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Wyciąg z: 

 
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych  (str. 53 – 55) 

 

 Załącznik nr 2 do:  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół  

(Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 Nr 4, poz. 17)   
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 
 
 
I. Znajomość kultury materialnej i duchowej Kaszub. 
 
 
II. Odbiór wypowiedzi w języku kaszubskim i wykorzystanie zawartych w nich 
informacji pod kierunkiem nauczyciela; rozumienie prostych wypowiedzi ustnych  
i pisemnych o nieskomplikowanej tematyce. 
 
 
III. Tworzenie prostych wypowiedzi w języku kaszubskim; posługiwanie się 
podstawowym zasobem środków językowych. 
 
 
IV. Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie pod kierunkiem nauczyciela. 
 
 
V. Analiza i interpretacja prostych tekstów kultury, wygłaszanie z pamięci tekstów 
kaszubskich. 
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Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
 
 
1. Poznawanie elementów przyrody, kultury materialnej i duchowej Kaszub (podczas 
zajęć i podczas wycieczek). Uczeń: 
 

1) zna wybrane utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla poczucia 

tożsamości kaszubskiej; 

2) dostrzega różne wzorce postaw społecznych, religijnych, etycznych, 

kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość; 

3) operuje słownictwem (w podstawowym zakresie) związanym z Kaszubami; 

4) rozpoznaje podstawowe tematy i motywy charakterystyczne dla literatury 

kaszubskiej; 

5) rozpoznaje cechy kultury Kaszub i języka kaszubskiego; 

6) wykazuje się podstawowym zakresem wiadomości związanych z historią, 

7) geografią, przyrodą, kulturą materialną i duchową Kaszub. 

 
2. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji pod kierunkiem 
nauczyciela; rozumienie prostych wypowiedzi w języku kaszubskim ustnych  
i pisemnych o nieskomplikowanej tematyce. Uczeń: 
 

1) rozumie proste wypowiedzi; rozumie zasłyszane i przeczytane przez 

nauczyciela teksty w języku kaszubskim (instrukcje, komunikaty, 

ogłoszenia, rozmowy, listy, teksty narracyjne); 

2) rozróżnia w kontekście znaczenie wyrazu wieloznacznego i poprawnie 

stosuje go we własnym tekście; 

3) potrafi w bibliotece szukać źródła potrzebnych mu informacji, zna zasady 

korzystania z zasobów bibliotecznych; 

4) rozpoznaje typowe rodzaje wypowiedzi i ich intencje; 

5) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz potrafi zacytować 

odpowiednie fragmenty tekstu; 
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6) korzysta ze słowników, zarówno w formie książkowej, jak  

i elektronicznej; 

7) odbiera komunikat przekazany za pomocą środków audiowizualnych. 

 
3. Powtarzanie słów i tworzenie prostych wypowiedzi w języku kaszubskim; 
posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych. Uczeń: 
 

1) tworzy krótkie i zrozumiałe wypowiedzi w języku kaszubskim; 

2) stosuje proste strategie kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie 

pamięta jakiegoś wyrazu; 

3) reaguje zgodnie z intencją mówiącego; 

4) uzyskuje i przekazuje proste informacje; 

5) posługuje się literacką i potoczną odmianą języka kaszubskiego dotyczącą 

prostych sytuacji życiowych i tematów poruszanych w czytanych tekstach; 

6) tworzy krótkie wypowiedzi pisemne i dostosowuje odmianę i styl 

wypowiedzi do gatunku, w którym się wypowiada; 

7) tworzy plan własnej wypowiedzi; 

8) streszcza ustnie prosty utwór; 

9) operuje podstawowym słownictwem z kręgów tematycznych: region  

i Polska, Europa; 

10) rozpoznaje i dobiera synonimy dla wyrażenia zamierzonych treści; 

11) stosuje w miarę poprawnie formy odmiany części mowy; 

12) w miarę możliwości, potrzeb i umiejętności posługuje się edytorami tekstu 

w języku kaszubskim. 

 
4. Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie pod kierunkiem nauczyciela. Uczeń: 
 

1) przekazuje w języku kaszubskim prostą informację usłyszaną lub 

przeczytaną w innym języku; 

2) przekazuje w języku kaszubskim proste informacje zawarte w materiałach 

wizualnych (wykresach, mapach, symbolach, piktogramach); 
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3) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu 

w języku kaszubskim. 

 
5. Analiza i interpretacja prostych tekstów kultury, wygłaszanie z pamięci 
kaszubskich tekstów. Uczeń: 
 

1) rozpoznaje i charakteryzuje gatunki literackie omawiane na zajęciach oraz 

przypisuje do nich konkretne utwory; 

2) określa problematykę utworu; 

3) charakteryzuje w utworze podmiot liryczny oraz narratora; 

4) recytuje wybrane kaszubskie utwory literackie w całości lub we 

fragmentach; 

5) rozpoznaje różne sposoby pokazywania świata przedstawionego: realizm, 

fantastykę. 

 


