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Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego 

 (str. 212 –215 i 257) 
 

Załącznik nr 4 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: historii, geografii, przyrody  

oraz zrozumienie specyfiki dziedzictwa kulturowego regionu. 

 

 

II. Rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych o nieskomplikowanej tematyce, 

formie i długości w różnych warunkach odbioru. 

 

 

III. Tworzenie wypowiedzi z wykorzystaniem podstawowego zasobu środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych)  

w formie ustnej i pisemnej na typowe tematy, na poziomie zapewniającym sprawną 

komunikację językową w różnych sytuacjach. 

 

 

IV. Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie. 

 

 

V. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 
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Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
 
 
1. Poznawanie kultury materialnej i duchowej Kaszub, historii, geografii, przyrody  

oraz rozumienie specyfiki dziedzictwa kulturowego regionu. Uczeń: 

 

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

kaszubskiej oraz przynależności do wspólnoty narodowej i europejskiej; 

2) dostrzega różne wzorce postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, 

religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją 

tożsamość; 

3) operuje (w podstawowym zakresie) słownictwem związanym z regionem 

Kaszub; 

4) rozpoznaje podstawowe tematy, motywy i toposy charakterystyczne  

dla literatury kaszubskiej; 

5) wykazuje się podstawowym zakresem wiadomości związanych z historią, 

geografią, przyrodą, kulturą materialną i duchową Kaszub; 

6) wskazuje korzyści wynikające z wzajemnego przenikania kultur; 

7) rozpoznaje wpływ innych języków na język kaszubski. 

 

 

2. Rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych o nieskomplikowanej tematyce, 

formie i długości w różnych warunkach odbioru i wykorzystywanie informacji w nich 

zawartych. Uczeń: 

 

1) rozumie zasłyszane i przeczytane (samodzielnie i przez lektora) teksty 

kaszubskie o różnorodnej tematyce, formie, długości (np. instrukcje, 

komunikaty, ogłoszenia, rozmowy, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, 

rozkłady jazdy, artykuły prasowe, teksty narracyjne); 
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2) reaguje ustnie i pisemnie (w podstawowym zakresie), w sposób zrozumiały  

w typowych sytuacjach; 

3) rozpoznaje różne odmiany języka: potoczny, gwarowy, dialekty, literacki; 

rozpoznaje typy nadawcy i adresata oraz cechy gatunkowe tekstu; 

4) odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenia wyrazów, związków 

frazeologicznych, zdań, grup zdań uporządkowanych w akapicie), potrafi 

wydzielić jego fragmenty i objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości; 

rozumie podstawowe symbole literackie; 

5) dokonuje logicznego streszczenia; 

6) odczytuje sens tekstów artystycznych, publicystycznych (prasowych), 

uwzględniając zawarte w nich informacje; 

7) rozróżnia pojęcie błędu językowego i innowacji językowej; 

8) odróżnia język potoczny od literackiego; rozpoznaje i wskazuje wybrane 

cechy języka kaszubskiego, które świadczą o jego przynależności do rodziny 

języków słowiańskich; sytuuje język kaszubski na tle innych języków 

używanych w Europie; 

9) korzysta z dostępnych słowników języka kaszubskiego; 

10) dostrzega związek języka z wartościami (rozumie, że język jest wartością  

i narzędziem wartościowania oraz źródłem poznania wartości). 

 

3. Tworzenie wypowiedzi w języku kaszubskim: posługiwanie się podstawowym 

zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 

fonetycznych); samodzielne formułowanie w języku kaszubskim zrozumiałych 

wypowiedzi ustnych i pisemnych na typowe tematy; posługiwanie się językiem 

kaszubskim w sposób zapewniający sprawną komunikację językową w różnych 

sytuacjach; bogacenie zasobu słownictwa. Uczeń: 
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1) tworzy krótkie i zrozumiałe wypowiedzi (notatka, ogłoszenie, zaproszenie, 

list, sprawozdanie, dialog, opowiadanie z dialogiem, charakterystykę postaci, 

pamiętnik, dziennik, opis: postaci, przedmiotu, krajobrazu, dzieła sztuki); 

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

pamięta jakiegoś wyrazu; 

3) konstruuje krótkie wypowiedzi na tematy związane z życiem codziennym 

Kaszub; 

4) posługuje się poprawnie literacką lub potoczną odmianą języka 

kaszubskiego dotyczącą różnych sytuacji życiowych; wzbogaca zasób 

słownictwa; 

5) tworzy plan własnej wypowiedzi; 

6) tworzy krótką poprawną wypowiedź na zadany temat; stosuje zasady 

organizacji tekstu zgodnie z wymogami form wymienionych w pkt 1; 

7) streszcza prosty utwór; 

8) dokonuje redakcji tekstu napisanego ręcznie lub na komputerze, zgodnie  

z zasadami jego organizacji; 

9) operuje podstawowym słownictwem z kręgów tematycznych: Kaszuby, 

Polska, Europa; 

10) rozróżnia w kontekście znaczenie wyrazu wieloznacznego; rozpoznaje  

i dobiera za pomocą słowników synonimy dla wyrażenia zamierzonych treści; 

11) rozumie i stosuje popularne związki frazeologiczne; 

12) stosuje poprawne, krótkie konstrukcje zdaniowe we własnych tekstach; 

13) wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych; 

14) przekształca części zdania pojedynczego w proste zdania podrzędne  

i odwrotnie; 

15) rozumie konstrukcje strony biernej w kaszubszczyźnie; stronę bierną  

w języku kaszubskim umie poprawnie przełożyć na język polski; 

16) nawiązuje kontakty towarzyskie; przedstawia siebie i inne osoby, udziela 

podstawowych informacji na swój temat; 
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17) mówi i czyta ze zrozumieniem teksty kaszubskie, troszcząc się o estetykę 

wypowiedzi; 

18) wykazuje się podstawową znajomością zasad ortograficznych i stosuje je  

w tekście;  

19) w miarę możliwości, potrzeb i umiejętności posługuje się kaszubskimi 

edytorami tekstu; 

20) korzysta z zasobów bibliotecznych; 

21) sporządza opis bibliograficzny książki. 

 

4. Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie; zmiana formy przekazu ustnego  

lub pisemnego. Uczeń: 

 

1) przekazuje w języku kaszubskim informację usłyszaną lub przeczytaną  

w innym języku; 

2) przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych (wykresach, 

mapach, symbolach, piktogramach); 

3) przekazuje w języku kaszubskim informacje dotyczące życia codziennego  

lub lektury sformułowane w języku polskim; 

4) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu  

w języku kaszubskim; 

5) wygłasza teksty kaszubskie z pamięci w całości lub we fragmentach. 

 

5. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 

 

1) rozpoznaje i charakteryzuje rodzaje literackie oraz przypisuje do nich 

konkretne utwory;  

2) rozpoznaje gatunki publicystyczne: prasowe, radiowe i telewizyjne; 

3) określa problematykę i funkcję utworu; 

4) charakteryzuje w utworze podmiot liryczny lub narratora; 
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5) rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową oraz potrafi zinterpretować jej 

funkcję w utworze; 

6) rozpoznaje różne sposoby pokazywania świata przedstawionego: realizm, 

fantastykę; 

7) rozpoznaje w utworze literackim: symbol, alegorię, apostrofę, ironię, puentę 

i wykorzystuje je w interpretacji; 

8) wskazuje funkcję środków stylistycznych z poziomu leksykalnego  

(np. neologizmu, archaizmu, zdrobnienia, zgrubienia, eufemizmu, metafory), 

składniowego (np. powtórzenia, pytania retorycznego, różnego typu zdań  

i równoważników), fonetycznego (np. rymu, rytmu, wyrażenia 

dźwiękonaśladowczego); 

9) opisuje własne odczucia na podstawie przeczytanego lub usłyszanego 

tekstu; 

10) przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury  

i ją uzasadnia; 

11) omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych sztuk 

podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, 

przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, 

poczucie wspólnoty, solidarność. 

 

Zalecane warunki i sposób realizacji 

Ważne jest wprowadzenie 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. Oprócz tego 

nauczyciel, w miarę posiadanego czasu, powinien korzystać z prasy w języku 

kaszubskim, wydawnictw biograficznych poświęconych twórcom kaszubskim, 

wydawnictw encyklopedycznych, słowników, zbiorów pieśni i pojawiających się 

współczesnych utworów literackich – należy zadbać o to, by dobierane teksty były 

zapisane w standaryzowanej pisowni kaszubskiej. 


