczany w 
branżowej szkole II stopnia – 

kontynuacja języka obcego nowożytnego 
nauczanego w branżowej szkole I 

stopnia, którego naukę uczeń rozpoczął 
od początku w I klasie branżowej szkoły 

I stopnia 

A2+ 

Każdy z ww. wariantów podstawy programowej kształcenia ogólnego skonstruowany jest 
w taki sam sposób: zawiera cele kształcenia stanowiące wymagania ogólne, treści nauczania i 
umiejętności wyrażone w postaci wymagań szczegółowych oraz – wspólne dla wszystkich 
wariantów – warunki i sposób realizacji podstawy programowej na danym etapie 
edukacyjnym. Kluczowe dla poszczególnych wariantów są określenia zawarte w opisie 
poszczególnych wymagań ogólnych i szczegółowych (bardzo podstawowy, podstawowy, 
bogaty; bardzo proste, proste, złożone itd.). Dotyczy to przede wszystkim wymagania I, tj. 
znajomości środków językowych. W wymaganiu tym w poszczególnych wariantach 
podstawy programowej kształcenia ogólnego powtarzane są przykładowe zakresy tematyczne 
w ramach jednego z kilkunastu tematów ogólnych. Zakresy te powtarzane są na kolejnych 
etapach edukacyjnych, co w sposób jednoznaczny wskazuje na konieczność stopniowego 
rozbudowywania zasobu i poprawności środków językowych w ramach danego tematu. Dla 
przykładu „podstawowy zasób środków językowych” w ramach zakresu tematycznego 
„posiłki i ich przygotowywanie” (podstawa programowa wariant III.BS2.2) to – w języku 
angielskim – np. breakfast, lunch, dinner, supper, cook, fry. Natomiast „dość bogaty zasób 
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środków językowych” w ramach tego samego zakresu tematycznego (podstawa programowa 
wariant III.BS2.1) to – oprócz wyrazów wyżej wymienionych – również np. stir, steam, a pot, 
stew. Należy mieć świadomość, że w przypadku języków obcych innych niż język angielski 
słowa zaliczane do poszczególnych rodzajów zasobów mogą być różne, np. ze względu na 
podobieństwo danego słowa w języku obcym do słowa w języku polskim. Warto tu jednak 
również zaznaczyć, że w przypadku zakresów tematycznych, takich jak np.: przybory 
szkolne, pory roku, określanie czasu, tj. obejmujących stosunkowo ograniczony katalog 
wyrazów/zwrotów nauczanych na wczesnym etapie kształcenia językowego, nie jest 
konieczne rozbudowywanie zakresu leksykalnego w tym zakresie na III etapie edukacyjnym. 
 
 
Matematyka  
 
Matematyka jest nauką, która stanowi istotne wsparcie dla innych dziedzin, zwłaszcza dla 
nauk przyrodniczych i informatycznych. Nauczanie matematyki w szkole opiera się na trzech 
fundamentach: nauce rozumowania matematycznego, kształceniu sprawności rachunkowej i 
przekazywaniu wiedzy o właściwościach obiektów matematycznych.  
 
Rozumowanie matematyczne to umiejętność poszukiwania rozwiązania danego zagadnienia. 
Dobrze kształcona rozwija zdolność myślenia konstruktywnego, premiuje postępowanie 
nieschematyczne i twórcze. Ponadto rozumowanie matematyczne narzuca pewien rygor 
ścisłości: dowód matematyczny musi być poprawny. Dobre opanowanie umiejętności 
rozumowania matematycznego ułatwia w życiu codziennym odróżnianie prawdy od fałszu. 
 
Sprawność rachunkowa jest niezwykle ważnym elementem nauczania matematyki, nawet 
obecnie, kiedy wiele rachunków wykonuje się za pomocą sprzętu elektronicznego. Ważnym 
celem ćwiczenia sprawności rachunkowej jest kształtowanie wyobrażenia o wielkościach 
liczb, a w konsekwencji doskonalenie umiejętności precyzyjnego szacowania wyników. Takie 
wyobrażenie ułatwia codzienne życie, na przykład planowanie budżetu domowego.  
 
Wiedza o właściwościach obiektów matematycznych pozwala na swobodne operowanie nimi 
i stosowanie obiektów matematycznych do opisu bądź modelowania zjawisk obserwowanych 
w rzeczywistości. Właściwości matematyczne modeli przekładają się często na konkretne 
właściwości obiektów rzeczywistych. 
 
 
Informatyka  
 
Na podstawę programową informatyki w branżowej szkole II stopnia należy patrzeć w 
powiązaniu ze zmianami, jakie nastąpiły w nauczaniu informatyki w szkole podstawowej oraz 
z wymaganiami określonymi dla branżowej szkoły I stopnia. Wprowadzenie rozwiązywania 
problemów za pomocą komputerów i programowania od najmłodszych lat znacznie 
wydłużyło okres poznawania tych zagadnień, a przez to umożliwiło stopniowe i 
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uporządkowane wprowadzanie elementów, które do tej pory uznawane były w informatyce za 
trudne.  
 
Najważniejszym celem kształcenia informatycznego uczniów jest rozwój umiejętności 
myślenia komputacyjnego, skupionego na kreatywnym rozwiązywaniu problemów z różnych 
dziedzin, ze świadomym i bezpiecznym wykorzystaniem przy tym metod i narzędzi 
wywodzących się z informatyki. Takie podejście, rozpoczęte w szkole podstawowej, jest 
kontynuowane w branżowej szkole I i II stopnia. Treści podstaw programowych informatyki 
dla obydwu branżowych szkół traktowane łącznie pokrywają wszystkie treści określone w 
podstawie programowej informatyki na poziomie podstawowym w liceach 
ogólnokształcących i technikach. 
 
Większość dziedzin korzysta z gotowych algorytmów i rozwiązań informatycznych, istotą 
informatyki jednak jest twórcze odkrywanie algorytmów, poznawanie metod rozwiązywania 
problemów i badanie ich efektywności. Takie podejście wpływa na zwiększenie jakości oraz 
efektywności nie tylko edukacji informatycznej uczniów, ale również przynosi korzyści w 
nauczaniu innych przedmiotów, wspomaga kształtowanie myślenia matematycznego, uczy 
naukowego podejścia do rozwiązywania problemów. Umiejętność korzystania z nowych 
technologii w sposób twórczy i krytyczny jest obecnie podstawową umiejętnością przydatną 
nie tylko młodym ludziom, ale także osobom dorosłym i starszym. Jest to warunek konieczny 
do aktywnego i pełnego korzystania z e-usług, a posiadanie tej umiejętności ma na celu 
zapobieganie ryzyku wykluczenia z życia społecznego. Pomaga ponadto niwelować barierę 
pokoleniową, usprawnia komunikację między nauczycielami i uczniami, a w konsekwencji w 
całym społeczeństwie. 
 
 
Wiedza o społeczeństwie 
 
Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny korzystający z dorobku nauk 
społecznych: socjologii, nauk o polityce oraz elementów nauk o mediach i psychologii. 
Podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie dla branżowej szkoły II stopnia jest z 
założenia kontynuacją nauczania przedmiotu w szkole podstawowej (polegającą na 
nadbudowywaniu i rozszerzaniu treści nauczania) i branżowej szkole I stopnia. Przedmiot 
bazuje także na wiedzy i umiejętnościach z zakresu innych przedmiotów szkolnych, między 
innymi: języka polskiego, historii i geografii.  
 
Cele kształcenia (wymagania ogólne) przedmiotu – podobnie jak we wcześniejszych etapach 
edukacyjnych – zostały sformułowane dla czterech obszarów: wiedza i rozumienie, 
wykorzystanie i tworzenie informacji, rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie 
problemów, komunikowanie i współdziałanie. Cele kształcenia, jak i treści nauczania, 
stanowią rozwinięcie wymagań określonych dla szkoły podstawowej i branżowej szkoły I 
stopnia. Treści nauczania (wymagania szczegółowe) podzielono na 3 działy, które stanowią 
rozwinięcie wymagań określonych dla szkoły podstawowej i dopełnienie wymagań dla 
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branżowej szkoły I stopnia. Realizacja wymagań ma służyć głównie wzmacnianiu postaw 
obywatelskich i kompetencji społecznych uczniów.  
 
 
Wychowanie fizyczne 
 
Celem wychowania fizycznego w branżowej szkole II stopnia jest kontynuacja wspierania i 
doskonalenia wszechstronnego rozwoju ucznia (fizycznego, psychicznego, intelektualnego, 
emocjonalnego i społecznego). Utrwala nawyk uczestnictwa w aktywności fizycznej dla 
zdrowia i utrzymania sprawności fizycznej przez całe życie. 
 
Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, wspomaga efektywność procesu 
uczenia się. Pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów.  
 
Oczekiwania wobec współczesnego wychowania fizycznego wymagają nowych standardów 
przygotowania ucznia do całożyciowej aktywności fizycznej i troski o zdrowie. Pełni ono, 
oprócz swej funkcji doraźnej, również funkcję prospektywną. Przygotowuje do dokonywania 
w życiu wyborów korzystnych dla indywidualnych potrzeb ruchowych i zdrowotnych, z 
uwzględnieniem także przyszłych ról zawodowych i rodzinnych. 
 
W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia widoczna 
jest personalistyczna koncepcja wychowania oraz koncepcja sprawności fizycznej 
ukierunkowanej na zdrowie. 
 
Wychowanie fizyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych powinno być realizowane w 
formie zajęć klasowo-lekcyjnych i zajęć do wyboru przez ucznia, w tym: zajęć sportowych, 
zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki. 
 
 
Etyka  
 
Cele kształcenia (wymagania ogólne) określone w podstawie programowej etyki odpowiadają 
specyfice tego przedmiotu i uwzględniają zarówno jego charakter praktyczno-wychowawczy 
(tożsamość, podmiotowość i rozwój moralny, tworzenie wypowiedzi o moralności, 
samokształcenie), jak i teoretyczno-filozoficzny (wiedza o etyce, tworzenie wypowiedzi 
z akcentem na poprawność uzasadnień, samokształcenie). 
 
Treści nauczania (wymagania szczegółowe) zostały podzielone na dwie części – ogólną 
i teoretyczną (elementy etyki ogólnej) oraz szczegółową i praktyczną (wybrane zagadnienia 
etyki szczegółowej). Treści nauczania z części pierwszej mają dostarczać teoretycznych 
narzędzi, pozwalających uczniom w sposób rzetelny, pogłębiony podejmować zagadnienia 
szczegółowe opisane w części drugiej z zakresu etyki życia osobistego, bioetyki, etyki 
społecznej i politycznej, etyki środowiskowej, etyki nauki i etyk zawodowych.  
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Warto podkreślić, że specyfika edukacji etycznej pozwala zogniskować uwagę uczniów nie 
tylko na prakseologicznie pojętych celach kształcenia (mierzalne efekty kształcenia), ale 
przede wszystkim na celach związanych z rozumieniem siebie i świata (hermeneutyczny 
aspekt kształcenia) oraz na wzmacnianiu autonomii ucznia (emancypacyjny aspekt 
kształcenia).  
 
Praktyczno-wychowawczy charakter etyki, szerokie spektrum zagadnień stanowiących 
przedmiot rozważań etycznych oraz mocny akcent położony w podstawie programowej na 
rozwijanie zdolności samodzielnego, krytycznego myślenia sprawiają, że etyka może pełnić 
funkcję przedmiotu integrującego procesy edukacyjne realizowane w ramach nauczania 
przedmiotowego.  
 
Język mniejszości narodowej lub etnicznej  
 
Podstawa programowa umożliwia rozwój młodzieży należącej do mniejszości narodowej lub 
etnicznej na wielu płaszczyznach: w zakresie świadomości i tożsamości narodowej lub 
etnicznej, integracji kulturowej i komunikacji językowej. Przewiduje ona aktywne 
uczestnictwo uczniów w życiu środowiska lokalnego i kulturze narodowej lub etnicznej. 
 
Zadaniem nauczyciela jest motywowanie ucznia do poznawania literatury narodowej lub 
etnicznej oraz innych tekstów kultury, w tym również kultury regionalnej. 
 
Jednym z najważniejszych zadań nauczyciela jest rozwijanie w uczniach postaw ciekawości, 
otwartości na otaczający świat i poszanowania kultury własnego narodu lub grupy etnicznej, 
jak również kultury polskiej i europejskiej. 
 
Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegółowe. Do wymagań ogólnych 
należą: świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego, kształcenie językowe, 
kształcenie literackie i kulturowe, tworzenie wypowiedzi. 
 
Jest to kompleksowe ujęcie nadrzędnych celów kształcenia, które informują, jak rozumieć 
podporządkowane im wymagania szczegółowe, które odwołują się do konkretnych 
umiejętności oraz ściśle określonych wiadomości. Spełnianie wymagań szczegółowych służy 
osiąganiu wymagań ogólnych. 
 
 
Język regionalny – język kaszubski  
 
Celem edukacji kaszubskiej jest kształtowanie i rozwój językowej, kulturowej i 
tożsamościowej świadomości młodego człowieka w jego relacjach z regionem, państwem, 
Europą i światem. Istotnym zadaniem jest rozwijanie w uczniach ciekawości, otwartości i 
szacunku dla innych kultur.  
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Podstawa programowa umożliwia rozwój młodzieży na wielu płaszczyznach: w zakresie 
świadomości i tożsamości regionalnej, języka i kultury. Przewiduje ona znaczne poszerzenie 
wiedzy o regionie i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.  
 
Zadaniem nauczyciela jest motywowanie ucznia do poznawania literatury regionalnej i 
innych tekstów kultury, zdobywania wiedzy o regionie oraz rozwijania sprawności 
językowych. Dla osiągnięcia celów ważna jest współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

 
 

JĘZYK POLSKI 
 
Cele kształcenia – wymagania ogólne 
 
I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów.  
2. Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli 

czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces. 
3. Rozumienie konieczności zachowania i rozwoju literatury i kultury w życiu jednostki 

oraz społeczeństwa. 
4. Rozróżnianie kultury wysokiej i niskiej, elitarnej i popularnej oraz dostrzeganie 

związków między nimi.  
5. Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność 

mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.  
6. Kształtowanie różnorodnych postaw czytelniczych: od spontanicznego czytania do 

odbioru opartego na podstawach naukowych. 
7. Kształcenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz 

innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji. 
8. Kształcenie świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych 

poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym. 
9. Kształcenie umiejętności rozumienia roli mediów oraz ich wpływu na zachowania i 

postawy ludzi, a także krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz świadomego 
korzystania z nich.  

10. Budowanie systemu wartości na fundamencie prawdy, dobra i piękna oraz szacunku 
dla człowieka. 

11. Kształcenie umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących 
szacunek dla człowieka (np. wierność, odpowiedzialność, umiar) oraz służących 
budowaniu wspólnot: państwowej, narodowej, społecznej (np. patriotyzm, 
sprawiedliwość, obowiązkowość, szlachetność, walka, praca, odwaga, roztropność). 

 
II. Kształcenie językowe. 

1. Pogłębianie funkcjonalnej wiedzy z zakresu nauki o języku. 
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2. Wzbogacanie umiejętności komunikacyjnych, stosowne wykorzystanie języka w 
różnych sytuacjach komunikacyjnych. 

3. Funkcjonalne wykorzystywanie wiedzy o języku w odczytaniu sensów zawartych w 
strukturze głębokiej tekstów literackich i nieliterackich. 

4. Świadome wykorzystanie działań językowych w formowaniu odpowiedzialności za 
własne zachowania językowe. 

5. Uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej, wspomaganie rozwoju kultury językowej, 
doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną.  

 
III. Tworzenie wypowiedzi. 

1. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w 
dyskusji. 

2. Wykorzystanie kompetencji językowych w różnych formach wypowiedzi ustnych i 
pisemnych.  

3. Kształcenie umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł 
literackich oraz innych tekstów kultury. 

4. Doskonalenie umiejętności retorycznych, w szczególności zasad tworzenia 
wypowiedzi spójnych, logicznych oraz stosowania kompozycji odpowiedniej dla 
danej formy gatunkowej.  

5. Rozwijanie umiejętności tworzenia tekstów o wyższym stopniu złożoności. 
 

IV. Samokształcenie. 
1. Rozwijanie zainteresowań humanistycznych. 
2. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym zasobów 

cyfrowych, oceny ich rzetelności, wiarygodności i poprawności merytorycznej. 
3. Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się; porządkowania zdobytej wiedzy i 

jej pogłębiania oraz syntezy poznanego materiału. 
4. Wyrabianie nawyku samodzielnej, systematycznej lektury. 
5. Rozwijanie uzdolnień poprzez udział w różnych formach aktywności intelektualnej i 

twórczej. 
6. Umacnianie postawy poszanowania dla cudzej własności intelektualnej. 
7. Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w 

poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji. 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
 
W branżowej szkole II stopnia obowiązuje utrwalanie, poszerzanie i doskonalenie 
wiadomości i umiejętności nabytych w szkole podstawowej oraz w branżowej szkole I 
stopnia. 
 
I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń spełnia wymagania przewidziane dla 
branżowej szkoły I stopnia, a ponadto: 
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1) sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach; 
2) rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy w utworach (fantastyczną, 

symboliczną, mimetyczną, realistyczną, naturalistyczną, groteskową); 
3) rozróżnia gatunki epickie, liryczne, dramatyczne i synkretyczne, w tym: 

gatunki poznane na wcześniejszych etapach edukacyjnych oraz psalm, kronikę, 
sielankę, balladę, odę, dramat romantyczny, powieść poetycką, a także 
odmiany powieści i dramatu; wymienia ich podstawowe cechy gatunkowe; 

4) rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego poznane na 
wcześniejszych etapach edukacyjnych oraz środki znaczeniowe: oksymoron, 
peryfrazę, eufonię, hiperbolę; leksykalne, w tym frazeologizmy; składniowe: 
antytezę, paralelizm, wyliczenie, epiforę, elipsę; wersyfikacyjne, w tym 
przerzutnię; określa ich funkcje w tekście;  

5) interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego; 
6) rozpoznaje w tekstach literackich: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor, 

patos; określa ich funkcje w tekście i rozumie wartościujący charakter;  
7) rozumie pojęcie groteski, rozpoznaje ją w tekstach oraz określa jej artystyczny 

i wartościujący charakter;  
8) wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w 

podstawie programowej jako lektury obowiązkowe;  
9) rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z 

programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, 
egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje je refleksji;  

10) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania: świata przedstawionego (fabuły, 
bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; interpretuje 
je i wartościuje; 

11) rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe 
motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych 
w utworach literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych; 

12) w interpretacji utworów literackich odwołuje się do tekstów poznanych w 
szkole podstawowej, w tym: trenów i pieśni Jana Kochanowskiego, bajek 
Ignacego Krasickiego, Dziadów cz. II oraz Pana Tadeusza Adama 
Mickiewicza, Zemsty Aleksandra Fredry, Balladyny Juliusza Słowackiego; 

13) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje i 
nawiązania w porównywanych utworach, określa cechy wspólne i różne;  

14) przedstawia propozycję interpretacji utworu, wskazuje w tekście miejsca, które 
mogą stanowić argumenty na poparcie jego propozycji interpretacyjnej;  

15) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, 
szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, 
filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny; 

16) rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe; 
określa ich rolę i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla 
budowania własnego systemu wartości. 
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2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń spełnia wymagania przewidziane dla branżowej 
szkoły I stopnia, a ponadto: 
1) przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów, np.: publicystycznych, 

popularnonaukowych, naukowych; 
2) analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, sposób 

prowadzenia wywodu oraz argumentację;  
3) rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych (artykuł, felieton, reportaż), 

retorycznych (przemówienie, laudacja, homilia), popularnonaukowych i 
naukowych (rozprawa); wśród tekstów prasowych rozróżnia wiadomość i 
komentarz; rozpoznaje środki językowe i ich funkcje zastosowane w tekstach; 
odczytuje informacje i przekazy jawne i ukryte; rozróżnia odpowiedzi 
właściwe i unikowe; 

4) określa wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej; 
rozumie pojęcie katharsis i charakteryzuje jego rolę w kształtowaniu odbioru 
dzieła; 

5) charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę 
epoki;  

6) odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy danej dziedzinie 
sztuki;  

7) odróżnia dzieła kultury wysokiej od tekstów kultury popularnej, stosuje 
kryteria pozwalające odróżnić arcydzieło od kiczu. 
 

II. Kształcenie językowe. 
1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń spełnia wymagania przewidziane dla branżowej 

szkoły I stopnia, a ponadto: 
1) wykorzystuje wiedzę z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni 

w analizie i interpretacji tekstów oraz tworzeniu własnych wypowiedzi;  
2) rozumie zróżnicowanie składniowe zdań wielokrotnie złożonych, rozpoznaje 

ich funkcje w tekście i wykorzystuje je w budowie wypowiedzi o różnym 
charakterze;  

3) rozpoznaje argumentacyjny charakter różnych konstrukcji składniowych i ich 
funkcje w tekście; 

4) rozumie rolę szyku wyrazów w zdaniu oraz określa rolę jego przekształceń w 
budowaniu znaczenia wypowiedzi. 

2. Zróżnicowanie języka. Uczeń spełnia wymagania przewidziane dla branżowej szkoły 
I stopnia, a ponadto: 

1) rozróżnia pojęcie stylu i stylizacji, rozumie ich znaczenie w tekście;  
2) rozróżnia style funkcjonalne polszczyzny oraz rozumie zasady ich stosowania;  
3) rozpoznaje i ocenia modę językową we współczesnym języku; 
4) określa rodzaje zapożyczeń i sposób ich funkcjonowania w polszczyźnie 

różnych epok; odnosi wskazane zjawiska do współczesnej polszczyzny; 
5) zna, rozumie i funkcjonalnie wykorzystuje biblizmy, mitologizmy, sentencje, 

przysłowia i aforyzmy obecne w polskim dziedzictwie kulturowym;  



16 

 

6) rozpoznaje stylizację (stylizację biblijną, mitologiczną); określa jej funkcje w 
tekście;  

7) rozpoznaje słownictwo o charakterze wartościującym; odróżnia słownictwo 
neutralne od słownictwa o zabarwieniu emocjonalnym, oficjalne od 
potocznego. 

3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń spełnia wymagania przewidziane dla 
branżowej szkoły I stopnia, a ponadto: 

1) rozpoznaje i określa funkcje tekstu (informatywną, poetycką, metajęzykową, 
ekspresywną, impresywną – w tym perswazyjną); 

2) rozpoznaje zjawiska powodujące niejednoznaczność wypowiedzi (homonimie, 
anakoluty, elipsy, paradoksy), dba o jasność i precyzję komunikatu; 

3) odróżnia zamierzoną innowację językową od błędu językowego; określa 
funkcje innowacji językowej w tekście; 

4) rozróżnia pojęcia manipulacji, dezinformacji, postprawdy, stereotypu, bańki 
informacyjnej, wiralności; rozpoznaje te zjawiska w tekstach i je 
charakteryzuje. 

4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń spełnia wymagania przewidziane dla branżowej 
szkoły I stopnia, a ponadto: 

1) stosuje zasady ortografii i interpunkcji, w tym szczególnie: pisowni wielką i 
małą literą, pisowni łącznej i rozłącznej partykuły nie oraz partykuły -bym, 
-byś, -by z różnymi częściami mowy; pisowni zakończeń -ji, -ii, -i; zapisu 
przedrostków roz-, bez-, wes-, wz-, ws-; pisowni przyimków złożonych; 
pisowni nosówek (ą, ę) oraz połączeń om, on, em, en; pisowni skrótów i 
skrótowców; 

2) wykorzystuje składniowo-znaczeniowy charakter interpunkcji do uwypuklenia 
sensów redagowanego przez siebie tekstu; 

3) rozumie stylistyczną funkcję zamierzonego błędu ortograficznego w tekście 
artystycznym. 
 

III. Tworzenie wypowiedzi. 
1. Elementy retoryki. Uczeń spełnia wymagania przewidziane dla branżowej szkoły I 

stopnia, a ponadto: 
1) formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu 

odpowiednich konstrukcji składniowych; 
2) wskazuje i rozróżnia cele perswazyjne w wypowiedzi literackiej i 

nieliterackiej; 
3) rozumie i stosuje w tekstach retorycznych zasadę kompozycyjną (np. teza, 

argumenty, apel, pointa); 
4) wyjaśnia, w jaki sposób użyte środki retoryczne (np. pytania retoryczne, 

wyliczenia, wykrzyknienia, paralelizmy, powtórzenia, apostrofy, przerzutnie, 
inwersje) oddziałują na odbiorcę; 
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5) rozróżnia typy argumentów, w tym argumenty pozamerytoryczne (np. 
odwołujące się do litości, niewiedzy, groźby, autorytetu, argumenty ad 
personam); 

6) rozumie, na czym polega logika i konsekwencja toku rozumowania w 
wypowiedziach argumentacyjnych; 

7) rozróżnia pragmatyczny i etyczny wymiar obietnic składanych w tekstach 
reklamy; 

8) rozpoznaje elementy erystyki w dyskusji oraz ocenia je pod względem 
etycznym; 

9) rozumie zjawisko nowomowy; określa jego cechy i funkcje w tekście. 
2. Mówienie i pisanie. Uczeń spełnia wymagania przewidziane dla branżowej szkoły I 

stopnia, a ponadto: 
1) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając 

własne zdanie;  
2) tworzy spójne wypowiedzi w formach poznanych na wcześniejszych etapach 

edukacyjnych, a ponadto: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, referat, 
szkic interpretacyjny, szkic krytyczny, definicję, hasło encyklopedyczne, 
notatkę syntetyzującą; 

3) odróżnia streszczenie od parafrazy; funkcjonalnie stosuje je w zależności od 
celu wypowiedzi; 

4) tworzy plan kompozycyjny i dekompozycyjny tekstów o charakterze 
argumentacyjnym; 

5) stosuje retoryczne zasady kompozycyjne w tworzeniu własnego tekstu; 
wygłasza mowę z uwzględnieniem środków pozajęzykowych; 

6) w interpretacji przedstawia propozycję odczytania tekstu, formułuje argumenty 
na podstawie tekstu oraz znanych kontekstów, w tym własnego doświadczenia, 
przeprowadza logiczny wywód służący uprawomocnieniu formułowanych 
sądów;  

7) stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego 
tekstu; weryfikuje własne decyzje poprawnościowe; 

8) wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym, 
dokonuje korekty tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej. 
 

IV. Samokształcenie. Uczeń spełnia wymagania przewidziane dla branżowej szkoły I stopnia, 
a ponadto: 

1)  rozwija umiejętność pracy samodzielnej, m.in. przez przygotowanie 
różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska; 

2) porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; 
syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz 
wykorzystuje je w swoich wypowiedziach; 

3) korzysta z literatury naukowej lub popularnonaukowej; 
4) sporządza bibliografię i przypis bibliograficzny;  
5) wybiera z tekstu odpowiednie cytaty i stosuje je w wypowiedzi; 
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6) wzbogaca swoją wypowiedź pozajęzykowymi środkami komunikacji; 
7) posługuje się słownikami ogólnymi języka polskiego oraz słownikami 

specjalistycznymi, (np. etymologicznym, frazeologicznym, skrótów, 
gwarowymi), także w wersji on-line;  

8) wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej 
oceny; 

9) gromadzi i przetwarza informacje, sporządza bazę danych; 
10) korzysta z zasobów multimedialnych, np. z bibliotek, słowników on-line, 

wydawnictw e-book, autorskich stron internetowych; dokonuje wyboru źródeł 
internetowych, uwzględniając kryterium poprawności rzeczowej oraz 
krytycznie ocenia ich zawartość; 

11) wykorzystuje formę projektu w przygotowaniu i prezentowaniu oraz 
popularyzowaniu swoich zainteresowań i osiągnięć; 

12) zna pojęcie hipertekstu; rozpoznaje jego realizacje internetowe oraz 
pozainternetowe; umiejętnie z nich korzysta w gromadzeniu informacji. 

 
Lektura obowiązkowa 
1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, 

Apokalipsy wg św. Jana; 
2) Homer, Odyseja (fragmenty); 
3) Horacy – wybrane utwory;  
4) Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); 
5) Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty); 
6) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty); 
7) Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty); 
8) Jan Kochanowski, wybrane psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47, tren IX, X, XI, XIX,   

Odprawa posłów greckich;  
9) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty); 
10) Daniel Naborowski, wybrane wiersze; 
11) William Szekspir, Makbet; 
12) Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej; 
13) Adam Mickiewicz, Romantyczność, wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne 

wiersze, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III; 
14) Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), 

Testament mój;  
15) Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;  
16) Bolesław Prus, Lalka; 
17) Adam Asnyk, wybrane wiersze; 
18) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;  
19) Jan Kasprowicz, wybrane wiersze; 
20) Stanisław Wyspiański, Wesele;  
21) Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;  
22) Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty); 
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23) wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Józef Czechowicz;  
24) Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat; 
25) wybrane wiersze następujących poetów: Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty), 

Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Zbigniew 
Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, 
Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;  

26) Albert Camus, Dżuma; 
27) George Orwell, Rok 1984; 
28) Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);  
29) Antoni Libera, Madame; 
30) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie); 
31) Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);  
32) wybrane utwory okresu stanu wojennego; 
33) powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Wojciecha 

Młynarskiego, oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów. 
 
Lektura uzupełniająca do wyboru przez nauczyciela. 
 
Warunki i sposób realizacji 
 
Podstawa programowa dla branżowej szkoły II stopnia zawiera chronologiczny układ treści, 
który pozwala na usystematyzowanie materiału, poznawanie utworów literackich w 
naturalnym porządku, tak jak one powstawały, z uwzględnieniem różnorodnych kontekstów, 
w tym kulturowych, historycznych, filozoficznych. Jednocześnie należy podkreślić, że 
nauczanie języka polskiego nie może sprowadzać się jedynie do uczenia historii literatury, 
może to bowiem prowadzić do encyklopedyzmu czy mnożenia faktów. Chronologia ma 
stanowić punkt odniesienia, pozwalać rozwijać świadomość historycznoliteracką uczniów, co 
powinno dokonywać się poprzez porównywanie zjawisk literackich w czasie. Należy przyjąć 
perspektywę współczesną jako punkt wyjścia we wprowadzaniu do tradycji.  
 
Kształcenie literackie i kulturowe powinno akcentować egzystencjalne aspekty doświadczenia 
siebie, innych, świata, otwierać ciekawą przestrzeń myślenia i wartościowania poprzez 
kontakty z wartościową literaturą i innymi tekstami kultury, wprowadzać w tradycję 
rozumianą jako strażnika pamięci zbiorowej, łącznika między dawnymi i współczesnymi 
czasy – przekaźnika treści wyróżnionych z dziedzictwa kulturowego jako społecznie ważnych 
i doniosłych, zarówno w czasie przeszłym, jak i współczesnym, w tradycję, która stanowi 
istotny czynnik procesów światopoglądowych, wpływających na kształtowanie się tożsamości 
człowieka. Czytanie tekstów literatury i kultury powinno nauczyć nie tylko dialogu z tradycją, 
ale zadawania pytań dziełu warunkowanych osobistym i kulturowym kontekstem, rozumienia 
roli symbolu i metafory, mających związek z wartościami kulturowymi (duchowymi), 
moralnymi i wartościami sacrum. Zadaniem branżowej szkoły II stopnia jest zatem 
kształtowanie kompetencji kulturowej: wiedzy i umiejętności oraz samodzielności w 
dostrzeganiu i interpretowaniu złożonych treści. 
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Jednym z ważnych zadań edukacji polonistycznej jest kontynuowanie kształcenia 
umiejętności świadomego posługiwania się językiem polskim. Kluczowe w tym zakresie jest 
rozwijanie kompetencji językowej jako podstawy rozumienia tekstów, wypowiadania się 
ustnie i pisemnie w różnych formach, umiejętnego argumentowania swoich sądów i 
przekonań. Kompetencje językowe warunkowane znajomością gramatyki języka, jego zasobu 
leksykalnego i stylistyki, stanowią podstawę do rozwijania kompetencji komunikacyjnych. 
Świadomość sytuacji, w której odbywa się komunikacja, świadomość reguł, których wymaga 
komunikowanie się z otaczającym światem, nie tylko reguł gramatycznych, także zasad 
kultury języka, to podstawowa dla człowieka umiejętność we współczesnym świecie. 
Dopełnieniem kompetencji komunikacyjnej jest znajomość i stosowanie zasad ortografii i 
interpunkcji. Rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych ucznia warunkuje 
zatem kształcenie odbioru tekstów oraz ich tworzenie. 
 
Integracja kształcenia językowego i literackiego jest warunkiem koniecznym w realizacji 
podstawy programowej i stanowi w dydaktyce istotny element procesu edukacyjnego ucznia. 
Pozwala ona nie tylko na bogacenie słownictwa ucznia, rozwój umiejętności 
komunikacyjnych, ale także umożliwia mu rozwijanie umiejętności interpretowania tekstów 
literackich i nieliterackich, rozwija skutecznie świadomość wartości, które opisuje język, a 
także pozwala na przeciwdziałanie próbom manipulacji językowej oraz związanej z nią 
przemocy, której źródłem może być język. Kształcenie językowe stanowi zatem istotny 
element budowania własnego systemu wartości, którego podstawą są prawda, dobro i piękno 
oraz szacunek dla drugiego człowieka. 
 
Kompetencje językowe i komunikacyjne wiążą się ściśle z rozwijaniem umiejętności 
tworzenia własnych wypowiedzi. Sprzyja temu kształcenie umiejętności retorycznych oraz 
świadome wykorzystanie elementów retoryki w tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych, 
w których uczeń, podejmujący różnorodne problemy i dokonujący interpretacji różnorodnych 
tekstów i zagadnień, w sposób świadomy potrafi argumentować własne zdanie. Łączenie 
różnych obszarów kształcenia pozwala na integralne rozwijanie umiejętności uczniów i 
kształtowanie ich postaw. 
 
Ważną rolę w edukacji polonistycznej powinno spełnić samokształcenie rozumiane jako 
przygotowanie do edukacji ustawicznej, czyli wychowania człowieka charakteryzującego się 
twórczym i dynamicznym stosunkiem do życia i kultury. Zadaniem szkoły staje się 
przygotowanie uczniów nie tylko do samodzielnego opanowania wiedzy, porządkowania, 
problematyzowania jej, lecz odejścia od encyklopedyzmu na rzecz uczenia się rozumiejącego, 
oceniania użyteczności i prawdziwości przekazywanych informacji, do przekonania, że 
człowiek powinien się uczyć planowania i urzeczywistniania własnej przyszłości. Ważną rolę 
w procesie samokształcenia pełni praca w bibliotece szkolnej i jej pomocnicza funkcja, a 
współpraca nauczyciela języka polskiego i nauczyciela-bibliotekarza powinna służyć 
rozwijaniu kompetencji uczniów. 
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Wychowanie młodzieży na lekcjach języka polskiego odbywa się poprzez refleksję, w 
wymiarze aksjologicznym, egzystencjalnym, nad językiem i literaturą oraz kulturą. 
Obowiązkiem nauczyciela jest organizowanie wewnętrznej integracji 
wewnątrzprzedmiotowej, czyli łączenie kształcenia literackiego i kulturowego, językowego, 
tworzenia wypowiedzi oraz samokształcenia. 
 
 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 
Podstawa programowa – wariant III.BS2.1 

Język obcy nowożytny nauczany w branżowej szkole II stopnia (kontynuacja języka obcego 
nowożytnego nauczanego w branżowej szkole I stopnia, który wcześniej był nauczany jako 

pierwszy w szkole podstawowej) 
 
Cele kształcenia – wymagania ogólne 
 
I. Znajomość środków językowych. 
Uczeń posługuje się dość bogatym 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 wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, wypowiadane w 
naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka, a także wypowiedzi pisemne o 
umiarkowanym stopniu złożoności, w tym ustne i pisemne wypowiedzi dotyczące 
wykonywania czynności zawodowych, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 
 
III. Tworzenie wypowiedzi. 
Uczeń samodzielnie tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne oraz 
proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w tym ustne i pisemne wypowiedzi 
umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy, w zakresie opisanym w 
wymaganiach szczegółowych. 
 
IV. Reagowanie na wypowiedzi. 
Uczeń uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie w typowych, również w miarę złożonych 
sytuacjach oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach, w tym 
związanych z komunikowaniem się w środowisku pracy, w zakresie opisanym w 
wymaganiach szczegółowych. 
 
V. Przetwarzanie wypowiedzi. 
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego, w tym tekstów związanych z 
wykonywaniem czynności zawodowych, w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych. 
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Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
 
I. Uczeń posługuje się dość bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację 
pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 

1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy 
charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, 
osobisty system wartości, autorytety); 

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie 
domu, prace domowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, 
przeprowadzka); 

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się – 
w tym uczenie się przez całe życie, przybory szkolne, oceny szkolne, życie 
szkoły, zajęcia pozalekcyjne, system oświaty); 

4) praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, 
praca dorywcza, wybór zawodu, poszukiwanie pracy, warunki pracy i 
zatrudnienia); 

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia 
codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i 
uroczystości, styl życia, konflikty i problemy); 

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki 
żywieniowe – w tym diety, lokale gastronomiczne); 

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i 
kupowanie, środki płatnicze, promocja i reklama, korzystanie z usług, 
reklamacja); 

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja 
w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, awarie i wypadki w 
podróży, ruch uliczny); 

9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, 
tradycje i zwyczaje, media); 

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy 
sportowe, uprawianie sportu, pozytywne i negatywne skutki uprawiania 
sportu); 

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, 
niepełnosprawność, uzależnienia, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach); 

12) nauka i technika (np. ludzie nauki, odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z 
podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz szanse i zagrożenia z tym związane); 

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, 
zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe); 

14) państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne, urzędy, 
organizacje społeczne i międzynarodowe, problemy współczesnego świata); 
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15) elementy wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o podejmowaniu i 
prowadzeniu działalności gospodarczej (zakres tematyczny związany z 
efektami kształcenia, określonymi w podstawie programowej kształcenia w 
zawodach). 
 

II. Uczeń rozumie wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, w tym 
wypowiedzi dotyczące wykonywania czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, 
komunikaty, ogłoszenia, instrukcje, relacje, wywiady, dyskusje, prelekcje), wypowiadane 
w naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka: 

1) reaguje na polecenia; 
2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi; 
3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi; 
4) określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników); 
5) znajduje w wypowiedzi określone informacje; 
6) układa informacje w określonym porządku; 
7) wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w wypowiedzi; 
8) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

 
III. Uczeń rozumie wypowiedzi pisemne o umiarkowanym stopniu złożoności, w tym 

wypowiedzi dotyczące wykonywania czynności zawodowych (np. listy, e-mail, SMS, 
kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, 
instrukcje, komiksy, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i 
blogach, teksty literackie): 

1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu; 
2) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 
3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, 

miejsce, sytuację); 
4) znajduje w tekście określone informacje; 
5) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu; 
6) układa informacje w określonym porządku; 
7) wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w tekście; 
8) odróżnia informacje o faktach od opinii; 
9) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu. 

 
IV. Uczeń tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne, w tym 

wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy: 
1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 
2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i 

teraźniejszości; 
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 
4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 
5) opisuje upodobania; 
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6) wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, przedstawia i ustosunkowuje się do 
opinii i poglądów innych osób; 

7) wyraża i opisuje uczucia i emocje; 
8) przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań; 
9) wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z 

teraźniejszości i przyszłości; 
10) przedstawia sposób postępowania (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa 

zasady); 
11) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 

 
V. Uczeń tworzy proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w tym wypowiedzi 

umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy (np. notatkę, ogłoszenie, 
zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, kartkę pocztową, e-mail, historyjkę, list 
prywatny, życiorys, CV, list motywacyjny, wpis na blogu): 

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 
2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i 

teraźniejszości; 
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 
4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 
5) opisuje upodobania; 
6) wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, przedstawia i ustosunkowuje się do 

opinii i poglądów innych osób; 
7) wyraża i opisuje uczucia i emocje; 
8) przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań; 
9) wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z 

teraźniejszości i przyszłości; 
10) przedstawia sposób postępowania (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa 

zasady); 
11) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze; 
12) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 

 
VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych, również w miarę złożonych sytuacjach, w tym 

związanych z komunikowaniem się w środowisku pracy: 
1) przedstawia siebie i inne osoby; 
2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; 

podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o 
wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca 
zrozumiał jego wypowiedź); 

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 
4) wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się 

z opiniami innych osób, wyraża wątpliwość; 
5) wyraża i uzasadnia swoje upodobania, preferencje, intencje i pragnienia, pyta o 

upodobania, preferencje, intencje i pragnienia innych osób; 
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6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje; 
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 
8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste 

negocjacje w sytuacjach życia codziennego; 
9) prosi o radę i udziela rady; 
10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 
11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje; 
12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 
13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, złość, 

zdziwienie, nadzieję, obawę, współczucie); 
14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe; 
15) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji. 

 
VII. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, list prywatny, 

formularz, e-mail, komentarz, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach, w tym 
związanych z komunikowaniem się w środowisku pracy: 

1) przedstawia siebie i inne osoby; 
2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. 

podczas rozmowy na czacie);  
3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia 

formularz/ankietę); 
4) wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się 

z opiniami innych osób, wyraża wątpliwość; 
5) wyraża i uzasadnia swoje upodobania, preferencje, intencje i pragnienia, pyta o 

upodobania, preferencje, intencje i pragnienia innych osób; 
6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje; 
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 
8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste 

negocjacje w sytuacjach życia codziennego; 
9) prosi o radę i udziela rady; 
10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 
11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje; 
12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 
13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, złość, 

zdziwienie, nadzieję, obawę, współczucie); 
14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe; 
15) dostosowuje styl wypowiedzi do odbiorcy. 

 
VIII. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie, w tym tekst związany z wykonywaniem 

czynności zawodowych: 
1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach 

wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach, schematach) 
lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach); 
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2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub w języku polskim informacje 
sformułowane w tym języku obcym; 

3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku 
polskim; 

4) przedstawia publicznie w języku obcym wcześniej przygotowany materiał, np. 
prezentację, film. 

 
IX. Uczeń posiada: 

1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które 
posługują się danym językiem obcym nowożytnym oraz o kraju ojczystym, z 
uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego; 

2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
międzykulturową. 
 

X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 
korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie 
mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym). 
 

XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach 
projektowych). 

 
XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, 

mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

 
XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z 

kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie 
kompensacyjne, w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie 
formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków 
niewerbalnych). 

 
XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 
 

Podstawa programowa – wariant III.BS2.2 
Język obcy nowożytny nauczany w branżowej szkole II stopnia (kontynuacja języka obcego 
nowożytnego nauczanego w branżowej szkole I stopnia, który wcześniej był nauczany jako 

drugi w szkole podstawowej) 
 
Cele kształcenia – wymagania ogólne 
 
I. Znajomość środków językowych. 
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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 proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie 
języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w tym ustne i pisemne wypowiedzi dotyczące 
wykonywania typowych czynności zawodowych, w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych. 
 
III. Tworzenie wypowiedzi. 
Uczeń samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w 
tym wypowiedzi ustne i pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy, w 
zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 
 
IV. Reagowanie na wypowiedzi. 
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach, w tym związanych z 
komunikowaniem się w środowisku pracy, reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do 
sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym 
w wymaganiach szczegółowych. 
 
V. Przetwarzanie wypowiedzi. 
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego – w tym prostych tekstów związanych 
z wykonywaniem typowych czynności zawodowych – 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, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy 
charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania); 

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie 
domu, prace domowe); 

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, 
przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne); 

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce 
pracy, praca dorywcza, wybór zawodu); 

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia 
codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i 
uroczystości, styl życia, konflikty i problemy); 
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6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki 
żywieniowe, lokale gastronomiczne); 

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i 
kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z 
usług); 

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja 
w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie); 

9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, 
tradycje i zwyczaje, media); 

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy 
sportowe, uprawianie sportu); 

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie); 
12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z 

podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-
komunikacyjnych); 

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, 
zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego); 

14) życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne); 
15) elementy wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o podejmowaniu i 

prowadzeniu działalności gospodarczej (zakres tematyczny związany z 
efektami kształcenia, określonymi w podstawie programowej kształcenia w 
zawodach). 

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne, w tym wypowiedzi dotyczące wykonywania 
typowych czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, 
instrukcje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 

1) reaguje na polecenia; 
2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi; 
3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi; 
4) określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników); 
5) znajduje w wypowiedzi określone informacje; 
6) układa informacje w określonym porządku; 
7) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

 
III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne, w tym wypowiedzi dotyczące wykonywania 

typowych czynności zawodowych (np. listy, e-mail, SMS, kartki pocztowe, napisy, 
broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje, historyjki obrazkowe z 
tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty 
literackie): 

1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu; 
2) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 
3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, 

miejsce, sytuację); 
4) znajduje w tekście określone informacje; 
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5) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu; 
6) układa informacje w określonym porządku; 
7) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu. 

 
IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne, w tym wypowiedzi 

umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy: 
1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 
2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i 

teraźniejszości; 
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 
4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 
5) opisuje upodobania; 
6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób; 
7) wyraża uczucia i emocje; 
8) przedstawia sposób postępowania (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa 

zasady); 
9) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 

 
V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w tym wypowiedzi 

umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy (np. notatkę, ogłoszenie, 
zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, kartkę pocztową, e-mail, historyjkę, list 
prywatny, wpis na blogu): 

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 
2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i 

teraźniejszości; 
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 
4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 
5) opisuje upodobania; 
6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób; 
7) wyraża uczucia i emocje; 
8) przedstawia sposób postępowania (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa 

zasady); 
9) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 
 

VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach, w tym związanych z komunikowaniem się 
w środowisku pracy: 

1) przedstawia siebie i inne osoby; 
2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; 

podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o 
wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca 
zrozumiał jego wypowiedź); 

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 
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4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami 
innych osób; 

5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i 
pragnienia innych osób; 

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje; 
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 
8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste 

negocjacje w sytuacjach życia codziennego; 
9) prosi o radę i udziela rady; 
10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 
11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje; 
12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 
13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, 

nadzieję, obawę); 
14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 

 
VII. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list 

prywatny, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach, w tym związanych z 
komunikowaniem się w środowisku pracy: 

1) przedstawia siebie i inne osoby; 
2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. 

podczas rozmowy na czacie); 
3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia 

formularz/ankietę); 
4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami 

innych osób; 
5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i 

pragnienia innych osób; 
6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje; 
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 
8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste 

negocjacje w sytuacjach życia codziennego; 
9) prosi o radę i udziela rady; 
10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 
11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje; 
12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 
13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, 

nadzieję, obawę); 
14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 

 
VIII. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie, w tym prosty tekst związany z 

wykonywaniem typowych czynności zawodowych: 
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1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach 
wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach, schematach) 
lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach); 

2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub w języku polskim informacje 
sformułowane w tym języku obcym; 

3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku 
polskim. 

 
IX. Uczeń posiada: 

1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które 
posługują się danym językiem obcym nowożytnym oraz o kraju ojczystym, z 
uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego; 

2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
międzykulturową. 

 
X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie 
mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym). 
 

XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach 
projektowych). 

 
XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, 

mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

 
XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z 

kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie 
kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy 
wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków 
niewerbalnych). 

 
XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 
 

Podstawa programowa – wariant III.BS2.0 
Język obcy nowożytny nauczany w branżowej szkole II stopnia (kontynuacja języka obcego 
nowożytnego nauczanego w branżowej szkole I stopnia, którego naukę uczeń rozpoczął od 

początku w I klasie branżowej szkoły I stopnia 
 
Cele kształcenia – wymagania ogólne 
 
I. Znajomość środków językowych. 
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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 proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie 
języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w tym ustne i pisemne wypowiedzi dotyczące 
wykonywania najbardziej typowych czynności zawodowych, w zakresie opisanym w 
wymaganiach szczegółowych. 
 
III. Tworzenie wypowiedzi. 
Uczeń samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w 
tym wypowiedzi ustne i pisemne umożliwiające elementarne komunikowanie się w 
środowisku pracy, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 
 
IV. Reagowanie na wypowiedzi. 
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach, w tym związanych z elementarnym 
komunikowaniem się w środowisku pracy, reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do 
sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym 
w wymaganiach szczegółowych. 
 
V. Przetwarzanie wypowiedzi. 
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego, w tym bardzo prostych tekstów 
związanych z wykonywaniem najbardziej typowych czynności zawodowych, 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, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy 
charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania); 

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie 
domu, prace domowe); 

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, 
przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne); 

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce 
pracy, praca dorywcza, wybór zawodu); 

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia 
codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i 
uroczystości, konflikty i problemy); 
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6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale 
gastronomiczne); 

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i 
kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z 
usług); 

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja 
w terenie, hotel, wycieczki, zwiedzanie); 

9) kultura (np. twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, 
media); 

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy 
sportowe, uprawianie sportu); 

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie); 
12) nauka i technika (np. wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń 

technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych); 
13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, 

zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego); 
14) życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne); 
15) podstawowe elementy wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o 

podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej (zakres tematyczny 
związany z efektami kształcenia, określonymi w podstawie programowej 
kształcenia w zawodach). 
 

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne, w tym wypowiedzi dotyczące wykonywania 
najbardziej typowych czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, 
ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 

1) reaguje na polecenia; 
2) określa główną myśl wypowiedzi; 
3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi; 
4) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników); 
5) znajduje w wypowiedzi określone informacje; 
6) układa informacje w określonym porządku; 
7) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

 
III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne, w tym wypowiedzi dotyczące wykonywania 

najbardziej typowych czynności zawodowych (np. listy, e-mail, SMS, kartki pocztowe, 
napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje, historyjki 
obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i 
blogach, teksty literackie): 

1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu; 
2) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 
3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, 

miejsce, sytuację); 
4) znajduje w tekście określone informacje; 
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5) układa informacje w określonym porządku; 
6) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu. 

 
IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne, w tym wypowiedzi 

umożliwiające elementarne komunikowanie się w środowisku pracy: 
1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 
2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i 

teraźniejszości; 
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 
4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 
5) opisuje upodobania; 
6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób; 
7) wyraża uczucia i emocje; 
8) przedstawia sposób postępowania (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa 

zasady); 
9) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 

 
V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w tym wypowiedzi 

umożliwiające elementarne komunikowanie się w środowisku pracy (np. notatkę, 
ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, kartkę pocztową, e-mail, historyjkę, 
list prywatny, wpis na blogu): 

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 
2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i 

teraźniejszości; 
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 
4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 
5) opisuje upodobania; 
6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób; 
7) wyraża uczucia i emocje; 
8) przedstawia sposób postępowania (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa 

zasady); 
9) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 

 
VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach, w tym związanych z elementarnym 

komunikowaniem się w środowisku pracy: 
1) przedstawia siebie i inne osoby; 
2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; 

podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o 
wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca 
zrozumiał jego wypowiedź); 

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 
4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami 

innych osób; 
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5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i 
pragnienia innych osób; 

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje; 
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 
8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste 

negocjacje w sytuacjach życia codziennego; 
9) prosi o radę i udziela rady; 
10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 
11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje; 
12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 
13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, 

nadzieję, obawę); 
14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 

 
VII. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list 

prywatny, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach, w tym związanych z 
elementarnym komunikowaniem się w środowisku pracy: 

1) przedstawia siebie i inne osoby; 
2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. 

podczas rozmowy na czacie); 
3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia 

formularz/ankietę); 
4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami 

innych osób; 
5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i 

pragnienia innych osób; 
6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje; 
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 
8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste 

negocjacje w sytuacjach życia codziennego; 
9) prosi o radę i udziela rady; 
10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 
11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje; 
12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 
13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, 

nadzieję, obawę); 
14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 

 
VIII. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie, w tym bardzo prosty tekst związany z 

wykonywaniem najbardziej typowych czynności zawodowych: 
1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach 

wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub 
audiowizualnych (np. filmach, reklamach); 
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2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub w języku polskim informacje 
sformułowane w tym języku obcym; 

3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku 
polskim. 

 
IX. Uczeń posiada: 

1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które 
posługują się danym językiem obcym nowożytnym oraz o kraju ojczystym, z 
uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego; 

2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
międzykulturową. 
 

X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 
korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie 
mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym). 
 

XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach 
projektowych). 

 
XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, 

mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

 
XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z 

kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie 
kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy 
wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków 
niewerbalnych). 

 
XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 
Warunki i sposób realizacji 
 
Skuteczne porozumiewanie się w języku obcym nowożytnym, zarówno w mowie, jak i w 
piśmie, stanowi nadrzędny cel kształcenia językowego na wszystkich etapach edukacyjnych 
wyodrębnionych w podstawie programowej. Tak zarysowany cel sprawia, że język obcy 
powinien być przede wszystkim traktowany jako narzędzie umożliwiające uczniowi 
osiągnięcie różnych, właściwych dla danej sytuacji i motywacji, celów komunikacyjnych. 
Założenie to nie wyklucza jednoczesnego dążenia do osiągania przez ucznia coraz wyższego 
stopnia poprawności językowej, choć z pewnością, zwłaszcza na początkowych etapach 
procesu kształcenia językowego, będzie to poprawność w zakresie kilku, kilkunastu 
najprostszych struktur.  
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Rozwijanie kompetencji w zakresie języka obcego 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 na III etapie edukacyjnym niezbędne jest: 
1) zapewnienie przez szkołę zajęć z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył się w 

szkole podstawowej oraz w branżowej szkole I stopnia. Należy mieć świadomość, że 
wyłącznie podstawa programowa w wariancie III.BS2.1 zapewnia przygotowanie ucznia 
do przystąpienia do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym; 

2) zapewnienie przez szkołę kształcenia uczniów w grupach o zbliżonym poziomie biegłości 
w zakresie języka obcego nowożytnego. Realizacja tego wymagania może wiązać się z 
podziałem klasy na grupy bądź stworzeniem grup językowych międzyoddziałowych; 

3) wzbogacanie treści kształcenia o aspekty nawiązujące do zakresu tematycznego 
związanego z wybranymi efektami kształcenia, określonymi w podstawie programowej 
kształcenia w zawodach, np. bezpieczeństwo i higiena pracy, kompetencje personalne i 
społeczne, prowadzenie działalności gospodarczej. Kształcenie w zakresie języka obcego 
ukierunkowanego zawodowo (JOZ w podstawie programowej kształcenia w zawodach) 
musi odbywać się w ramach języka obcego nauczanego jako przedmiot obowiązkowy w 
szkole; 

4) prowadzenie zajęć z języka obcego 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; 

5) używanie języka obcego 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; 

6) tworzenie i wykorzystywanie takich zadań językowych, które będą stanowiły ilustrację 
przydatności języka obcego do realizacji własnych celów komunikacyjnych oraz 
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 w różnych dziedzinach 
życia społecznego, w tym w pracy, również w odniesieniu do własnej ścieżki kariery 
zawodowej; 

7) 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; 

8) przeprowadzanie „na bieżąco” nieformalnej oraz formalnej diagnozy oraz systematyczne 
przekazywanie uczniowi i jego rodzicom – w sposób zrozumiały i czytelny dla odbiorcy – 
informacji zwrotnej na temat poziomu osiągnięć/postępów ucznia w zakresie 
poszczególnych umiejętności językowych; 
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9) 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. W szkole 
powinny być organizowane wydarzenia związane z językami obcymi, 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; 

10) wykorzystanie zajęć z języka obcego do rozwijania wrażliwości międzykulturowej oraz 
kształtowania postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur, 
niekoniecznie tylko tych związanych z językiem docelowym, np. poprzez 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, np. planowanie i analizowanie zasobu środków i umiejętności 
językowych posiadanych i wymaganych do wykonania danego zadania językowego, twórcze 
wykorzystywanie 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 ogólnego. Zajęcia z języka obcego, dla których naturalne i pożądane są 
ćwiczenia bazujące na pracy w parach lub w grupach (w tym debata/dyskusja) 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. 

 
 

MATEMATYKA 
 
Cele kształcenia – wymagania ogólne 
 

I. Sprawność rachunkowa.  
Wykonywanie obliczeń na liczbach rzeczywistych, także przy użyciu kalkulatora, stosowanie 
praw działań matematycznych przy przekształcaniu wyrażeń algebraicznych oraz 
wykorzystywanie tych umiejętności przy rozwiązywaniu problemów w kontekstach 
rzeczywistych i teoretycznych. 
 
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.  
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1. Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w tekście zarówno 
matematycznym, jak i popularnonaukowym, a także w formie wykresów, diagramów, 
tabel. 

2. Używanie języka matematycznego do tworzenia tekstów matematycznych, w tym do 
opisu prowadzonych rozumowań i uzasadniania wniosków, a także do przedstawiania 
danych. 

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.  
1. Stosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć 

matematycznych. 
2. Dobieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu problemów 

praktycznych i teoretycznych. 
3. Tworzenie pomocniczych obiektów matematycznych na podstawie istniejących, w 

celu przeprowadzenia argumentacji lub rozwiązania problemu. 
4. Wskazywanie konieczności lub możliwości modyfikacji modelu matematycznego w 

przypadkach wymagających specjalnych zastrzeżeń, dodatkowych założeń, 
rozważenia szczególnych uwarunkowań. 

 
IV. Rozumowanie i argumentacja.  

1. Przeprowadzanie rozumowań, także kilkuetapowych, podawanie argumentów 
uzasadniających poprawność rozumowania, odróżnianie dowodu od przykładu. 

2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii, formułowanie wniosków na ich 
podstawie i uzasadnianie ich poprawności. 

3. Dobieranie argumentów do uzasadnienia poprawności rozwiązywania problemów, 
tworzenie ciągu argumentów gwarantujących poprawność rozwiązania i skuteczność 
w poszukiwaniu rozwiązań zagadnienia. 

4. Stosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań, również w sytuacjach 
nietypowych. 

 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
 
I. Liczby rzeczywiste. Uczeń: 

1) wykonuje działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, 
potęgowanie, pierwiastkowanie, logarytmowanie) w zbiorze liczb 
rzeczywistych; 

2) przeprowadza proste dowody dotyczące podzielności liczb całkowitych i reszt 
z dzielenia, nie trudniejsze niż:  
a) dowód podzielności przez 24 iloczynu czterech kolejnych liczb 

naturalnych,  
b) dowód własności: jeśli liczba przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3, to jej 

trzecia potęga przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2;  
3) stosuje związek pierwiastkowania z potęgowaniem oraz prawa działań na 

potęgach i pierwiastkach; 
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4) stosuje własności monotoniczności potęgowania, w szczególności własności: 
jeśli x y<  oraz 1a > , to x ya a< , zaś gdy x y<  i 0 1a< < , to x ya a> ;  

5) stosuje interpretację geometryczną i algebraiczną wartości bezwzględnej, 
rozwiązuje równania i nierówności typu: 4 5x + = , 2 3x − < , 3 4x + ≥ ; 

6) stosuje związek logarytmowania z potęgowaniem, posługuje się wzorami na 
logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi.  
 

II. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 
1) stosuje wzory skróconego mnożenia: ( )3a b+ , ( )3a b− , 

3 3a b− , 

n na b− ; 

2) dodaje, odejmuje i mnoży wielomiany jednej i wielu zmiennych; 
3) rozkłada wielomiany na czynniki metodą wyłączania wspólnego czynnika 

przed nawias oraz metodą grupowania wyrazów w przypadkach nie 

trudniejszych niż rozkład wielomianu ( ) 3 22 3 4 2 3W x x x x= − + − ; 

4) znajduje pierwiastki całkowite wielomianu o współczynnikach całkowitych; 
5) dzieli wielomian jednej zmiennej ( )W x  przez dwumian postaci x a− ; 

6) mnoży i dzieli wyrażenia wymierne; 
7) dodaje i odejmuje wyrażenia wymierne w przypadkach nie trudniejszych niż: 

1 1
1x x
−

+
, 2 3

1 1 1
x x x
+ + , 1 1

2 1
x x
x x
+ −

+
+ +

. 

 
 

III. Równania. Uczeń: 
1) rozwiązuje równania wielomianowe, które dają się doprowadzić do równania 

kwadratowego, w szczególności równania dwukwadratowe; 
2) rozwiązuje równania wielomianowe postaci ( ) 0W x =  dla wielomianów 

doprowadzonych do postaci iloczynowej lub takich, które dają się doprowadzić 
do postaci iloczynowej metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias 
lub metodą grupowania; 

3) rozwiązuje równania wymierne postaci ( )
( )

0
V x
W x

= , gdy wielomiany ( )V x  i 

( )W x  są zapisane w postaci iloczynowej.  

 
IV. Układy równań. Uczeń: 

1) stosuje układy równań do rozwiązywania zadań tekstowych; 
2) rozwiązuje metodą podstawiania układy równań, z których jedno jest liniowe, a 

drugie kwadratowe, postaci 
2 2

ax by e
x y cx dy f
+ =


+ + + =

 lub 
2 .

ax by e
y cx dx f
+ =


= + +

 

 
V. Funkcje. Uczeń: 
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1) odczytuje i interpretuje wartości funkcji, określonych za pomocą tabel, 
wykresów, wzorów itp., również w sytuacjach wielokrotnego użycia tego 
samego źródła informacji lub kilku źródeł jednocześnie;  

2) wykorzystuje własności funkcji liniowej, kwadratowej i funkcji ( ) af x
x

=  do 

rozwiązywania zadań, również w zastosowaniach praktycznych; 
3) posługuje się funkcjami wykładniczą i logarytmiczną, w tym ich wykresami do 

opisu i interpretacji zagadnień związanych z zastosowaniami praktycznymi. 
 

VI. Ciągi. Uczeń: 
1) oblicza wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym; 
2) oblicza początkowe wyrazy ciągów określonych rekurencyjnie jak w 

przykładach 

a) 
( )

1

1

0,001
1 1 ,
2n n n n

a

a a a a+

=



= + −

 b) 
1

2

2 1

1
1

.n n n

a
a
a a a+ +

=
 =
 = +

 

3) w prostych przypadkach bada, czy ciąg jest rosnący, czy malejący;  
4) sprawdza, czy dany ciąg jest arytmetyczny, czy geometryczny; 
5) stosuje wzór na n-ty wyraz i na sumę n początkowych wyrazów ciągu 

arytmetycznego; 
6) stosuje wzór na n-ty wyraz i na sumę n początkowych wyrazów ciągu 

geometrycznego; 
7) wykorzystuje własności ciągów, w tym arytmetycznych i geometrycznych do 

rozwiązywania zadań, również osadzonych w kontekście praktycznym. 
 

VII. Trygonometria. Uczeń: 
1) wykorzystuje definicję funkcji: sinus, cosinus i tangens dla kątów od 0°do 

180° ; 

2) korzysta z wzorów 2 2sin cos 1α α+ = , sintg
cos

αα
α

= ; 

3) stosuje twierdzenia sinusów i cosinusów oraz wzór na pole trójkąta 
1 sin
2

P a b γ= ⋅ ⋅ ⋅ ; 

4) oblicza kąty trójkąta i długości jego boków przy odpowiednich danych 
(rozwiązuje trójkąty). 

 
VIII. Planimetria. Uczeń: 

1) wyznacza promienie i średnice okręgów, długości cięciw okręgów oraz 
odcinków stycznych, w tym z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa;  

2) rozpoznaje trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne przy danych 
długościach boków (stosuje m.in. twierdzenie cosinusów), stosuje twierdzenie: 
w trójkącie naprzeciw większego kąta wewnętrznego leży dłuższy bok; 



42 

 

3) stosuje twierdzenia: Talesa, odwrotne do twierdzenia Talesa, o dwusiecznej 
kąta oraz o kącie między styczną a cięciwą; 

4) stosuje funkcje trygonometryczne do wyznaczania długości odcinków w 
figurach płaskich oraz obliczania pól figur;  

5) przeprowadza dowody geometryczne. 
 

IX. Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej. Uczeń: 
1) posługuje się równaniami prostych na płaszczyźnie, w postaci ogólnej, w tym 

wyznacza równanie prostej o zadanych własnościach (przechodzenie przez 
dwa dane punkty, znany współczynnik kierunkowy, równoległość lub 
prostopadłość do innej prostej, styczność do okręgu itp.); 

2) posługuje się równaniem okręgu ( ) ( )2 2 2x a y b r− + − = ; 

3) oblicza odległość punktu od prostej; 
4) znajduje punkty wspólne prostej i okręgu oraz prostej i paraboli będącej 

wykresem funkcji kwadratowej; 
5) wyznacza obrazy okręgów i wielokątów w symetriach osiowych względem osi 

układu współrzędnych, symetrii środkowej (o środku w początku układu 
współrzędnych).  

 
X. Stereometria. Uczeń: 

1) rozpoznaje wzajemne położenie prostych w przestrzeni, w szczególności proste 
prostopadłe nieprzecinające się; 

2) posługuje się pojęciem kąta dwuściennego między półpłaszczyznami; 
3) rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między odcinkami (np. 

krawędziami, krawędziami i przekątnymi) oraz kąty między ścianami, oblicza 
miary tych kątów; 

4) rozpoznaje w walcach i w stożkach kąt między odcinkami oraz kąt między 
odcinkami i płaszczyznami (np. kąt rozwarcia stożka, kąt między tworzącą a 
podstawą), oblicza miary tych kątów; 

5) określa, jaką figurą jest dany przekrój prostopadłościanu płaszczyzną; 
6) oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów, ostrosłupów, walca, 

stożka i kuli, również z wykorzystaniem trygonometrii i poznanych twierdzeń; 
7) wykorzystuje zależność między objętościami brył podobnych. 

 
XI. Kombinatoryka. Uczeń zlicza obiekty, stosując reguły mnożenia i dodawania (także 

łącznie) dla dowolnej liczby czynności w sytuacjach nie trudniejszych niż: 
1) obliczenie, ile jest czterocyfrowych nieparzystych liczb całkowitych 

dodatnich takich, że w ich zapisie dziesiętnym występuje dokładnie jedna 
cyfra 1 i dokładnie jedna cyfra 2; 

2) obliczenie, ile jest czterocyfrowych parzystych liczb całkowitych 
dodatnich takich, że w ich zapisie dziesiętnym występuje dokładnie jedna 
cyfra 0 i dokładnie jedna cyfra 1. 
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XII. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Uczeń: 
1) oblicza prawdopodobieństwo w modelu klasycznym; 
2) oblicza odchylenie standardowe zestawu danych (także w przypadku danych 

odpowiednio pogrupowanych), interpretuje ten parametr dla danych 
empirycznych; 

3) oblicza wartość oczekiwaną, np. przy ustalaniu wysokości wygranej w 
prostych grach losowych i loteriach. 

 
XIII. Optymalizacja. Uczeń rozwiązuje zadania optymalizacyjne w sytuacjach dających się 

opisać funkcją kwadratową. 
 
Warunki i sposób realizacji 
 
Zastosowania logarytmów. Przy nauczaniu logarytmów warto podkreślić ich zastosowanie w 
wyjaśnianiu zjawisk przyrodniczych, których przebieg opisuje funkcja logarytmiczna. 
Procesy takie zachodzą, gdy w przedziale czasowym pewna wielkość zawsze rośnie (lub 
maleje) ze stałą krotnością. Poniższe przykładowe zadania ilustrują zastosowania logarytmu.  
 
Z1. Skala Richtera służy do określenia siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem 

0

log AR
A

= , gdzie A oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, 4
0 10 cmA −=

jest stałą, nazywaną amplitudą wzorcową. 25 kwietnia 2015 r. w Nepalu miało miejsce 
trzęsienie ziemi o sile 7,8 w skali Richtera. Oblicz amplitudę tego trzęsienia ziemi.  

 
Z2. Chory przyjął dawkę 100 mg leku. Masę tego leku pozostałą w organizmie po czasie t 

określa zależność ( ) tM t a b= ⋅ . Po pięciu godzinach organizm usuwa 30% leku. Oblicz, 

ile leku pozostanie w organizmie chorego po upływie doby. 
 
Przekształcenia równoważne. W trakcie rozwiązywania równań i nierówności należy zwracać 
uwagę, że obok metody przekształceń równoważnych można stosować metodę wnioskowania 
(metoda analizy starożytnych). Po wyznaczeniu potencjalnego zbioru rozwiązań następuje 
sprawdzenie, które z wyznaczonych wartości istotnie są rozwiązaniami. W wielu sytuacjach 
nie warto domagać się przekształceń równoważnych, gdy metoda wnioskowania prowadzi do 
szybkich rezultatów. Ponadto uczniowie powinni wiedzieć, że uprawnioną metodą 
dowodzenia jest równoważne przekształcanie tezy.  
 
Zastosowania algebry. Warunkiem powodzenia procesu nauczania matematyki jest sprawne 
posługiwanie się wyrażeniami algebraicznymi. Metody algebraiczne często dają się stosować 
w sytuacjach geometrycznych i na odwrót – ilustracja geometryczna pozwala lepiej 
zrozumieć zagadnienia algebraiczne.  
 
Ciągi. Zagadnienie to należy omawiać tak, by uczniowie zdali sobie sprawę, że poza ciągami 
arytmetycznymi i geometrycznymi istnieją też inne. Podobnie należy podkreślić, że poza 
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ciągami niemalejącymi, rosnącymi, nierosnącymi, malejącymi i stałymi istnieją też takie, 
które nie są monotoniczne. Warto zwrócić uwagę uczniów, że niektóre ciągi opisują 
dynamikę procesów występujących w przyrodzie bądź społeczeństwie. Przykładowo podany 
w dziale VI pkt 2 lit. a ciąg opisuje szybkość rozprzestrzeniania się plotki (liczba na  podaje, 
ile osób o plotce słyszało). Podobny model może być użyty do opisu rozprzestrzeniania się 
epidemii. 
 
Rachunek prawdopodobieństwa. Uczniowie w przyszłości będą mieli do czynienia z 
zagadnieniami powiązanymi z losowością, które występują w różnych dziedzinach życia i 
nauki, np. przy analizie sondaży, zagadnień z zakresu ekonomii i badaniach rynków 
finansowych lub w naukach przyrodniczych i społecznych. Warto wspomnieć o paradoksach 
rachunku prawdopodobieństwa, które pokazują typowe błędy w rozumowaniu i omówić 
niektóre z nich. Warto też przeprowadzać z uczniami eksperymenty, np. eksperyment, w 
którym uczniowie zapisują długi ciąg orłów i reszek bez losowania, a następnie zapisują ciąg 
orłów i reszek powstały w wyniku losowych rzutów monetą. Błędne intuicje na temat 
losowości podpowiadają zwykle, że nie powinny pojawiać się długie sekwencje orłów (albo 
reszek), podczas gdy w rzeczywistości takie długie sekwencje orłów (lub reszek) występują. 
Omawianie wartości oczekiwanej nie wymaga wprowadzania pojęcia zmiennej losowej. 
Wskazane jest raczej posługiwanie się intuicyjnym rozumieniem wartości oczekiwanej zysku 
czy ustalanie liczby obiektów spełniających określone własności. W ten sposób uczeń ma 
możliwość dostrzeżenia związków prawdopodobieństwa z życiem codziennym, ma także 
szanse kształtowania umiejętności unikania zachowań ryzykownych, np. przy decyzjach 
finansowych. 
 
Planimetria. Rozwiązywanie klasycznych problemów geometrycznych jest skutecznym 
sposobem kształtowania świadomości matematycznej. Uczniowie, którzy poznają sposoby 
konstruowania figur, nabywają przez to wprawy w rozwiązywaniu zadań geometrycznych 
różnego typu. Konstrukcje można przeprowadzać w sposób klasyczny, za pomocą linijki i 
cyrkla, można też używać specjalistycznych programów komputerowych takich jak np. 
GeoGebra.  
 
Dowody. Samodzielne przeprowadzanie dowodów przez uczniów rozwija takie umiejętności 
jak: logiczne myślenie, precyzyjne wyrażanie myśli i zdolność rozwiązywania złożonych 
problemów. Dowodzenie pozwala doskonalić umiejętność dobierania trafnych argumentów i 
konstruowania poprawnych rozumowań. Jedną z metod rozwijania umiejętności dowodzenia 
jest analizowanie dowodów poznawanych twierdzeń. Można uczyć w ten sposób, jak 
powinien wyglądać właściwie przeprowadzony dowód. Umiejętność formułowania 
poprawnych rozumowań i uzasadnień jest ważna również poza matematyką. Poniżej znajduje 
się lista twierdzeń, których dowody powinien uczeń poznać.  
 
Twierdzenia, dowody 

1. Istnienie nieskończenie wielu liczb pierwszych. 
2. Niewymierność liczb: 2 , 5log2  itp. 
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3. Wzory na pierwiastki trójmianu kwadratowego. 
4. Podstawowe własności potęg (o wykładnikach całkowitych i wymiernych) i 

logarytmów. 
5. Twierdzenie o dzieleniu z resztą wielomianu przez dwumian postaci ax −  wraz ze 

wzorami rekurencyjnymi na współczynniki ilorazu i resztę (algorytm Hornera) – 
dowód można przeprowadzić w szczególnym przypadku, np. dla wielomianu 
czwartego stopnia.  

6. Wzory na n-ty wyraz i sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i 
geometrycznego. 

7. Twierdzenie o kątach w okręgu: 
a) kąt wpisany jest połową kąta środkowego opartego na tym samym łuku; 
b) jeżeli dwa kąty są wpisane w ten sam okrąg, to są równe wtedy i tylko wtedy, 

gdy są oparte na równych łukach. 
8. Twierdzenie o odcinkach w trójkącie prostokątnym. Jeśli odcinek CD jest wysokością 

trójkąta prostokątnego ABC o kącie prostym ACB, to 2CDBDAD =⋅ , 

ADABAC ⋅=2  oraz BDABBC ⋅=2 . 

9. Twierdzenie o dwusiecznej. Jeśli prosta CD jest dwusieczną kąta ACB w trójkącie 

ABC i punkt D leży na boku AB, to 
BC
AC

BD
AD

= . 

10. Wzór na pole trójkąta γ= sin
2
1 abP .  

11. Twierdzenie sinusów. 
12. Twierdzenie cosinusów i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa. 

 
 

INFORMATYKA 
 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i 

abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania 
informacji. 

 
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych 

urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, 
wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi. 

 
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w 

tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz 
wykonywania obliczeń i programów. 
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IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, w 
tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie 
projektami. 

 
V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i 

ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia 
społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla 
bezpieczeństwa swojego i innych. 
 
 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
 

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 
1) stosuje przy rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin algorytmy poznane 

na wcześniejszych etapach edukacyjnych oraz algorytmy:  
a) badania pierwszości liczby, naiwnego wyszukiwania wzorca w tekście, 

szyfrowania tekstu metodą przestawieniową, porządkowania ciągu liczb 
metodą przez wstawianie i metodą bąbelkową, zachłannego wydawania 
reszty, 

b) obliczania wartości elementów ciągu zadanego metodą iteracyjną i 
rekurencyjną, w tym wartości wyrazów ciągu Fibonacciego; 

2) wyróżnia w problemie podproblemy, charakteryzuje: metodę połowienia, 
stosuje podejście zachłanne i rekurencję; 

3) porównuje działanie różnych algorytmów dla wybranego problemu, analizuje 
algorytmy na podstawie ich gotowych implementacji. 

 
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych 

urządzeń cyfrowych. Uczeń: 
1) projektuje i programuje rozwiązania problemów z różnych dziedzin; w 

szczególności programuje algorytmy wskazane w bloku tematycznym I; 
2) dobiera odpowiednie środowiska informatyczne, aplikacje oraz zasoby do 

realizacji rozwiązań problemów, wykorzystuje również elementy robotyki; 
3) przygotowuje opracowania rozwiązań problemów, posługując się wybranymi 

aplikacjami: 
a) projektuje modele dwuwymiarowe i trójwymiarowe, stosuje właściwe 

formaty plików graficznych, 
b) opracowuje dokumenty o różnorodnej tematyce, stosując własne style i 

szablony, pracuje nad dokumentem w trybie recenzji, definiuje 
korespondencję seryjną, 

c) analizuje dane, korzystając z dodatkowych narzędzi arkusza 
kalkulacyjnego, w tym z tabel i wykresów przestawnych, 
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d) wyszukuje informacje, korzystając z bazy danych opartej na co najmniej 
dwóch tabelach, definiuje relacje, stosuje filtrowanie, formułuje kwerendy, 
tworzy i modyfikuje formularze, drukuje raporty, 

e) tworzy stronę internetową zgodnie ze standardami, wzbogaconą tabelami, 
listami, elementami dynamicznymi, posługuje się arkuszem stylów, 
korzysta z oprogramowania i serwisów dedykowanych tworzeniu stron; 
publikuje własną stronę w internecie. 

 
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. 

Uczeń: 
1) rozwiązuje problemy korzystając z różnych systemów operacyjnych; 
2) opisuje podstawowe topologie sieci komputerowej, przedstawia i porównuje 

zasady działania i funkcjonowania sieci komputerowej typu klient-serwer, 
peer-to-peer, opisuje sposoby identyfikowania komputerów w sieci. 

 
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń: 

1) realizuje projekty zespołowo, korzysta ze środowisk umieszczonych w 
chmurze i prezentuje efekty wspólnej pracy; 

2) przedstawia wpływ technologii na dobrobyt społeczeństw i komunikację 
społeczną; korzysta z wybranych e-usług; 

3) objaśnia konsekwencje wykluczenia i pozytywne aspekty włączenia 
cyfrowego; przedstawia korzyści, jakie przynosi informatyka i technologia 
komputerowa osobom o specjalnych potrzebach; 

4) przedstawia trendy w historycznym rozwoju informatyki i technologii oraz ich 
wpływ na rozwój społeczeństw; 

5) poszerza i uzupełnia swoją wiedzę korzystając z zasobów udostępnionych na 
platformach do e-nauczania. 

 
 

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń: 
1) objaśnia rolę szyfrowania, technik uwierzytelniania, kryptografii i podpisu 

elektronicznego w ochronie i dostępie do informacji; 
2) stosuje dobre praktyki w zakresie ochrony informacji wrażliwych (np. hasła, 

pin), danych i bezpieczeństwa systemu operacyjnego. 
 
Warunki i sposób realizacji 
 
Najważniejszym celem kształcenia informatycznego uczniów jest rozwój umiejętności 
myślenia komputacyjnego, skupionego na kreatywnym rozwiązywaniu problemów z różnych 
dziedzin ze świadomym wykorzystaniem przy tym metod i narzędzi wywodzących się z 
informatyki, w tym programowania. Takie podejście jest kontynuowane w branżowej szkole 
II stopnia. 

 
Na podstawę programową informatyki w branżowej szkole II stopnia należy patrzeć w 
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powiązaniu ze zmianami, jakie nastąpiły w nauczaniu informatyki w szkole podstawowej oraz 
branżowej szkole I stopnia. Wprowadzenie rozwiązywania problemów z pomocą komputerów 
i programowania od najmłodszych lat znacznie wydłużyło okres poznawania tych zagadnień, 
a przez to umożliwiło stopniowe i uporządkowane kształtowanie myślenia 
algorytmicznego/komputacyjnego. Wspólne wymagania ogólne i spiralny układ wymagań 
szczegółowych podstawy programowej na przestrzeni wszystkich etapów edukacyjnych 
stworzyły możliwość ciągłego utrwalania wcześniej ukształtowanych umiejętności i 
przemyślanego rozszerzania ich o nowe, odpowiednio do naturalnego rozwoju ucznia. 
Stopniowe wprowadzanie uczniów w świat informatyki i jej zastosowań w różnych 
przedmiotach i dziedzinach życia kładzie solidne podwaliny pod umiejętności rozwiązywania 
w branżowej szkole II stopnia zagadnień związanych z wybranym zawodem, ale także dobrze 
przygotowuje do dalszej nauki. 
 
Ponieważ sumaryczna liczba godzin w branżowej szkole I i II stopnia jest równa liczbie 
godzin informatyki na poziomie podstawowym w liceum ogólnokształcącym oraz w 
technikum, założono, że ucznia branżowej szkoły I i II stopnia obowiązują wszystkie 
wymagania podstawy programowej kształcenia ogólnego dla informatyki. W branżowej 
szkole II stopnia realizowana jest ta część zagadnień, która nie została zrealizowana w 
branżowej szkole I stopnia. 
 
Przy rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin przypominane są algorytmy poznane w 
szkole podstawowej i w branżowej szkole I stopnia, ich lista jest ponadto wzbogacona o 
algorytmy ilustrujące nowe metody, takie jak: postępowanie zachłanne oraz rekurencja.  
 
Doskonalona jest umiejętność wykorzystywania aplikacji użytkowych do rozwiązywania 
problemów. W podstawie programowej pojawia się projektowanie trójwymiarowe, 
wspomagające kształcenie wyobraźni przestrzennej, niezbędnej w wielu dziedzinach życia, 
między innymi w medycynie, budownictwie i projektowaniu różnorodnych elementów. 
 
Tworząc dokument, uczeń posługuje się konspektem i pracuje w trybie recenzji. Przy 
prowadzeniu obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym korzysta z możliwości tabel przestawnych. 
Korzysta również z relacyjnych baz danych opartych na co najmniej dwóch tabelach.  
 
Przy instalacji nowej wersji systemu operacyjnego czy oprogramowania, uczeń postępuje 
świadomie, zachowując bezpieczeństwo danych i pamiętając o poszanowaniu własności 
intelektualnej. Przy korzystaniu z serwisów społecznościowych, e-usług, platform do e-
nauczania, zasobów otwartych i wszelkich innych zasobów umieszczonych w chmurze, 
przestrzega ogólnie przyjętych zasad netykiety, jak i bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej. 
 
Treści nauczania mogą być realizowane w formie projektów, tematycznie powinny 
uwzględniać zainteresowania uczniów z różnych dziedzin. Uczniowie powinni mieć 
możliwość korzystania z komputerów w zależności od potrzeb wynikających z charakteru 
zajęć oraz realizowanych tematów i celów.  
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Podczas zajęć z informatyki uczeń powinien mieć do swojej dyspozycji osobny komputer z 
dostępem do internetu i aplikacji użytkowych zapewniających realizację zagadnień podstawy 
programowej. Zaleca się wspomaganie zajęć informatycznych pracą na platformie do e-
nauczania, na której nauczyciel może umieszczać swoje materiały elektroniczne do zajęć – 
uczniowie i nauczyciel powinni mieć swoje indywidualne miejsce na takiej platformie. Takie 
podejście sprzyja rozwojowi dodatkowych kompetencji. Uczniowie poznają możliwości 
platform do e-nauczania, a w ogólności – także do pracy w domu, uczą się sposobów 
korzystania z ich zasobów.  
 
Praca w środowisku wirtualnej chmury może być wykorzystana do polepszenia efektów 
kształcenia informatycznego oraz zwiększenia zaangażowania uczniów przez ich lepsze 
przygotowanie się do zajęć (kształcenie wyprzedzające) i wykonywanie zadań poza 
regularnymi zajęciami w szkole (odwrócone kształcenie).  
 
Pracownie komputerowe powinny być wyposażone w sposób zapewniający możliwość 
realizacji wymagań określonych w podstawie programowej.  

 
 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  
 
Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 
I. Wiedza i rozumienie. Uczeń:  

1) wyjaśnia i analizuje prawidłowości życia społecznego oraz wybrane 
współczesne procesy społeczne;  

2) przedstawia znaczenie różnych podmiotów w życiu publicznym;  
3) przedstawia podstawowe kwestie dotyczące stosunków międzynarodowych;  
4) wykorzystuje swoją wiedzę do interpretacji wydarzeń życia społecznego, w tym 

politycznego.  
 

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń: 
1) pozyskuje i wykorzystuje informacje na temat życia społecznego, w tym 

politycznego; 
2) wykazuje się umiejętnością czytania ze zrozumieniem tekstów 

publicystycznych i popularnonaukowych oraz interpretacji innych źródeł (np. 
wykresy i schematy) z zakresu przedmiotu;  

3) wykorzystuje informacje do tworzenia własnej wypowiedzi na temat zjawisk 
życia społecznego, w tym politycznego oraz ich oceny.  
 

III. Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 
1) rozwija w sobie postawy obywatelskie;  
2) ocenia własne decyzje i działania w życiu społecznym; 
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3) diagnozuje problemy społeczno-polityczne i ma umiejętność oceny wybranych 
rozwiązań tych problemów;  

4) rozpoznaje różne aspekty problemów życiowych i szuka ich rozwiązania. 
 

IV. Komunikowanie i współdziałanie. Uczeń: 
1) zwiększa umiejętność dyskutowania – formułuje, uzasadnia i broni własne 

stanowisko na forum publicznym, szanując odmienne poglądy;  
2) współpracuje w grupie, z uwzględnieniem podziału zadań oraz wartości 

obowiązujących w życiu społecznym. 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
 
I. Człowiek i społeczeństwo. Uczeń:  

1) wyjaśnia, czym są potrzeby człowieka i ustala ich hierarchię, uwzględniając 
społecznie akceptowany system aksjologiczny;  

2) charakteryzuje – z wykorzystaniem wyników badań opinii publicznej – 
współczesne typy rodziny; wyjaśnia problemy związane z realizacją różnych 
funkcji rodziny w Rzeczypospolitej Polskiej;  

3) charakteryzuje role społeczne człowieka w związku z jego przynależnością do 
różnych grup społecznych; analizuje zasady wzajemności, zaufania i pomocy; 

4) przedstawia – z wykorzystaniem wyników badań opinii publicznej – katalog 
wartości afirmowanych w społeczeństwie polskim i dokonuje jego analizy; 
analizuje rolę wartości w światopoglądzie; 

5) wyjaśnia charakter procesu socjalizacji; podaje przykłady wpływu społecznego 
w różnych dziedzinach życia; analizuje przypadki oraz przedstawia zalety i 
wady konformizmu i nonkonformizmu; 

6) odróżnia tolerancję od akceptacji; wyjaśnia, jak tworzą się podziały w 
społeczeństwie na „swoich” i „obcych”; rozpoznaje przyczyny, przejawy i 
skutki nietolerancji i stygmatyzacji oraz przedstawia możliwe sposoby 
przeciwstawiania się tym zjawiskom; 

7) przedstawia podstawowe metody rozwiązywania konfliktów (mediacja, 
negocjacje, arbitraż) oraz zalety i wady wskazanych rozwiązań; 

8) charakteryzuje współczesne społeczeństwo i analizuje jego cechy (otwarte, 
postindustrialne, konsumpcyjne, masowe i informacyjne);  

9) rozpoznaje problemy życiowe młodzieży w społeczeństwie polskim i 
formułuje sądy w tych kwestiach. 

 
II. Społeczeństwo obywatelskie. Uczeń: 

1) wykazuje różnice w przestrzeganiu praw człowieka w państwie 
demokratycznym i niedemokratycznym; przedstawia problem łamania praw 
człowieka w wybranym państwie niedemokratycznym;  
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2) przedstawia rodzaje i przykłady organizacji pozarządowych; charakteryzuje 
działalność wybranych organizacji tego typu w Rzeczypospolitej Polskiej, 
wymienia zakres niezbędnych uregulowań w statucie stowarzyszenia; 

3) przygotowuje materiał do zamieszczenia w internecie na temat działań 
indywidualnych lub grupowych w życiu publicznym (np. w wątku publicznym 
swojego profilu na portalach społecznościowych lub na blogu);  

4) wyjaśnia, jak można korzystać w Rzeczypospolitej Polskiej z dokumentacji 
gromadzonej w urzędach (ze szczególnym uwzględnieniem e-administracji) i 
archiwach oraz jakie sprawy można dzięki temu załatwić; pisze wniosek o 
udzielenie informacji publicznej; 

5) przedstawia funkcjonujące w Rzeczypospolitej Polskiej Kościoły i inne 
związki wyznaniowe; 

6) przedstawia szczegółowe prawa mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
grupy posługującej się językiem regionalnym w Rzeczypospolitej Polskiej; 
znajduje informacje na temat praw mniejszości polskiej w różnych państwach;  

7) przedstawia cechy konstytutywne partii politycznych; wymienia partie 
polityczne, które w ostatnich wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
przekroczyły próg niezbędny do uzyskania dotacji budżetowej, i nazwiska ich 
liderów; przedstawia podstawowe założenia programowe tych ugrupowań;  

8) dokonuje krytycznej analizy materiałów z kampanii wyborczych (spoty, memy, 
ulotki i hasła wyborcze); 

9) przedstawia współczesne media w Rzeczypospolitej Polskiej – wymienia 
główne dzienniki, tygodniki społeczno-polityczne, stacje telewizyjne i radiowe, 
portale internetowe; charakteryzuje wybrany tytuł/stację/portal ze względu na 
specyfikę, formę i treści przekazu; 

10) krytycznie analizuje przekazy medialne i porównuje przekazy różnych mediów 
dotyczące tych samych wydarzeń czy procesów; formułuje własną opinię w 
oparciu o poznane fakty; rozpoznaje przejawy nieetycznych zachowań 
dziennikarzy;  

11) rozpoznaje przejawy patologii życia publicznego i wykazuje ich negatywny 
wpływ na życie publiczne; przedstawia mechanizmy korupcji i analizuje – z 
wykorzystaniem materiałów medialnych – jej udowodniony przykład;  

12) interpretuje wyniki badań opinii publicznej; porównuje wyniki sondaży z 
rzeczywistymi postawami lub zachowaniami (np. sondaży przedwyborczych 
oraz rezultatów wyborów) i formułuje hipotezy dotyczące przyczyn różnic 
przekraczających wartość błędu statystycznego. 

 
III. Współczesne stosunki międzynarodowe. Uczeń: 

1) przedstawia podmioty prawa międzynarodowego publicznego i podstawowe 
zasady prawa międzynarodowego (powstrzymania się od użycia siły lub 
groźby jej użycia, integralności terytorialnej, pokojowego załatwiania sporów, 
nieingerencji w sprawy wewnętrzne państwa, suwerennej równości, 
samostanowienia narodów, suwerenności, nienaruszalności granic);  
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2) wykazuje złożoność i wielopłaszczyznowość współczesnych stosunków 
międzynarodowych oraz współzależność państw w środowisku 
międzynarodowym;  

3) wyjaśnia pojęcie globalizacji i wykazuje jej formy i skutki w sferze polityki, 
kultury i społeczeństwa; diagnozuje wpływ na ten proces podmiotów prawa 
międzynarodowego; przedstawia najważniejsze wyzwania związane z 
procesem globalizacji; 

4) przedstawia konflikty etniczne na obszarze państw członkowskich Unii 
Europejskiej; lokalizuje je, wyjaśnia ich przyczyny i konsekwencje;  

5) wyjaśnia źródła współczesnego terroryzmu oraz przedstawia różne organizacje 
terrorystyczne i sposoby oraz przykłady ich działania; 

6) przedstawia, na przykładzie placówek Rzeczypospolitej Polskiej, zadania 
ambasad i konsulatów; 

7) charakteryzuje cele i najważniejsze organy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz 
Generalny, Rada Gospodarcza i Społeczna, Międzynarodowy Trybunał 
Sprawiedliwości); przedstawia jej wybrane działania i ocenia ich skuteczność;  

8) przedstawia podstawowe obszary i zasady działania Unii Europejskiej; 
rozważa kwestię korzyści i kosztów członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w 
Unii Europejskiej; 

9) przedstawia najważniejsze instytucje Unii Europejskiej: Komisję, Radę, 
Parlament, Radę Europejską i Trybunał Sprawiedliwości; 

10) przedstawia genezę, cele i najważniejsze organy Organizacji Paktu 
Północnoatlantyckiego; ocenia wpływ tej organizacji na utrzymanie pokoju 
międzynarodowego i pozycję Stanów Zjednoczonych Ameryki w świecie. 

 
 
Warunki i sposób realizacji  
 
Celem kształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie jest kształtowanie postaw 
obywatelskich i prowspólnotowych. Konieczna jest taka realizacja treści nauczania 
przedmiotu, aby uczniowie rozumieli przydatność poszczególnych zagadnień w życiu 
człowieka. Kształcenie to ma także prowadzić do ugruntowania postaw szacunku dla 
dziedzictwa narodowego i ogólnoświatowego oraz ciekawości poznawczej, otwartości i 
tolerancji. Treści nauczania sformułowano tak, by uczeń miał świadomość wpływu obywateli 
na życie publiczne, ale jednocześnie rozumiał konieczność brania odpowiedzialności za 
własne wybory i decyzje. Musi przy tym mieć świadomość możliwości korzystania ze swoich 
praw. 
 
Wskazane jest korzystanie z szerokiego spektrum metod dydaktycznych. Nauczyciel 
powinien stosować nauczanie problemowe i metody kształcące umiejętności społeczne, 
twórczego myślenia i rozwiązywania problemów (np. burza mózgów, drzewo decyzyjne, 
metaplan, analiza SWOT, symulacja i odgrywanie ról). Oprócz podręczników istotną rolę w 
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procesie kształcenia powinny odgrywać również teksty źródłowe, słowniki, leksykony, mapy, 
wykresy, diagramy i zestawienia statystyczne (w tym z wyników badań opinii publicznej).  
 
W celu rozwijania umiejętności komunikacji i współdziałania powinno się stosować różne 
metody pracy grupowej, w tym uczniowskie projekty edukacyjne (każdy uczeń powinien 
uczestniczyć minimum w jednym projekcie – np. w realizacji wymagań szczegółowych 
określonych w: dziale II pkt 1 i 2, czy dziale III pkt 4. Należy także wykorzystywać różne 
formy dyskusji – np. w realizacji wymagań szczegółowych określonych w: dziale I pkt 3, 5, 8 
i 9, czy dziale III pkt 8.  
 
W kształceniu kompetencji pozyskiwania, gromadzenia, porządkowania, analizy i prezentacji 
informacji o życiu społecznym, w tym publicznym, powinna być wykorzystywana 
technologia informacyjno-komunikacyjna. Istotne jest korzystanie ze stron internetowych 
instytucji publicznych, w tym organizacji społecznych i instytucji międzynarodowych. 
Niezbędna jest również praca z różnymi typami przekazu, w tym interaktywnymi. 
 
W miarę możliwości ważne byłoby również pozyskiwanie informacji w toku wycieczki 
edukacyjnej (w tym wirtualnej, wykorzystując dedykowane aplikacje) do wybranych 
instytucji. Można także realizować niektóre treści nauczania poprzez lekcje organizowane we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 

Cele kształcenia – wymagania ogólne  
 
I. Utrwalanie stosowania w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia, ze 

szczególnym uwzględnieniem sprawności fizycznej i specyfiki zawodu. 
 

II. Doskonalenie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających podejmowaniu 
całożyciowej aktywności fizycznej. 

 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
 
I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.  

1. W zakresie wiedzy. Uczeń: 
1) omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich okresach 

życia; 
2) wskazuje mocne i słabe strony własnej sprawności fizycznej. 

2. W zakresie umiejętności. Uczeń: 
1) dokonuje samooceny sprawności fizycznej na tle indywidualnych potrzeb i 

norm zdrowotnych; 
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2) dobiera sposoby kształtowania sprawności fizycznej w zależności od 
charakteru pracy zawodowej. 

 
II. Aktywność fizyczna.  

1. W zakresie wiedzy. Uczeń: 
1) wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej 

zależne od rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej; 
2) wskazuje zagrożenia związane z komercjalizacją sportu w tym ruchu 

olimpijskiego; 
3) wskazuje możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii do oceny 

tygodniowej aktywności fizycznej. 
2. W zakresie umiejętności. Uczeń: 

1) dokonuje samooceny aktywności fizycznej (objętości i intensywności) na tle 
indywidualnych potrzeb i rekomendacji zdrowotnych (WHO lub UE); 

2) stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych indywidualnych i 
zespołowych formach aktywności fizycznej (z uwzględnieniem form 
nowoczesnych i form z innych kręgów kulturowych, np. capoeira, frisbee 
ultimate, lacrosse, kabbadi, korfball, tchoukball); 

3) wykonuje ćwiczenia relaksacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb; 
4) wykorzystuje środowisko do planowania aktywności fizycznej (np. 

programowanie ścieżki zdrowia), z uwzględnieniem zastosowania 
nowoczesnych technologii; 

5) opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ 
tańca towarzyskiego lub nowoczesnego. 

 
III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.  

1. W zakresie wiedzy. Uczeń: 
1) wyjaśnia, na czym polega umiejętność planowania bezpiecznej aktywności 

fizycznej dla siebie i innych; 
2) wskazuje zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnego sprzętu 

sportowego. 
2. W zakresie umiejętności. Uczeń: 

1) opracowuje regulamin uczestnictwa w imprezie rekreacyjno-sportowej lub 
zawodach sportowych; 

2) organizuje bezpieczną imprezę rekreacyjno-sportową (np. festyn, turniej). 
 

IV. Edukacja zdrowotna.  
1. W zakresie wiedzy. Uczeń: 

1) wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia oraz 
dokonuje krytycznej analizy informacji medialnych w tym zakresie (trendy, 
mody, diety, wzorce żywieniowe); 

2) wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich a 
zdrowiem, w tym problem dopingu; 
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3) wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla 
społeczeństwa oraz na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i 
wczesnej dorosłości, szczególnie w kontekście różnego rodzaju używek i 
substancji psychoaktywnych; 

4) omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób z 
niepełnosprawnością, chorych psychicznie i dyskryminowanych. 

2. W zakresie umiejętności. Uczeń: 
1) dobiera sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim;  
2) opracowuje i wykonuje zestaw ćwiczeń kształtujących i kompensacyjnych w 

zakresie treningu funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem 
profilaktyki bólów kręgosłupa oraz rodzaju pracy zawodowej. 

 
V. Kompetencje społeczne. Uczeń: 

1) wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, 
poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji; 

2) pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w imprezie rekreacyjno-sportowej; 
3) wskazuje związki między wartościami etyki olimpijskiej a życiem 

pozasportowym; 
4) omawia etyczne konsekwencje stosowania środków dopingujących. 

 
Warunki i sposób realizacji 
 
Szkoła zapewnia warunki realizacji wymagań szczegółowych określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego.  
 
Wymagania szczegółowe odnoszą się do zajęć prowadzonych w następujących blokach 
tematycznych. 
 
Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 
W tym bloku tematycznym zawarto treści związane z diagnozowaniem i interpretowaniem 
rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej. Podkreśla się znaczenie tych zagadnień w 
kontekście zdrowia, a nie oceny z wychowania fizycznego. Zwraca się uwagę na rozróżnienie 
pojęć diagnozowanie i ocenianie. Pomiar sprawności fizycznej nie powinien być przedmiotem 
(kryterium) oceny z wychowania fizycznego. Powinien służyć do wskazania mocnych i 
słabych przejawów sprawności ucznia w celu planowania ich zmian w kontekście 
całożyciowej aktywności fizycznej. 
 
Aktywność fizyczna. 
W tym bloku tematycznym zawarto treści doskonalące indywidualne i zespołowe formy 
rekreacyjno-sportowe. Treści nauczania wzbogacono o nowoczesne formy ruchu, formy z 
innych kręgów kulturowych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu 
monitorowania i planowania aktywności fizycznej. Zwraca się uwagę na konieczność 
wykorzystywania różnorodnych form aktywności, dających uczniom możliwość 
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dokonywania wyborów dla zdrowia, z uwzględnieniem także przyszłych ról zawodowych i 
rodzinnych. 
 
Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej. 
W tym bloku tematycznym zawarto treści dotyczące działań związanych z umiejętnością 
określenia ryzyka dotyczącego planowania i organizacji aktywności fizycznej dla siebie i 
innych. W treściach nauczania zawarto zagadnienia dotyczące zasad ergonomicznej 
organizacji stanowiska pracy oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji 
wypadków i urazów. 
 
Edukacja zdrowotna. 
W tym bloku tematycznym zawarto treści dotyczące zdrowia i jego diagnozowania w 
kontekście przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym i zawodowym. Łączenie treści z tego 
bloku z wdrażaniem kompetencji społecznych sprzyja rozwijaniu poczucia odpowiedzialności 
za zdrowie własne i innych ludzi, wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje 
możliwości.  
 
Kompetencje społeczne. 
Kompetencje społeczne dotyczą rozwijania w toku uczenia się zdolności kształtowania 
własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu 
społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.  
 
Zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone w sali sportowej, w specjalnie 
przygotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku szkolnym. Szczególnie ważne są 
zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku szkolnego, w środowisku naturalnym, również w 
okresie jesienno-zimowym. Szkoła powinna zapewnić urządzenia i sprzęt sportowy 
niezbędny do zdobycia przez uczniów umiejętności i wiadomości oraz kompetencji 
społecznych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół 
ponadpodstawowych. 
 

Zajęcia z wychowania fizycznego, zarówno te realizowane w formie zajęć klasowo-
lekcyjnych, jak i te prowadzone do wyboru przez ucznia, prowadzą nauczyciele wychowania 
fizycznego zatrudnieni w szkole. Wymagania szczegółowe podstawy programowej odnoszą 
się do zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym. W przypadku zajęć do wyboru przez ucznia, 
realizacja ich może wykraczać poza podstawę programową. 

 
Do realizacji treści nauczania należy włączać uczniów czasowo lub częściowo zwolnionych z 
ćwiczeń fizycznych. Dotyczy to kompetencji z zakresu wiedzy w każdym bloku tematycznym 
oraz wybranych kompetencji z zakresu umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem bloku 
edukacja zdrowotna. 
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ETYKA 
 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 
 
I. Tożsamość, podmiotowość i rozwój moralny.  

1. Rozwijanie wrażliwości moralnej. 
2. Identyfikowanie i rozumienie wartości, norm oraz postaw moralnych związanych z 

różnymi dziedzinami życia indywidualnego i społecznego. 
3.  Rozwijanie postawy szacunku wobec każdego człowieka. 
4. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za siebie oraz swoje społeczne i przyrodnicze 

otoczenie.  
5. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia. 
6. Identyfikowanie i analizowanie problemów oraz dylematów moralnych. 
7. Tworzenie aksjologiczno-moralnego komponentu własnego światopoglądu. 
8. Rozwijanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych. 

 
II. Tworzenie wypowiedzi. 

1. Formułowanie pytań dotyczących sfery aksjologiczno-moralnej. 
2. Formułowanie sądów wartościujących oraz ich uzasadnianie.  
3. Doskonalenie umiejętności uczestniczenia w dialogu i umiejętności dyskutowania o 

zagadnieniach moralnych. 
 

III. Samokształcenie. 
1. Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania i wartościowania informacji 

oraz odpowiedzialnego korzystania z wiedzy. 
2. Kształcenie umiejętności uczenia się. 
3. Rozwijanie samoświadomości moralnej. 

 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
 
I. Elementy etyki ogólnej. 

1. Podstawy etyki. Uczeń: 
1) wie i wyjaśnia, czym jest etyka; 
2) objaśnia pojęcia: dobro i zło, wartość, godność, prawda, wolność, 

odpowiedzialność oraz rozważa rolę tych pojęć w etyce; 
3) zna i objaśnia klasyczną koncepcję osoby; 
4) charakteryzuje wybrane filozoficzne koncepcje człowieka oraz wyjaśnia 

zależności między rozstrzygnięciami antropologicznymi a etycznymi.  
2. Analiza ludzkiego działania w aspekcie moralnym. Uczeń:  

1) identyfikuje główne elementy struktury ludzkiego działania: podmiot, adresat, 
przedmiot (wewnętrzna treść), motyw, intencja, skutki, okoliczności; 
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2) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje oraz uczucia; posługuje się nazwami 
emocji i uczuć do charakteryzowania przeżyć własnych oraz przeżyć innych 
osób – rzeczywistych i fikcyjnych;  

3) zna i wyjaśnia pojęcia sprawstwa i zaniechania; 
4) zna różne kryteria moralnego wartościowania i posługuje się nimi przy 

wyznaczaniu moralnej wartości czynów;  
5) zna, objaśnia i stosuje główne kategorie deontyczne: działania nakazane, 

zakazane, dozwolone; 
6) zna, objaśnia i stosuje główne kategorie aretyczne: cnota, wada, charakter, 

wzór osobowy; 
7) charakteryzuje roztropność jako zdolność usprawniającą podmiot do 

podejmowania trafnych decyzji; rozwija cnotę roztropności; 
8) zna i wyjaśnia klasyczną koncepcję sumienia, kształtuje sumienie; 
9) wykorzystuje pojęcia dyskursu etycznego do analizowania przeżyć, działań i 

postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier 
komputerowych. 

 
II. Wybrane zagadnienia etyki szczegółowej (praktycznej, stosowanej, zawodowej) 

1. Etyka życia osobistego (indywidualnego). Uczeń: 
1) identyfikuje i analizuje problem sensu życia w kontekście klasycznego pytania 

etycznego: „jak należy żyć?”; 
2) identyfikuje i analizuje problem szczęścia, rozważa relację szczęścia do 

moralności; 
3) identyfikuje i analizuje moralne aspekty przyjaźni, charakteryzuje przyjaźń 

jako relację międzyosobową, ocenia wartość przyjaźni; 
4) identyfikuje i analizuje moralne aspekty miłości, charakteryzuje miłość jako 

relację międzyosobową, rozważa relację miłości do moralności; 
5) wyjaśnia ideę rozwoju moralnego i podaje przykłady działań egoistycznych, 

konformistycznych, altruistycznych;  
6) wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, podaje przykłady działań i 

postaw autonomicznych i nieautonomicznych;  
7) podaje przykłady działań, które są wyrazem troski o własne zdrowie i życie; 

wyjaśnia, dlaczego należy odnosić się z szacunkiem do własnego ciała;  
8) analizuje problem stosowania środków psychoaktywnych i formułuje ocenę 

moralną dotyczącą tego typu działań (m.in. na przykładzie skutków ich 
stosowania przez uczestników ruchu drogowego);  

9) identyfikuje i analizuje moralne aspekty ludzkiej seksualności, rozpoznaje 
biologiczne, psychiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania ludzkiej 
seksualności,; 

10) identyfikuje i analizuje moralne aspekty życia rodzinnego, zna i porównuje 
różne historyczne i kulturowe modele rodziny, wyjaśnia znaczenie relacji 
rodzinnych w kontekście rozwoju moralnego człowieka, ocenia wartość 
rodziny; 
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11) wyjaśnia, dlaczego człowiekowi należy okazywać szacunek; kształtuje postawę 
szacunku wobec każdego człowieka; 

12) analizuje fenomen śmierci, rozpoznaje biologiczne, psychiczne, społeczno-
kulturowe aspekty śmierci i umierania. 

2. Bioetyka. Uczeń identyfikuje i rozważa problemy moralne związane z: 
1) początkiem ludzkiego życia (np. sztuczne zapłodnienie, aborcja); 
2) trwaniem i rozwojem ludzkiego życia (np. transplantacje, inżynieria 

genetyczna – klonowanie); 
3) końcem ludzkiego życia (np. uporczywa terapia, opieka paliatywna, eutanazja, 

samobójstwo). 
3. Etyka społeczna i polityczna. Uczeń: 

1) charakteryzuje relację: polityka – moralność; 
2) rozważa zagadnienie relacji: jednostka – społeczeństwo; 
3) rozważa zagadnienie naczelnych wartości w życiu społecznym w kontekście 

sporu między liberalizmem kulturowym a konserwatyzmem;  
4) wyjaśnia pojęcie dobra wspólnego oraz podaje jego przykłady, angażuje się w 

realizację dobra wspólnego; 
5) wyjaśnia znaczenie zasady solidaryzmu i kształtuje postawę solidarności;  
6) wyjaśnia pojęcie sprawiedliwości, kształtuje cnotę sprawiedliwości; 
7) zna i analizuje pojęcie tolerancji, rozważa zagadnienie granic tolerancji, 

kształtuje postawę otwartości i tolerancji; 
8) wyjaśnia pojęcie praw człowieka, analizuje wybrane artykuły Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, wskazuje przykłady łamania praw człowieka oraz 
rozważa różne sposoby ich ochrony; 

9) rozważa znaczenie prawdy w życiu społecznym i politycznym, kształtuje 
postawę uczciwości; 

10) rozpoznaje różne przejawy kłamstwa, zna społeczne skutki kłamstwa i 
dokonuje moralnej oceny kłamstwa; 

11) identyfikuje i analizuje problemy moralne dotyczące kwestii wolności słowa i 
jej granic; 

12) analizuje problem relacji między sztuką a moralnością, rozważa zagadnienie 
wolności artystycznej i jej granic. 

4. Etyka a nauka i technika. Uczeń: 
1) podaje przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowych 

technologii – w szczególności technologii informatycznych; 
2) jest świadomy, że postęp cywilizacyjny dokonuje się dzięki wiedzy; wyjaśnia, 

dlaczego wiedza jest dobrem (wartością);  
3) identyfikuje i analizuje wybrane problemy moralne związane z postępem 

naukowo-technicznym (np. problem ochrony prywatności, problem ochrony 
praw autorskich, problem cyberprzemocy, rozwój sztucznej inteligencji, 
transhumanizm). 

5. Etyka środowiskowa. Uczeń: 
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1) określa, czym jest bioróżnorodność, uzasadnia potrzebę ochrony 
bioróżnorodności; 

2) rozważa zagadnienie moralnego statusu zwierząt; 
3) formułuje argumenty na rzecz ochrony przyrody, angażuje się w działania na 

rzecz ochrony środowiska. 
6. Etyki zawodowe. Uczeń: 

1) wyjaśnia związek między uczeniem się a wykonywaną pracą; wyjaśnia 
znaczenie pracy zarobkowej; 

2) objaśnia, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu; 
3) wyjaśnia pojęcie etyki zawodowej oraz kodeksu etyki zawodowej; 
4) zna i stosuje do analizy szczegółowych przypadków najważniejsze wartości i 

zasady wybranych etyk zawodowych; 
5) w analizie wybranych zagadnień z zakresu etyk zawodowych wykorzystuje 

zapisy stosownych kodeksów etycznych; 
6) rozważa zalety i wady kodeksów etycznych; 
7) tworzy kodeks etyczny klasy (szkoły). 

 
Warunki i sposób realizacji 
 
Zakłada się, że uczniowie uczestniczący w zajęciach z etyki będą zmagali się z typowymi 
zadaniami rozwojowymi okresu dorastania, takimi jak: psychiczne usamodzielnianie się 
wobec rodziców i innych dorosłych, interioryzowanie określonych wartości, zasad, wzorców, 
wypracowywanie satysfakcjonujących relacji z innymi (przede wszystkim z rówieśnikami), 
przygotowanie się do wyboru i pełnienia doniosłych ról społecznych (partnerskich, 
małżeńskich, rodzicielskich, zawodowych, obywatelskich). Warto mieć na uwadze, że 
zazwyczaj z tego typu zadaniami idą w parze takie postawy, przeżycia i zachowania jak: 
niepewność, kontestacja, zmienność emocjonalna i poznawcza, krytycyzm, ciekawość, 
skłonność do poszukiwań i eksperymentowania. Mając na uwadze podmiotowe warunki 
realizacji podstawy programowej, można uznać, iż lekcje etyki mają dopomóc uczniowi w 
jego samoidentyfikacji jako podmiotu moralnego i stymulować jego rozwój moralny na 
poziomie kognitywno-afektywnym i behawioralnym. Ważnym zadaniem nauczyciela jest 
stworzenie takich warunków na lekcjach etyki, aby uczniowie mogli uświadamiać sobie różne 
aspekty podmiotowości, aby mogli swobodnie wyrażać swoje przekonania, konfrontować je z 
przekonaniami innych i uczestniczyć we wspólnym, krytycznym i odpowiedzialnym 
analizowaniu zachowań, postaw i poglądów własnych oraz innych osób – rzeczywistych i 
fikcyjnych.  
 
Podstawa programowa obejmuje wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu szeroko 
rozumianej etyki praktycznej. Podstawa programowa koncentruje się na zarysowaniu 
spektrum problematyki moralnej podejmowanej w różnych typach refleksji etycznej – 
bardziej rozbudowana lista zagadnień szczegółowych dotyczy problematyki społeczno-
politycznej, ze względu na potrzebę rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich jako 
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tzw. kompetencji kluczowych oraz z zakresu etyki życia osobistego, ze względu na opisane 
już warunki podmiotowe podstawy programowej.  
 
Ważne jest ponadto, aby w ramach edukacji etycznej uczniowie wykorzystywali nowoczesne 
technologie informatyczno-komunikacyjne, respektując prawo autorskie i zasady 
bezpieczeństwa w sieci. W szczególności stałym komponentem metodycznym edukacji 
etycznej powinna być racjonalna, respektująca wymogi logiki, ale i etyki dyskusja. Stałą 
praktyką dydaktyczną powinno być również odwoływanie się do różnorodnych codziennych 
doświadczeń uczniów uczestniczących w zajęciach oraz do różnych tekstów kultury.  

 
 

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ  
 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 
 
I. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. 

1. Rozumienie znaczenia literatury i kultury w kształtowaniu poczucia tożsamości 
narodowej lub etnicznej. 

2. Pogłębianie znajomości historii narodowej lub etnicznej. 
3. Pogłębianie wiedzy z zakresu kultury narodowej lub etnicznej. 
4. Kształtowanie świadomego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. 

 
II. Kształcenie językowe. 

1. Rozumienie wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu wspólnoty 
rodzinnej, narodowej i kulturowej. 

2. Kształtowanie odpowiedzialności za świadome posługiwanie się językiem ojczystym. 
3. Poznawanie pojęć służących do opisywania języka jako narzędzia komunikacji. 
4. Zdobycie funkcjonalnej wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu gramatyki. 
5. Pogłębianie umiejętności porozumiewania się (słuchania, mówienia, czytania i 

pisania) w sytuacjach prywatnych i publicznych, w tym z osobami z trudnościami w 
komunikowaniu się. 

6. Pogłębianie umiejętności poprawnego mówienia i pisania zgodnego z zasadami 
poprawności językowej. 
 

III. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Pogłębianie umiejętności analizy i interpretacji utworów literackich i innych tekstów 

kultury z wykorzystaniem właściwej terminologii. 
2. Rozumienie zależności między wydarzeniami historycznymi a literaturą i kulturą. 
3. Pogłębianie zdolności rozumienia wartości o charakterze narodowym, etnicznym i 

uniwersalnym. 
4. Kształtowanie świadomego uczestnictwa w kulturze. 

 
IV. Tworzenie wypowiedzi. 
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1. Rozwijanie i pogłębianie umiejętności wypowiadania się w różnych formach. 
2. Doskonalenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów. 
3. Doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych. 
4. Wyrażanie własnych poglądów i opinii. 
5. Tworzenie wypowiedzi pisemnych, z uwzględnieniem estetyki tekstu i zasad jego 

organizacji, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 
 
 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
 
I. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. Uczeń: 

1) analizuje różne wzorce postaw społecznych, narodowych, obywatelskich, 
obyczajowych, kulturowych, moralnych, religijnych i w ich kontekście 
kształtuje swoją tożsamość; 

2) rozumie tematy, motywy i toposy charakterystyczne dla literatury narodowej 
lub etnicznej; 

3) rozumie związek poznanych utworów z życiem narodu i różnych grup 
wspólnotowych; 

4) wykazuje korzyści wynikające z wzajemnego przenikania się kultur. 
 

II. Kształcenie językowe. 
1. Gramatyka. Uczeń: 

1) odmienia części mowy; 
2) wskazuje funkcje składniowe wyrazów użytych w zdaniu; 
3) analizuje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, rozpoznaje równoważniki 

zdań; 
4) wskazuje różnice między nieodmiennymi częściami mowy; 
5) rozpoznaje znaczenie akcentu wyrazowego. 

2. Zróżnicowanie języka. Uczeń: 
1) rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny, 

naukowy, publicystyczny;  
2) rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenia w tekście;  
3) dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo 

ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (wyrazy gwarowe, 
terminy naukowe, archaizmy i neologizmy, eufemizmy i wulgaryzmy); 

4) rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone, rozumie ich funkcję w tekście; 
5) rozpoznaje różne odmiany języka, np. potoczny, gwarowy, literacki, dialekt. 

3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń: 
1) posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka narodowego lub 

etnicznego; 
2) świadomie korzysta z zasobów internetu, w tym multimedialnych, np. 

bibliotek, słowników on-line, wydawnictw e-book, autorskich stron 
internetowych twórców; dokonuje wyboru źródeł internetowych, 
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uwzględniając kryterium poprawności rzeczowej oraz krytycznie ocenia ich 
wartość, przestrzega praw autorskich; 

3)  stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie sprawę z ich wartości i 
funkcji; 

4) rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu; 
5) stosuje zasady etyki i etykiety językowej, wie, w jaki sposób zwracać się do 

rozmówcy w zależności od sytuacji i relacji z rozmówcą; 
6) rozumie 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); 

7) rozumie konsekwencje stosowania form charakterystycznych dla środków 
elektronicznych (takich jak SMS, e-mail, czat); 

8) rozróżnia pojęcia błędu językowego i innowacji językowej, poprawności i 
stosowności wypowiedzi; 

9) czerpie dodatkowe informacje z przypisu. 
4. Odbiór przekazu językowego. Uczeń: 

1) odczytuje sens tekstów artystycznych, publicystycznych (artykuł, reportaż), 
popularnonaukowych, prasowych (wiadomość, komentarz), również tych 
umieszczonych w internecie, uwzględniając zawarte w nich informacje 
zarówno jawne, jak i ukryte; 

2) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia); 
3) formułuje wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście; 
4) rozpoznaje wypowiedź o charakterze informacyjnym, ekspresywnym i 

impresywnym; 
5) rozpoznaje manipulację językową; 
6) odróżnia opinię od faktu; 
7) rozpoznaje gatunki publicystyczne, prasowe, radiowe i telewizyjne. 

5. Ortografia i interpunkcja. Uczeń: 
1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym; 
2) wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych. 

 
III. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Uczeń: 
1) rozpoznaje podstawowe motywy (np. ojczyzny, poety, matki, ziemi itp.) oraz 

ich funkcje w utworze; 
2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki, biograficzny; 
3) dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości 

narodowe i uniwersalne; 
4) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania bohatera i świata przedstawionego 

(narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja) oraz różne sposoby pokazywania 
świata przedstawionego: realizm, fantastyka, groteska; 
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5) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu 
(tytuł, podtytuł, puenta, kompozycja, słowa klucze, motto). 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 
1) określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury; 
2) dostrzega specyfikę przekazów audiowizualnych (przedstawień teatralnych, 

filmów, programów informacyjnych, programów rozrywkowych). 
 

IV. Tworzenie wypowiedzi. 
1. Mówienie. Uczeń: 

1) 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); 

2) 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); 

3) przygotowuje wypowiedź (analizuje temat, dostosowuje do niego formę 
wypowiedzi, sporządza plan wypowiedzi; 

4) hierarchizuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie. 
2. Pisanie. Uczeń: 

1) tworzy dłuższy tekst pisany (podanie, rozprawka, recenzja, referat, 
interpretacja utworu literackiego lub jego fragmentu) zgodnie z podstawowymi 
regułami jego organizacji, przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i 
logicznej, w tym celu posługuje się również technologią informacyjno-
komunikacyjną; 

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) hierarchizuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie; 
5) wykonuje różne działania na tekście cudzym (np. streszcza, parafrazuje, 

sporządza konspekt, cytuje, sporządza przypisy). 
 
Warunki i sposób realizacji 
 
Szkoła ponadpodstawowa to czas wchodzenia młodego człowieka w dorosłe życie, 
pogłębiania poczucia własnej świadomości narodowej lub etnicznej, poznawania kultury, 
doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, myślenia konkretnego i abstrakcyjnego. To 
również okres intensywnego rozwoju osobowości ucznia zarówno pod względem 



65 

 

intelektualnym, jak i emocjonalnym, jego zainteresowań, wyznaczania sobie celów, do 
których dąży. Na tym etapie edukacji uczeń tworzy fundamenty swojego światopoglądu, 
kształtuje hierarchię wartości, samodzielnie analizuje i porządkuje rzeczywistość. Staje się 
świadomym odbiorcą kultury, potrafi dostrzegać i rozumieć wartości narodowe lub etniczne 
oraz uniwersalne. 
 
Zadaniem nauczyciela języka mniejszości narodowej lub etnicznej jest przede wszystkim: 

1) rozwijanie motywacji do poznawania języka, kultury, tradycji; 
2) pogłębianie poczucia tożsamości narodowej lub etnicznej, szacunku do kultury i 

tradycji; 
3) zapoznanie z najważniejszymi tendencjami w kulturze współczesnej mniejszości 

narodowej lub etnicznej; 
4) kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur i szacunku dla ich dorobku; 
5) pogłębianie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem mniejszości 

narodowej lub etnicznej w różnych sytuacjach komunikacyjnych z zachowaniem norm 
kultury, etyki i etyki językowej; 

6) pogłębianie umiejętności posługiwania się różnymi gatunkami wypowiedzi ustnych i 
pisemnych, które są niezbędne w edukacji szkolnej oraz w różnych sytuacjach 
życiowych; 

7) inspirowanie ucznia do samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy, również z 
wykorzystaniem środowiska wirtualnego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w 
sieci.  

 
Nauczyciel w szkole ponadpodstawowej odwołuje się do wiedzy i umiejętności, które uczeń 
nabył na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Wprowadza go w świat kultury wysokiej, 
uczy świadomego, krytycznego odbioru tekstów kultury. Zwraca uwagę na specyfikę życia 
mniejszości narodowej lub etnicznej. Stwarza warunki do samodzielnego rozwoju 
intelektualnego oraz inspiruje do pogłębiania wiedzy. W tym celu stosuje wybrane metody 
wspierające rozwój ucznia jak metodę projektu, polegającą na szerokiej współpracy pomiędzy 
uczniami. 
 
 

JĘZYK REGIONALNY – JĘZYK KASZUBSKI 
 
Cele kształcenia – wymagania ogólne 
 
I. Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. 

1. Rozumienie znaczenia literatury i kultury w kształtowaniu poczucia tożsamości 
regionalnej. 

2. Pogłębianie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu. 
3. Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. 

 
II. Kształcenie językowe 
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1. Kształcenie umiejętności posługiwania się leksykalnymi zasobami języka. 
2. Świadome wykorzystanie języka regionalnego do wzmacniania poczucia tożsamości 

i uczestnictwa w życiu wspólnoty regionalnej. 
3. Pogłębianie wiedzy na temat zagadnień z zakresu nauki o języku. 
4. Wzbogacanie umiejętności komunikacyjnych, wykorzystywanie języka kaszubskiego 

w różnych sytuacjach. 
5. Stosowanie szeroko pojętej indywidualizacji nauczania w wyrównywaniu kompetencji 

językowych uczniów. 
6. Wyrabianie szacunku do lokalnych odmian języka regionalnego. 

 
III. Kształcenie literackie i kulturowe 

1. Poznawanie i poszerzanie zakresu znajomości literatury kaszubskiej. 
2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów 

kultury. 
3. Kształtowanie umiejętności świadomego uczestniczenia w kulturze: regionalnej, 

polskiej, europejskiej i światowej. 
4. Kształcenie szacunku dla kultury własnej i innych. 
5. Rozwijanie zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i rozwijanie potrzeby 

uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. 
 

IV. Tworzenie wypowiedzi 
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku kaszubskim w różnych formach 

wypowiedzi ustnych i pisemnych. 
2. Szerokie wykorzystywanie kompetencji językowych w różnych sytuacjach.  
3. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, poglądów i opinii. 

 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
 
I. Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Świadomość regionalna. Uczeń: 

1) analizuje różne wzorce postaw i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość; 
2) rozumie tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury kaszubskiej; 
3) rozumie kontekst kulturowy poznawanych utworów literackich; 
4) dostrzega korzyści wynikające z wzajemnego przenikania się kultur; 
5) dostrzega wartości tkwiące w szeroko pojętym nazewnictwie regionalnym. 

 
II. Kształcenie językowe 

1. Gramatyka. Uczeń: 
1) wykazuje się wiedzą z zakresu fonetyki, fleksji, słowotwórstwa i składni; 
2) odnosi się z szacunkiem do lokalnych odmian języka regionalnego; 
3) stosuje w tekście zasady ortografii i  interpunkcji. 

2. Zróżnicowanie języka. Uczeń: 
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1) wie, że język jest systemem znaków, a komunikacja odbywa się na poziomie 
werbalnym i niewerbalnym;  

2) rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenia w tekście;  
3) dostrzega wpływ leksyki na tworzenie różnych odmian języka. 

3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń: 
1) stosuje poprawne formy wyrazów w komunikowaniu się za pomocą środków 

elektronicznych; 
2) rozróżnia pojęcia błędu językowego i innowacji językowej, poprawności i 

stosowności wypowiedzi. 
4. Odbiór przekazu językowego. Uczeń: 

1) rozpoznaje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu; 
2) odczytuje sens tekstu (np. znaczenia wyrazów, związków frazeologicznych, 

zdań, grup zdań porządkowanych w akapicie), potrafi wydzielić jego 
fragmenty i objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości; 

3) odczytuje sens tekstów artystycznych, publicystycznych, 
popularnonaukowych, prasowych. 

 
III. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Uczeń: 
1) rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie, potrafi wymienić ich cechy; 
2) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania bohatera i świata przedstawionego; 
3) rozpoznaje podstawowe motywy i toposy (np. ojczyzny, poety, matki, ziemi, 

wędrówki, inne) oraz ich funkcje w utworze; 
4) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu 

(tytuł, podtytuł, puenta, kompozycja, słowa klucze, motto); 
5) dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości 

regionalne, narodowe i uniwersalne. 
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 

1) interpretuje dzieła sztuki; 
2) określa wartości poznawanych tekstów kultury. 

 
IV. Tworzenie wypowiedzi. 

1. Mówienie. Uczeń: 
1) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad 

logiki i retoryki; 
2) wypowiada się na tematy poruszane w toku edukacji; 
3) publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź. 

2. Pisanie. Uczeń: 
1) hierarchizuje informacje zawarte w tekście; 
2) tworzy tekst własny, stosując adekwatną do tematu formę wypowiedzi;  
3) opracowuje redakcyjnie własny tekst (dokonuje przeróbek, uzupełnień, 

transformacji, skrótów, eliminuje przypadkową niejednoznaczność 
wypowiedzi). 
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Lista lektur 
 
Proza: 
1) Derdowski Hieronim, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł (całość); 
2) Drzeżdżon Jan, Twarz Smętka (fragmenty); 
3) Fikus Stefan, wybrane fragmenty prozy; 
4) Grass Günter, Blaszany bębenek (fragmenty);  
5) Heyke Léòn, Dobrogòst i Miłosława (fragmenty); 
6) Janke Stanisław, Łiskawica (fragmenty); 
7) Jażdżewski Bolesław, Wspomnienia kaszubskiego „Gbura”, cz. 3 (fragmenty); 
8) Labuda Aleksander, Guczów Mack gôdô (wybrane felietony); 
9) Łajming Anna, Czterolistna koniczyna (wybrane opowiadania lub fragmenty); Dzieciństwo, 
Młodość (wybrane fragmenty); 
10) Majkowski Aleksander, Żëcé i przigòdë Remùsa (całość)*; 
11) Walkusz Jan, Sztrądã słowa (fragmenty); 
12) Zbrzëca Jón (ps.), W stolëcë chmùrników (wybrane eseje lub ich fragmenty) 
 
oraz inne teksty wybrane przez nauczyciela i uczniów. 
 
Poezja: 
Wybór wierszy następujących poetów: 
Bartelik Stanisław, Bieszk Stefan, Czaja Ida, Derdowski Hieronim, Drzeżdżon Jan, Fopke 
Tomasz, Heyke Leon, Janke Stanisław, Karnowski Jan, Labuda Aleksander, Labudda 
Jaromira, Majkowski Aleksander, Makurat Hanna, Muza Krystyna, Nagel Alojzy, Pepliński 
Antoni, Pieper Michał, Piepka Jan, Rompski Jan, Sędzicki Franciszek, Stachurski Jerzy, 
Szymańska Ugowska Bożena,Trepczyk Jan, Zbrzyca Jan (ps.), Zmuda Trzebiatowski Robert 
 
oraz inne utwory wybrane przez nauczyciela i uczniów. 
 
Dramat: 
1) wybrane dramaty w całości lub fragmentach Jana Karnowskiego oraz Jana Rompskiego; 
2) Sychta Bernard, Hanka sã żeni (fragmenty) lub inny dramat we fragmentach. 
 
Przekłady: 
Tłumaczenia literatury polskiej i światowej na język kaszubski (wybrane utwory lub ich 
fragmenty).  
 
Inne propozycje literackie inspirowane tematyką kaszubską. 
 
Teksty pomocnicze, np. bedekery, czasopisma, leksykony, monografie, opracowania, 
poradniki, przewodniki, słowniki. 
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Warunki i sposób realizacji  
 
Nauka języka kaszubskiego w branżowej szkole II stopnia jest kontynuacją nauczania tego 
przedmiotu w branżowej szkole I stopnia. 
 
Ważne jest wprowadzenie elementów historii, geografii, przyrody i kultury regionu w obręb 
treści nauczanych na języku kaszubskim, co powinno być realizowane głównie poprzez 
uczestnictwo w życiu kulturalnym Kaszub oraz na podstawie literatury.  
 
Należy zadbać o to, aby wykorzystywane w procesie edukacyjnym teksty były zapisane w 
standaryzowanej pisowni. W określonych przypadkach, np. pokazanie cech dialektalnych 
języka lub jego historycznego rozwoju, dopuszcza się użycie tekstów w niestandaryzowanej 
pisowni.  
 
Dla uatrakcyjnienia zajęć zaleca się szerokie wykorzystywanie tekstów kultury (w tym 
kaszubskojęzycznych filmów). Pomocą w procesie edukacji powinny też być filmy o 
Kaszubach, audycje radiowe i telewizyjne, zasoby internetowe, spotkania z zasłużonymi dla 
kultury kaszubskiej ludźmi, warsztaty, projekty edukacyjne.  
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