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Preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego  
 
III etap edukacyjny: 4-letnie liceum ogólnokształcące oraz 5-letnie technikum 
 
Kształcenie ogólne w szkole ponadpodstawowej tworzy programowo spójną całość i stanowi 
fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, 
a następnie ich doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces uczenia się przez całe 
życie. 
 
Celem kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum 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 liceum ogólnokształcącym i technikum 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, wyobrażanie 
sobie, 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 
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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, to 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 podejmowania działań indywidualnych. 
 
Jednym z najważniejszych zadań liceum ogólnokształcącego i technikum 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. 
 
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.  
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Ważnym celem działalności szkoły 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 szkoła 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 liceum ogólnokształcącym i technikum 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. 
 
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. I te 
umiejętności kształtowane będą w szkole ponadpodstawowej. 
 
Przedmioty w liceum ogólnokształcącym i technikum mogą być nauczane w zakresie 
podstawowym lub w zakresie rozszerzonym:  
1) tylko w zakresie podstawowym – przedmioty: muzyka, plastyka, podstawy 

przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do 
życia w rodzinie, etyka;  

2) w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, 
matematyka, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny – język 
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kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, filozofia, fizyka, 
informatyka;  

3) tylko w zakresie rozszerzonym – przedmioty: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński 
i kultura antyczna. 

 
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 podejmują działania mające na celu zindywidualizowane 
wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.  
 
Uczniom z niepełnosprawnościami szkoła zapewnia optymalne warunki pracy. Wybór form 
indywidualizacji nauczania powinien wynikać z rozpoznania potencjału każdego ucznia. Zatem 
nauczyciel powinien tak dobierać zadania, aby z jednej strony nie przerastały one możliwości 
ucznia (uniemożliwiały osiągnięcie sukcesu), a z drugiej nie powodowały obniżenia motywacji 
do radzenia sobie z wyzwaniami.  
 
Bardzo istotna jest edukacja zdrowotna, która prowadzona konsekwentnie i umiejętnie będzie 
przyczyniać się do poprawy kondycji zdrowotnej społeczeństwa oraz pomyślności 
ekonomicznej państwa. 
 
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.  
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Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole ponadpodstawowej jest 
przedstawiany w języku efektów uczenia się, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji1).  
 
Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania;  
2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 
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.  
 
Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania 
opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb. 
 
Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej 
państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej 
działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków 
należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie 
procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego 
oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe 
traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów 
czy decyzji. W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje 
działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania 
postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami 
państwowymi.  
 
W czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum są realizowane 
następujące przedmioty: 
1) język polski; 
2) język obcy nowożytny; 

3) filozofia; 
4) język łaciński i kultura antyczna;  
5) muzyka; 
6) historia muzyki; 
7) plastyka; 
8) historia sztuki; 
9) historia; 
10) wiedza o społeczeństwie; 
11) geografia;  
12) podstawy przedsiębiorczości;  

                                                            
1 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475). 
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13) biologia;  
14) chemia; 
15) fizyka; 
16) matematyka; 
17) informatyka; 
18) wychowanie fizyczne; 
19) edukacja dla bezpieczeństwa; 
20) wychowanie do życia w rodzinie2); 
21) etyka; 
22) język mniejszości narodowej lub etnicznej3); 
23) język regionalny – język kaszubski3). 

 
 
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, integracji 
kulturowej i komunikacji językowej. Przewiduje ona aktywne uczestnictwo uczniów w życiu 
środowiska lokalnego i kulturze narodowej lub etnicznej. 
 
Zadaniem nauczyciela jest ponadto 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 poszanowanie 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. 
 

                                                            
2 Sposób nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie określają przepisy wydane na podstawie art. 4 
ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z 1995 r. poz. 334, z 1996 r. poz. 646, z 1997 r. poz. 943 i poz. 
1040, z 1999 r. poz. 32 oraz z 2001 r. poz. 1792). 
3 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). 



Szkoła ponadpodstawowa — język mniejszości narodowej lub etnicznej 

 

13 

Podstawa programowa przedmiotu język mniejszości narodowej lub 
etnicznej 
 
III etap edukacyjny: 4-letnie liceum ogólnokształcące oraz 5-letnie technikum 
 
Zakres podstawowy i rozszerzony 
 
 
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. 

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

organizacji, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
 

ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY 

 
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, toposy 
charakterystyczne dla literatury 
narodowej; 

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

4) wykazuje korzyści wynikające 
z wzajemnego przenikania się kultur. 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto: 
1) rozpoznaje w tekstach kultury 

problemy religijne, społeczne, 
polityczne związane z życiem 
mniejszości narodowej lub etnicznej; 

2) rozpoznaje i rozumie wpływy innych 
języków na język mniejszości 
narodowej lub etnicznej; 

3) rozumie relacje międzykulturowe 
w Polsce. 

 
II. Kształcenie językowe.  

1. Gramatyka. Uczeń: 

1) odmienia części mowy; 
2) wskazuje różnice między 

nieodmiennymi częściami mowy; 
3) wskazuje funkcje składniowe wyrazów 

użytych w zdaniu; 
4) analizuje zdania złożone współrzędnie 

i podrzędnie, rozpoznaje równoważniki 
zdań; 

5) rozpoznaje temat słowotwórczy 
i formant w wyrazach pochodnych 
i wskazuje funkcje formantów 
w nadawaniu znaczenia wyrazom 
pochodnym;  

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego. 
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6) rozpoznaje znaczenie akcentu 
wyrazowego.  

2. Zróżnicowanie języka. Uczeń: 

1) zna pojęcia znaku językowego 
i systemu znaków; potrafi uzasadnić, 
że język jest systemem znaków; 
rozróżnia treści wprowadzane do 
komunikatu za pomocą znaków 
werbalnych i niewerbalnych, mając 
świadomość różnych sposobów ich 
odbioru i interpretacji; 

2) rozpoznaje wyrazy wieloznaczne 
i rozumie ich znaczenia w tekście; 

3) rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl 
potoczny, urzędowy, artystyczny, 
naukowy, publicystyczny; 

4) rozpoznaje funkcję języka w tekście; 
5) dostrzega zróżnicowanie słownictwa 

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

6) rozpoznaje wyrazy rodzime 
i zapożyczone, rozumie ich funkcję 
w tekście; 

7) rozpoznaje różne odmiany języka, np. 
potoczny, gwarowy, literacki, dialekt. 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto rozpoznaje 
i wskazuje wybrane cechy języka 
ojczystego/etnicznego; sytuuje język 
ojczysty/etniczny na tle innych języków 
używanych w Europie. 
 
 
 
 

3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń: 

1) sprawnie posługuje się oficjalną 
i nieoficjalną odmianą języka 
narodowego lub etnicznego; 

2) rozumie pojęcie aktu komunikacji 
językowej i wskazuje jego składowe, 
dostrzega i omawia współczesne 
zmiany modelu komunikacji językowej 
(np. różnice między tradycyjną 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto: 
1) rozróżnia i omawia na wybranych 

przykładach funkcje języka – 
poznawczą (kategoryzowanie świata), 
komunikacyjną (tworzenie wypowiedzi 
i stosowanie języka w aktach 
komunikacji) oraz społeczną 
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komunikacją ustną lub pisaną 
a komunikacją przez internet); 

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

4) świadomie korzysta z zasobów 
internetu, w tym multimedialnych, np. 
z: bibliotek, słowników on-line, 
wydawnictw e-book, autorskich stron 
internetowych twórców; dokonuje 
wyboru źródeł internetowych, 
uwzględniając kryterium poprawności 
rzeczowej oraz krytycznie ocenia ich 
wartość, przestrzega praw 
bezpieczeństwa w sieci; 

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

6) rozpoznaje typ nadawcy i adresata 
tekstu; 

7)     rozróżnia pojęcia błędu językowego 
i innowacji językowej, poprawności 
i stosowności wypowiedzi; rozpoznaje 
i poprawia różne typy błędów 
językowych; 

8) czerpie dodatkowe informacje 
z przypisu; 

9) stosuje zasady etyki i etykiety 
językowej, wie, w jaki sposób zwracać 
się do rozmówcy w zależności od 
sytuacji i relacji z rozmówcą. 

(jednoczenie grupy i budowanie 
tożsamości zbiorowej – regionalnej, 
środowiskowej, narodowej); 

2) dostrzega funkcje wypowiedzi 
towarzyszące funkcji komunikacyjnej: 
sprawczą i fatyczną. 

 

4. Odbiór przekazu językowego. Uczeń: 

1) wskazuje charakterystyczne cechy 
stylu danego tekstu, nazywa 
zastosowane w nim środki językowe 
i określa ich funkcje w tekście; 

2) odczytuje sens tekstu (a w nim 
znaczenia wyrazów, związków 
frazeologicznych, zdań, grup zdań 
porządkowanych w akapicie), potrafi 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego. 
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wydzielić jego fragmenty i objaśnić ich 
sens oraz funkcję na tle całości; 

3) dokonuje logicznego streszczenia 
tekstu argumentacyjnego 
(wyróżniając kluczowe pojęcia, 
twierdzenia i sposób ich 
uzasadnienia); 

4) odczytuje sens tekstów artystycznych, 
publicystycznych (artykuł, reportaż), 
popularnonaukowych, prasowych 
(wiadomość, komentarz), również 
w sieci internet, uwzględniając 
zawarte w nich informacje zarówno 
jawne, jak i ukryte; 

5) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. 
wrażenia); 

6) formułuje wnioski wynikające 
z przesłanek zawartych w tekście; 

7) rozpoznaje wypowiedź 
argumentacyjną, wskazuje tezę, 
argumenty i wnioski; 

8) rozpoznaje wypowiedź o charakterze 
informacyjnym, ekspresywnym 
i impresywnym; 

9) rozpoznaje manipulację językową; 
10) odróżnia opinię od faktu; 
11) 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. 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego. 
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III. Kształcenie literackie i kulturowe.  

1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Uczeń: 

1) zna podstawy periodyzacji literatury 
mniejszości narodowej lub etnicznej; 

2) zna prądy literackie i artystyczne 
w epokach literackich, określa ich 
cechy; 

3) rozpoznaje gatunki literackie, potrafi 
wymienić ich cechy; 

4) wskazuje różnice między dramatem 
i teatrem; 

5) wskazuje zastosowane w utworze 
językowe środki wyrazu artystycznego 
oraz inne wyznaczniki poetyki danego 
utworu (z zakresu podstaw 
wersyfikacji, kompozycji, genologii) 
i określa ich funkcje; 

6) korzysta z informacji zawartych 
w encyklopediach i słownikach 
w formie książkowej i elektronicznej; 

7) rozpoznaje w utworze sposoby 
kreowania bohatera i świata 
przedstawionego (narracja, fabuła, 
sytuacja liryczna, akcja) oraz różne 
sposoby pokazywania świata 
przedstawionego: realizm, fantastyka, 
groteska; 

8) rozpoznaje podstawowe motywy (np. 
ojczyzny, poety, matki, ziemi, inne) 
oraz ich funkcje w utworze; 

9) wykorzystuje w interpretacji 
elementy znaczące dla odczytania 
sensu utworu (tytuł, podtytuł, puenta, 
kompozycja, słowa klucze, motto); 

10) wykorzystuje w interpretacji utworu 
konteksty: literacki, kulturowy, 
filozoficzny, biograficzny; 

11) dostrzega obecne w utworach 
literackich oraz innych tekstach 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto: 
1) dostrzega przemiany konwencji 

i praktykę ich łączenia (synkretyzm 
konwencji i gatunków); 

2) wskazuje teksty wzorcowe dla 
utworów będących parafrazami, 
parodiami i trawestacjami; 

3) dostrzega i potrafi komentować 
estetyczne wartości utworu 
literackiego; 

4) przeprowadza interpretację 
porównawczą utworów literackich; 

5) w interpretacji eseju i felietonu 
wykorzystuje wiedzę o ich cechach 
gatunkowych. 
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kultury wartości narodowe 
i uniwersalne. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 

1) interpretuje dzieła sztuki; 
2) określa wartości estetyczne 

poznawanych tekstów kultury; 
3) dostrzega specyfikę przekazów 

audiowizualnych (przedstawień 
teatralnych, filmów, programów 
informacyjnych, programów 
rozrywkowych), potrafi nazwać ich 
tworzywo (ruchome obrazy, warstwa 
dźwiękowa). 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego. 

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

3) 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); 

4) hierarchizuje informacje w zależności 
od ich funkcji w przekazie. 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto: 
1) rozróżnia normę językową wzorcową  

i użytkową;  
2) ocenia własne kompetencje językowe 

(poprawność gramatyczną 
i słownikową) oraz kompetencje 
komunikacyjne (stosowność 
i skuteczność wypowiadania się). 
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2. Pisanie. Uczeń: 

1) hierarchizuje informacje w zależności 
od ich funkcji w przekazie; 

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

3) 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); 

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

5) opracowuje redakcyjnie własny tekst 
(dokonuje przeróbek, uzupełnień, 
transformacji, skrótów, eliminuje 
przypadkową niejednoznaczność 
wypowiedzi); 

6) wykonuje różne działania na tekście 
cudzym (np. streszcza, parafrazuje, 
sporządza konspekt, cytuje, sporządza 
przypisy); 

7) uwzględnia w interpretacji potrzebne 
konteksty, np. biograficzny, 
historyczny. 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto adjustuje na 
poziomie elementarnym tekst pisany 
i dokonuje jego korekty. 

Warunki i sposób realizacji 
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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 intelektualnym, jak 
i emocjonalnym, jego zainteresowań, wyznaczania sobie celów, do których dąży. Uczeń tworzy 
fundamenty swojego światopoglądu, kształtuje hierarchię wartości, samodzielnie analizuje 
i porządkuje rzeczywistość. Staje się świadomym odbiorcą kultury, potrafi systematyzować 
swoją wiedzę o języku, tradycji i współczesności, dostrzegać i rozumieć wartości narodowe 
i uniwersalne.  
 
Zadaniem nauczyciela języka mniejszości narodowej lub etnicznej na III etapie edukacyjnym 
jest przede wszystkim: 

1) pogłębianie poczucia tożsamości narodowej lub etnicznej, szacunku do kultury 
i tradycji; 

2) rozwijanie motywacji do poznawania języka, kultury, 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 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.  
 
Należy zwró uwagę na specyfikę życia mniejszości narodowej lub etnicznej. Szkoła stwarza 
warunki do samodzielnego rozwoju intelektualnego oraz inspiruje do pogłębiania wiedzy. 
W tym celu stosuje wybrane metody wspierające rozwój ucznia, w tym metodę projektu, 
polegającą na szerokiej współpracy pomiędzy uczniami. 
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Preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego  
 
III etap edukacyjny: branżowa szkoła I stopnia dla uczniów będących 
absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej 
 
 
Celem edukacji w branżowej szkole I stopnia jest przygotowanie uczniów do uzyskania 
kwalifikacji zawodowych, a także, jak w przypadku innych typów szkół, do pracy i życia 
w warunkach współczesnego świata. Poza kształceniem zawodowym, branżowa szkoła 
I stopnia ma za zadanie wyposażyć uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi 
fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych 
kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w branżowej szkole II 
stopnia w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego 
w branżowej szkole I stopnia, lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (począwszy od 
klasy II), a następnie w szkołach policealnych lub szkołach wyższych. 
 
Celem kształcenia ogólnego w branżowej szkole I 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; 
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 I 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, 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 
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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 I 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 danej dziedziny nauki, 
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. 
 
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. 
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Ze względu na to, że środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę, zarówno 
w życiu społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi 
edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania 
mediów. 
 
Ważnym celem działalności branżowej szkoły I stopnia jest skuteczne nauczanie języków 
obcych. Bardzo ważne jest dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które 
uzyskał 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 szkoła 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 I 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. 
 
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. Umiejętności 
te będą kształtowane w branżowej szkole I stopnia. 
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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 podejmują działania mające na celu zindywidualizowane 
wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. 
 
Uczniom z niepełnosprawnościami szkoła zapewnia optymalne warunki pracy. Wybór form 
indywidualizacji nauczania powinien wynikać z rozpoznania potencjału każdego ucznia. 
Nauczyciel powinien tak dobierać zadania, aby z jednej strony nie przerastały one możliwości 
ucznia (uniemożliwiały osiągnięcie sukcesu), a z drugiej nie powodowały obniżenia motywacji 
do radzenia sobie z wyzwaniami. 
 
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 I stopnia jest 
przedstawiany w języku efektów uczenia się, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji4. 
Działalność edukacyjna branżowej szkoły I stopnia jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 
2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 
Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 
tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 
                                                            
4 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.). 
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programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego 
nauczyciela. 
 
Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania 
opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb. 
 
Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej 
państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej 
działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków 
należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie 
procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego 
oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe 
traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów 
czy decyzji. W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje 
działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania 
postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami 
państwowymi. 
 
Przedmioty nauczania z zakresu kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia: 

1) język polski; 
2) język obcy nowożytny; 
3) historia; 
4) wiedza o społeczeństwie; 
5) podstawy przedsiębiorczości; 
6) geografia; 
7) biologia; 
8) chemia; 
9) fizyka; 
10) matematyka; 
11) informatyka; 
12) wychowanie fizyczne; 
13) edukacja dla bezpieczeństwa; 
14) wychowanie do życia w rodzinie5; 
15) etyka; 
16) język mniejszości narodowej lub etnicznej6; 
17) język regionalny – język kaszubski6. 

                                                            
5 Sposób nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie określają przepisy wydane na podstawie art. 4 
u st. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.). 
6 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 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.). 
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Język mniejszości narodowej lub etnicznej 
 
Podstawa programowa umożliwia rozwój młodzieży, należącej do mniejszości narodowej lub 
etnicznej w zakresie świadomości i tożsamości narodowej lub etnicznej oraz komunikacji 
językowej. Przewiduje ona uczestnictwo uczniów w życiu środowiska lokalnego i kulturze 
narodowej lub etnicznej. 
 
Zadaniem nauczyciela jest motywowanie ucznia do poznawania tekstów kultury narodowej 
lub etnicznej. 
 
Jednym z najważniejszych zadań nauczyciela jest również rozwijanie w uczniach postaw 
ciekawości, otwartości na otaczający świat i poszanowania kultury własnego narodu lub 
grupy etnicznej. 
 
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 treści nauczania, które odwołują się do konkretnych umiejętności oraz 
ściśle określonych wiadomości. Spełnianie wymagań szczegółowych służy osiąganiu 
wymagań ogólnych. 
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Podstawa programowa przedmiotu język mniejszości narodowej lub 
etnicznej 
 
III etap edukacyjny: branżowa szkoła I stopnia dla uczniów będących 
absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej 
 
 
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. Rozwijanie wiedzy z zakresu kultury narodowej lub etnicznej. 

 
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. Zdobycie funkcjonalnej wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu gramatyki 

opisowej. 
4. Rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia i pisania zgodnego z zasadami 

poprawności językowej. 
 
III. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji utworów literackich i innych tekstów 
kultury z wykorzystaniem podstawowej terminologii. 

2. Rozumienie zależności między wydarzeniami historycznymi a literaturą i kulturą. 
3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyjmowaną hierarchię wartości. 

 
IV. Tworzenie wypowiedzi. 

1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych formach. 
2. Doskonalenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów. 
3. Doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych. 

 
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, toposy charakterystyczne dla literatury narodowej; 
3) rozumie związek poznanych utworów z życiem narodu i różnych grup 
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wspólnotowych. 
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. 
2. Zróżnicowanie języka. Uczeń rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, 

urzędowy, artystyczny, naukowy, publicystyczny. 
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, 
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. 
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). 
5. Ortografia i interpunkcja. Uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym 

i interpunkcyjnym. 
 

III. Kształcenie literackie i kulturowe. Analiza i interpretacja utworów literackich. Uczeń: 
1) rozpoznaje podstawowe motywy (np. ojczyzny, poety, matki, ziemi) 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. 
 

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, 
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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). 

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). 

 
Warunki i sposób realizacji 
 
Szkoła ponadpodstawowa to czas budowania 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 intelektualnym, jak i emocjonalnym, jego zainteresowań, 
wyznaczania sobie celów, do których dąży. Na tym etapie edukacyjnym 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 i uniwersalne. 
 
Zadaniem nauczyciela języka mniejszości narodowej lub etnicznej jest przede wszystkim: 

1) pogłębianie poczucia tożsamości narodowej lub etnicznej, szacunku do kultury 
i tradycji; 

2) rozwijanie motywacji do poznawania języka, kultury, 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) rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem mniejszości narodowej 

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

6) rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi gatunkami wypowiedzi ustnych 
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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 odwołuje się do wiedzy i umiejętności, które uczeń nabył na wcześniejszych 
etapach edukacyjnych. 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, w tym metodę projektu, polegającą na 
szerokiej współpracy między uczniami. 
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Preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego  
 
III etap edukacyjny: branżowa szkoła 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, wyobrażanie, 
sądzenie, rozwiązywanie problemów, twórczość. Dzięki temu, że uczniowie szkoły 
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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. 
 
Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, 
dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów 
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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. 
 
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 
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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 Kwalifikacji7).  
 
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. 

 
  
                                                            
7) Ustawa dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475). 
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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 etnicznej8;  
9) język regionalny – język kaszubski8. 

 
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. 
  
                                                            
8 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 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.). 
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Podstawa programowa przedmiotu język mniejszości narodowej lub 
etnicznej 
 
III etap edukacyjny: branżowa szkoła II stopnia dla uczniów będących 
absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej 
 
 
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. 

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. 
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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, 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; 
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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; 

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). 
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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 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. 
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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. 
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Komentarz do podstawy programowej przedmiotu język mniejszości 
narodowej lub etnicznej

Jolanta Grygoruk, dr Paulina Olechowska 

Stworzenie nowej podstawy programowej spowodowało zmiany w nauczaniu języków 
mniejszości narodowych i etnicznej. Prawo oświatowe wprowadza nową strukturę 
szkolnictwa, w której zmianą zasadniczą jest przywrócenie 8-letniej szkoły podstawowej, 
4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum oraz powstanie branżowej 
szkoły I i II stopnia. W związku z obecnym wydłużeniem cyklu nauczania w liceum 
i technikum, nowa podstawa programowa została dostosowana do nauczania w czteroletnim 
liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum oraz branżowej szkole. 

W nowej podstawie programowej zastosowano metodologię, zgodnie z którą cele kształcenia 
zostały zapisane w języku wymagań ogólnych, a treści nauczania oraz umiejętności uczniów – 
jako wymagania szczegółowe. 

Nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej jest ważnym elementem kształtowania 
tożsamości narodowej lub etnicznej. Główne cele kształcenia dotyczą:  

• świadomości własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego, czyli rozumienia
literatury, pogłębiania wiedzy z zakresu kultury narodowej lub etnicznej,
kształtowania zainteresowania świadomego uczestnictwa w życiu społeczności
lokalnej,

• rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu wspólnoty
rodzinnej, narodowej i kulturowej, pogłębiania umiejętności porozumiewania się
w języku ojczystym (słuchania, mówienia, czytania i pisania) w sytuacjach prywatnych
i publicznych, w tym z osobami z trudnościami w komunikowaniu się, poprawnego
mówienia i pisania zgodnego z zasadami poprawności językowej,

• pogłębianie umiejętności analizy i interpretacji utworów literackich i innych tekstów
kultury z wykorzystaniem właściwej terminologii w języku mniejszości narodowej lub
etnicznej,

• doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Obecna podstawa programowa w zakresie nauczania języków mniejszości narodowej lub 
etnicznej różni się od podstawy programowej z 27 sierpnia 2012 roku. Główne różnice 
występują w obszarze „Cele kształcenia – wymagania ogólne”. W obszarze I zamiast 
„zrozumienia własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego” wprowadzono „świadomość 
własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. Został zachowany obszar III z poprzedniej 
podstawy programowej (obecnie IV) – „Tworzenie wypowiedzi”, ale został doprecyzowany 
i podzielony w wymaganiach szczegółowych na mówienie i pisanie. 
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Obszar II z poprzedniej podstawy programowej – „Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 
zawartych w nich informacji” w obecnej podstawie programowej nie występuje. Zostało 
dodane – jako obszar II – „Kształcenie językowe”, na które składają się podobszary: gramatyka, 
zróżnicowanie języka, komunikacja językowa i kultura języka, odbiór przekazu językowego, 
ortografia i interpunkcja. Obszar IV z poprzedniej podstawy programowej „Analiza 
i interpretacja tekstów kultury” został rozbudowany i zamieniony na „Kształcenie literackie 
i kulturowe” i obecnie jest to obszar III. 

W porównaniu z poprzednią podstawą programową wymagania szczegółowe zostały 
doprecyzowane. Większą uwagę zwrócono na pogłębione rozumienie tożsamości narodowej 
lub etnicznej, znajomość historii i świadome uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. 
Uwypuklono rozumienie i znaczenie wartości uniwersalnych, wzorców postaw społecznych, 
obywatelskich, religijnych i potrzebę dostrzegania korzyści wynikających z wzajemnego 
przenikania kultur. Nastąpił powrót do spiralnego układu treści nauczania oraz wymagań 
edukacyjnych umożliwiających powtarzanie, utrwalanie i poszerzanie materiału na kolejnych 
etapach nauczania. W praktyce oznacza to, że uczeń, który dopiero w szkole 
ponadpodstawowej zdecydował, że będzie się uczył języka mniejszości, ma szansę 
uzupełnienia braków z poprzedniego etapu edukacyjnego.   

Nowa podstawa programowa daje możliwość rozwoju młodzieży na wielu płaszczyznach. 
Kluczową kwestią jest rozwój w zakresie świadomości i tożsamości narodowej, integracji 
kulturowej oraz wzbogacania obszarów komunikacji językowej. Celem kształcenia językowego 
jest praktyczne wykorzystanie wiedzy o gramatyce i regułach językowych w rozwijaniu 
kompetencji językowych i komunikacyjnych. Ważne jest też inspirowanie młodego pokolenia 
do aktywnego uczestnictwa w życiu środowiska lokalnego i kulturze narodowej lub etnicznej. 

Nauczanie tego przedmiotu powinno obejmować doskonalenie umiejętności: mówienia, 
słuchania, czytania, pisania i odbioru różnorodnych tekstów kultury, a ponadto powinno 
poszerzać wiedzę i kształtować szacunek dla dorobku kulturowego i historii danej mniejszości 
narodowej lub etnicznej.  

Zadaniem nauczyciela jest zachęcanie ucznia do poznawania literatury narodowej lub 
etnicznej oraz innych tekstów kultury, w tym również kultury regionalnej. Nauczyciel powinien 
tak ukierunkowywać analizę tekstów, aby wzbogacały one wiedzę ucznia o przeszłości 
i współczesności z odniesieniem do perspektyw rozwoju i funkcjonowania w przyszłości, bo 
tylko przyszły świadomy uczestnik życia społecznego może planować swoją przyszłość. 
W trakcie działań dydaktycznych i wychowawczych niezbędne jest tworzenie w szkole 
warunków do oceny przez ucznia własnych zachowań, postaw i umiejętności wynikających 
z doświadczeń związanych z uczestnictwem w życiu środowiska i danej kultury narodowej lub 
etnicznej.  
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Szkoła ponadpodstawowa powinna integrować różne doświadczenia kulturowe związane 
z literaturą, muzyką, malarstwem, filmem, spektaklami teatralnymi i folklorem danej 
mniejszości. Powinna też być inicjatorem działań, których celem będzie udział w życiu 
społeczności etnicznej lub narodowej uczniów o różnych zainteresowaniach artystycznych 
i badawczych. Zadaniem szkoły jest rozwijanie w uczniach postaw ciekawości, otwartości 
i poszanowania własnej kultury oraz wzbogacania wiedzy dotyczącej innych kultur. Uczniowie 
powinni mieć świadomość wartości własnej kultury przy jednoczesnym dostrzeganiu 
związków z kulturą innych narodów. 

Podstawa programowa wyznacza jedynie ramy kształcenia, ramy te określone są wyłącznie 
przez wymagania, jakie powinien spełniać uczeń na zakończenie etapu edukacyjnego. 
Podstawa programowa nie określa „maksymalnego” poziomu, nauczyciele mogą wykraczać 
poza zakres wymagań określonych w podstawie programowej i dostosowywać tempo pracy 
i wymagania do możliwości uczniów. Zapisy podstawy programowej w żaden sposób nie 
ograniczają nauczyciela, również, jeżeli chodzi o wybór technik lub środków nauczania. 
Podstawa programowa nie jest poradnikiem metodycznym, nie wskazuje jedynej właściwej 
drogi prowadzącej do realizacji założonych w nim celów.    

Okres nauki w szkole ponadpodstawej jest końcowym okresem kształtowania umiejętności 
i ugruntowania wiedzy ogólnej. Jeśli ma się na uwadze języki mniejszości narodowej 
i etnicznej, to również jest to czas ostatecznego kształtowania się poczucia tożsamości 
narodowej lub etnicznej. Szkoła ponadpodstawowa jest etapem, który zamyka proces 
kształtowania postaw i umiejętności na poziomie szkolnym. Nauka języka mniejszości 
narodowej lub etnicznej jest procesem, w ramach którego odbywa się kształcenie nie tylko 
językowe, literackie, kulturowe, lecz przede wszystkim kształtowanie tożsamości 
i świadomości narodowej lub etnicznej ucznia. Nabywane umiejętności umożliwiają zatem 
sprawne posługiwanie się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej w różnych sytuacjach 
z zachowaniem norm kultury, etyki i etykiety językowej, zapewniają również świadome 
uczestnictwo w kulturze oraz w życiu społecznym, czyli ostateczne kształtowanie potencjału 
intelektualnego uczniów. 
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