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Wybrane zagadnienia nowej 
podstawy programowej języka 
polskiego w aspekcie 
dydaktycznym i wychowawczym 

 
  szkoła podstawowa 



Prezentacja została przygotowana na podstawie: 
 
Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej, 
Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  
w poszczególnych typach szkół (ze zm.), 
Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania dla publicznych szkół, 
Materiałów z konferencji ORE w dniu 8.03.2017 r. 
 
  Opracowała: Małgorzata Chojnacka- doradca metodyczny 
 

 



Rozwój indywidualny ucznia 
 i wprowadzenie do kultury polskiej  

 

„Zakres znajomości języka ojczystego  
i sprawność w posługiwaniu się nim ułatwia 
przyswajanie wiedzy z innych dziedzin 
(przedmiotów) i jest dla każdego ucznia 
podstawą sukcesu szkolnego” 
Źródło: Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 
2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 356).  

 
 



Rozwój indywidualny ucznia i wprowadzenie do  
kultury polskiej  

 Nowa podstawa programowa języka 
polskiego, nie zapominając o indywidualnym 
rozwoju osobowości i zainteresowań każdego 
ucznia jako jednostki, kładzie większy niż 
poprzednia nacisk na:  
•społeczny wymiar i funkcje literatury,  
•wychowawcze funkcje języka polskiego jako 
przedmiotu wprowadzającego ucznia w kulturę 
narodową.  

 



W świetle nowej podstawy programowej języka 
polskiego wiedza nie jest synonimem informacji.  
Wiedzę tworzą informacje:  
•uporządkowane,  
•zhierarchizowane,  
•logicznie powiązane w ramach paradygmatu 
naukowego.  
 Nie zapominając o celach kształcących, 
nowa podstawa programowa przywraca należną 
wartość celom poznawczym nauczania. 



Zadania szkoły w świetle nowej podstawy 
programowej języka polskiego w kontekście 
wiedzy – umiejętności – informacji:  
•zapewnienie uczniowi dostępu do informacji,  
•organizacja złożonego procesu przekazywania 
wiedzy uczniowi,  
•organizacja złożonego procesu samodzielnego 
zdobywania wiedzy przez ucznia.  

 



Konstrukcja treści nauczania języka polskiego w szkole 
podstawowej  
 W podstawie programowej języka polskiego dla 
szkoły podstawowej, której zadaniem jest wyrobienie 
elementarnych sprawności w zakresie:  
•mówienia,  
•czytania,  
•pisania,  
•rozumienia tekstów,  
Dominuje nastawienie pragmatyczne. 

 



 
 
 

Pragmatyczny wymiar podstawy 
programowej języka polskiego dla II etapu 
edukacyjnego wyraża się poprzez obecność 
w niej:  
•podstawowych treści z zakresu gramatyki 
języka polskiego,  
•elementów poetyki,  
•elementów retoryki.  



Najważniejsze zmiany w podstawie programowej języka polskiego 

Powrót do uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania 

umiejętności. 

 

 

Funkcjonalne podejście do nauki o języku oraz integralne traktowanie zagadnień 

języka i komunikacji, literatury i kultury w wyniku postrzegania języka nie tylko 

jako narzędzia komunikacji, ale najważniejszego składnika kultury.  

Wybór tekstów literackich stanowiących punkt wyjścia do refleksji, prowadzących 

ucznia do zintegrowanego rozwoju oraz zakorzenienia w tradycji i kulturze 

narodowej, a także w wartościach. 

Wprowadzenie po raz pierwszy w sposób systemowy elementów retoryki  

do podstawy programowej języka polskiego. 

Wyeksponowanie samokształcenia uczniów jako umiejętności samodzielnego 

organizowania sobie warsztatu pracy, docierania do informacji, dokonywania ich 

selekcji, syntezy oraz wartościowania. 



Porównanie podstaw programowych z 2017 i 2009 r.  

 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

OD 2017 ROKU  

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

II. Kształcenie językowe. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

IV. Samokształcenie. 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

OD 2009 ROKU 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

II. Analiza i interpretacja tekstów 

kultury. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 



Porównanie podstaw programowych z 2017 i 2009 r.  

PODSTAWA PROGRAMOWA 

OD 2009 ROKU 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 
 

 

1. Czytanie i słuchanie. 
 

II. Analiza i interpretacja tekstów 

kultury. 
 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

OD 2017 ROKU  

1. Wstępne rozpoznanie. 

2. Analiza. 

3. Interpretacja. 

4. Wartości i wartościowanie. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Czytanie utworów literackich. 

2. Odbiór tekstów kultury. 



Porównanie podstaw programowych z 2017 i 2009 r.  

PODSTAWA PROGRAMOWA 

OD 2009 ROKU 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji 

 

3. Świadomość językowa. 
 

 

III. Tworzenie tekstu 
 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

OD 2017 ROKU  

2. Świadomość językowa. 

II. Kształcenie językowe 

1. Gramatyka języka polskiego. 

4. Ortografia i interpunkcja. 

2. Zróżnicowanie języka.  

3. Komunikacja językowa i kultura 

języka.  



Porównanie podstaw programowych z 2017 i 2009 r.  

PODSTAWA PROGRAMOWA 

OD 2009 ROKU 
 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

1. Mówienie i pisanie. 

2. Świadomość językowa. 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

OD 2017 ROKU  

1.  Elementy retoryki. 

2. Mówienie i pisanie. 

II. Kształcenie językowe. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 



Klasy IV–VI Klasy VII i VIII 

1. Czytanie utworów literackich 

14) nazywa wrażenia, jakie wzbudza  

w nim czytany tekst; 

15) objaśnia znaczenia dosłowne  

i przenośne w tekstach; 

16) określa doświadczenia bohaterów 

literackich i porównuje je z własnymi; 

17) przedstawia własne rozumienie 

utworu i je uzasadnia; 

18 wykorzystuje w interpretacji tekstów 

doświadczenia własne oraz elementy 

wiedzy o kulturze; 

19) wyraża własny sąd o postaciach  

i zdarzeniach; 

20) wskazuje wartości w utworze oraz 

określa wartości ważne dla bohatera. 

1. Czytanie utworów literackich 

7) określa w poznawanych tekstach 

problematykę egzystencjalną i poddaje 

ją refleksji; 

9) wykorzystuje w interpretacji utworów 

literackich odwołania do wartości 

uniwersalnych związane z postawami 

społecznymi, narodowymi, religijnymi, 

etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji. 

 

UCZEŃ JAKO CZYTELNIK 



UCZEŃ JAKO TWÓRCA 

I. Kształcenie literackie i kulturowe (klasy IV–VI) 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 

12) dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. rysunek, drama, spektakl 

teatralny); 

 

III. Tworzenie wypowiedzi (klasy IV–VI) 

2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

7) tworzy opowiadania związane z treścią utworu, np. dalsze losy bohatera, komponowanie początku 

i zakończenia na podstawie fragmentu tekstu lub na podstawie ilustracji; 

8)redaguje scenariusz filmowy na podstawie fragmentów książki oraz własnych pomysłów; 

 

IV. Samokształcenie (klasy VII i VIII) 

2) rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania; 

3) uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie; 

4) uczestniczy w projektach edukacyjnych (np. tworzy różnorodne prezentacje, projekty wystaw, 

realizuje krótkie filmy z wykorzystaniem technologii multimedialnych); 

5) pogłębia swoją wiedzę przedmiotową i uczestniczy w wykładach publicznych, konkursach itp.; 

6) rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy; 

7) rozwija nawyki systematycznego uczenia się; 

8) rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii. 

 



Klasy IV– VI 

 

IV. Samokształcenie. Uczeń: 
1) doskonali ciche i głośne czytanie; 
2) doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji; 
3) korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, 
selekcjonuje informacje; 
4) zna i stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych (np. w bibliotekach szkolnych 
oraz on-line); 
5) korzysta ze słowników ogólnych języka polskiego, także specjalnych, oraz słownika 
terminów literackich; 
6) zwraca uwagę na typy definicji słownikowych, określa ich swoistość; 
7) rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji; 
8) poznaje życie kulturalne swojego regionu; 
9) rozwija umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz 
zasobami internetowymi i wykorzystuje te umiejętności do prezentowania własnych 
zainteresowań. 



Klasy VII i VIII 

IV. Samokształcenie. Uczeń: 
1) rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji; 
2) rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania; 
3) uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie; 
4) uczestniczy w projektach edukacyjnych (np. tworzy różnorodne 
prezentacje, projekty wystaw, realizuje krótkie filmy z wykorzystaniem 
technologii multimedialnych); 
5) pogłębia swoją wiedzę przedmiotową i uczestniczy w wykładach 
publicznych, konkursach itp.; 
6) rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy; 
7) rozwija nawyki systematycznego uczenia się; 
8) rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii. 

 
 



Dostarczaniu podstaw intelektualnych do odbioru dzieł 
literackich i artystycznych (w tym odpowiednich pojęć i 
terminów) powinna w największym możliwym stopniu 
towarzyszyć nauka wierszy na pamięć oraz ich 
recytacja, w której ćwiczenie właściwej artykulacji 
głosowej powinno się opierać na przemyślanej 
interpretacji recytowanych utworów, zgodnej z ich 
tematyką i stylem.  

 Uczenie literatury przez jej „wykonywanie” pozwala 

jednocześnie ćwiczyć kompetencje literackie i językowe.  
 Bardzo ważne, aby nauczyciel języka polskiego stwarzał 
uczniom o zainteresowaniach humanistycznych dodatkowe 
możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień. 

 



Sprawności językowe wymagają ćwiczenia, na które  
w czasie lekcji języka polskiego nie może zabraknąć 
czasu.  
 Uczeń powinien kończyć szkołę podstawową:  
•z umiejętnością płynnego czytania na głos  
(z odpowiednią artykulacją, dykcją, akcentowaniem 
 i przestankowaniem),  
•ze sprawnością czytania cichego umożliwiającą łatwe 
przyswajanie sobie lektur, w tym tekstów dłuższych  
i pozycji książkowych,  
•Szkoła podstawowa nie może lekceważyć praktycznej 
nauki ortografii oraz interpunkcji. 

 



Konieczne jest dowartościowanie 
dobrej praktyki systematycznego 
prowadzenia zeszytów przez uczniów, 
okresowe kontrolowanie zeszytów 
przez nauczycieli i częste zadawanie 
różnego rodzaju prac pisemnych. 

 



 
Według nowej podstawy programowej języka polskiego 
zadaniem wychowawczym szkoły jest propagowanie 
stylu życia opartego na stałej, samodzielnej aktywności 
umysłowej.  
 Do głównych rodzajów tej aktywności należą:  
•poznawanie kultury,  
•obserwacja i rozumienie współczesnego życia 
społecznego,  
•realistyczna refleksja nad sobą i własną rolą  
w środowisku rodzinnym, szkolnym i społecznym.  

 
 



 

Rolą szkoły i nauczyciela polonisty jest 
ukazywanie uczniom właściwych wzorów takich 
zachowań, w tym także poprzez związane z 
celami nowej podstawy zajęcia pozalekcyjne:  
zwiedzanie zabytków w bliskiej okolicy szkoły,  
wycieczki do muzeów, na spektakle teatralne  
i seanse kinowe.  

 
 



 
 
 

Zmiany w kształceniu językowym 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

OD 2017 ROKU  

 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

OD 2009 ROKU 

 

Klasy IV- VI Klasy IV- VI 
 

1)  rozpoznaje w wypowiedziach części 
mowy(..) partykułę i wykrzyknik i określa 
ich funkcje w zdaniu. 

……………………………………….. 



 
 
 

Zmiany w kształceniu literackim i kulturowym 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

OD 2017 ROKU  

 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

OD 2009 ROKU 

 

Klasy IV- VI Klasy IV- VI 
 

5) omawia funkcje elementów 
konstrukcyjnych utworu, w tym tytułu, 
podtytułu, motta, puenty, punktu 
kulminacyjnego; 
 

………………… 



 
 
 

Tworzenie wypowiedzi 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

OD 2017 ROKU  

 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

OD 2009 ROKU 

 

Klasy VII- VIII Gimnazjum 
 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 
rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka 
 i dramat; określa cechy charakterystyczne dla 
poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany 
utwór do odpowiedniego rodzaju; 
rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: 
pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, 
tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia 
ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy 
gatunkowe czytanych utworów literackich. 

II Analiza i interpretacja tekstów 
kultury. 
2) Analiza. Uczeń: 
7)rozpoznaje czytany utwór jako: 
przypowieść, pamiętnik, dziennik, 
komedię, dramat (gatunek), tragedię, 
balladę, nowelę, hymn, powieść 
historyczną, 
 



Kanon i współczesność  
 Treści szkolnego nauczania języka 
polskiego i literatury ojczystej powinny 
obejmować (w odpowiednim wyborze  
i proporcjach):  
•elementy dziedzictwa literackiego  
i kulturowego,  
•osiągnięcia kultury współczesnej.  

 
 



NOWE TECHNOLOGIE 

SZANSA 
dla edukacji 

polonistycznej 

WYZWANIE 
dla edukacji 

polonistycznej 

SZYBKIE ZMIANY STYLU ŻYCIA 

Kanon i współczesność 



 
Konstrukcja treści nauczania języka polskiego w szkole 
podstawowej  
 Historia literatury w szkole podstawowej 
powinna być obecna w ograniczonym zakresie, nie tyle 
poprzez wykład, co w ramach komentarza do 
omawianych na lekcjach lektur obowiązkowych.  
 Nazwy i wybrane cechy epok i prądów powinny 
się przy tej okazji pojawiać, zwłaszcza w klasach VII i 
VIII, w ramach przygotowania do nauki w liceum i 
wyrabiania elementarnej orientacji historyczno-
kulturowej tych uczniów, którzy wybiorą szkołę 
branżową. 

 



Lektury obowiązkowe i uzupełniające  
 Nieco szerszy niż dotąd zestaw lektur 
obowiązkowych w perspektywicznym zamyśle 
dostarczać ma młodym Polakom większej ilości 
wspólnych dla wszystkich treści kulturowych, 
symboli i skojarzeń.  
 Wyraża się w tym przekonanie, że więzi 
społeczne i narodowe w młodym pokoleniu 
powinny zostać oparte na szerszej podstawie 
kulturowej. 

 



 
 

•Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa;  
•Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania 
(komiks);  
•René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek 
(wybór opowiadań);  
•Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi;  
•Ignacy Krasicki, wybrane bajki;  
 
 

Lektury obowiązkowe w kl. IV– VI szkoły 
podstawowej 



•Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, 
czarownica i stara szafa;  
•Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani 
Twardowska, Pan Tadeusz (fragmenty, w tym: 
opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert 
Wojskiego);  
•Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni;  
•Bolesław Prus, Katarynka;  
•Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny;  
•John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam  
i z powrotem;  

 



•Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy;  
•Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego;  
•Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata 
oraz mity o Prometeuszu, o Syzyfie, o Demeter i Korze, 
o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie,  
o Orfeuszu i Eurydyce;  
•Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane 
przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy,  
o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym 
Samarytaninie;  
•Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu,  
o Piaście, o Kraku i Wandzie;  
 



•Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: 
Charles Perrault, Kopciuszek, Aleksander 
Puszkin, Bajka o rybaku i rybce;  
•Wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana 
Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej, Joanny 
Kulmowej, Adama Mickiewicza, Czesława 
Miłosza, Tadeusza Różewicza, Juliusza 
Słowackiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, 
Jana Twardowskiego oraz pieśni i piosenki 
patriotyczne.  

 



Lektury uzupełniające w kl. IV–VI szkoły podstawowej 
(obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym),  
na przykład:  
•Adam Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy;  
•Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród lub inna 
powieść;  
•Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów;  
•Aleksander Dumas, Trzej muszkieterowie;  
•Olaf Fritsche, Skarb Troi;  
•Joseph Rudyard Kipling, Księga dżungli;  
•Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy 



•Marcin Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów;  
•Selma Lagerlöf, Cudowna podróż;  
•Stanisław Lem, Cyberiada (fragmenty);  
•Kornel Makuszyński, wybrana powieść;  
•Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo;  
•Karol May, Winnetou;  
•Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego 
Wzgórza;  
•Małgorzata Musierowicz, wybrana powieść;  
•Ewa Nowak, Pajączek na rowerze;  

 
 



•Edmund Niziurski, Sposób na Alcybiadesa;  
•Sat-Okh, Biały Mustang;  
•Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant;  
•Alfred Szklarski, wybrana powieść;  
•Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera;  
•Wybrane pozycje z serii Nazywam się… (np. 
Mikołaj Kopernik, Fryderyk  

 
 



Lektury obowiązkowe w kl. VII i VIII szkoły 
podstawowej 

•Charles Dickens, Opowieść wigilijna;  
•Aleksander Fredro, Zemsta;  
•Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, 
w tym treny I, V, VII i VIII;  
•Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;  
•Ignacy Krasicki, Żona modna; 



 
 
 

 

 

 

• Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, 
Świtezianka, Dziady część II, wybrany utwór z cyklu 
Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość);  

• Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;  

• Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;  

• Juliusz Słowacki, Balladyna;  

• Stefan Żeromski, Syzyfowe prace;  

• Sławomir Mrożek, Artysta;  

• Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), 
Tędy i owędy (wybrany reportaż);  

 



Wybrane wiersze poetów wskazanych w klasach 
IV – VI, a ponadto Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka, Cypriana 
Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, 
Jarosława Marka Rymkiewicza, Wisławy 
Szymborskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana 
Lechonia, Jerzego Lieberta oraz fraszki Jana 
Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego 
Leca.  
 

 
 



 
 Lektury uzupełniające w kl. VII i VIII szkoły 
podstawowej (obowiązkowo dwie w każdym roku 
szkolnym), na przykład:  
•Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania 
warszawskiego (fragmenty);  
•Agatha Christie, wybrana powieść kryminalna;  
•Arkady Fiedler, Dywizjon 303;  
•Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze;  
•Barbara Kosmowska, Pozłacana rybka;  
•Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty);  
 

 
 



•Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych 
Poetów;  
•Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy;  
•Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża;  
•Melchior Wańkowicz, Monte Cassino (fragmenty);  
•Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 22 IX 
1939–5 IV 1945 (fragmenty)  
lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane 
przez nauczyciela, w tym wiersze poetów 
współczesnych i reportaże.  

 
 



 

 
Ważnym celem nauczania w nowej 
podstawie programowej języka polskiego 
jest ukazywanie sensu i wyrobienie 
umiejętności odróżniania utworów 
reprezentujących poziom dzieła sztuki 
literackiej (nowatorskich, oryginalnych, 
uniwersalnych artystycznie i poznawczo)  
od tekstów użytkowych bądź utworów 
czysto rozrywkowych. 

 



 

 
Egzamin po klasie VIII 

 
 



 
MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

w KONINIE 
 
 

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  
w KONINIE 

 
 


