
JĘZYK POLSKI 

 

„Język jest nie tylko składnikiem kultury narodu,  

ale zarazem najlepszym odbiciem tej kultury. 

W języku jak w zwierciadle odbijają się doświadczenia społeczne  

jednostki i narodu”. 
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      III etap edukacyjny to czas dojrzewania osobowości ucznia zarówno pod względem 

emocjonalnym jak i intelektualnym. To okres formułowania odbiorcy każdej wypowiedzi -

zarówno literackiej jak i pozaliterackiej. To kształtowanie świadomego użytkowania języka, 

który rozpoznaje różne formy wypowiedzi i umie je samodzielnie napisać. Świadomie stosuje 

takie środki językowe, które pozwalają mu na osiągnięcie określonego celu. 

     Nauczanie języka polskiego w liceum odbywa się na dwóch poziomach: podstawowym i 

rozszerzonym. W zakresie rozszerzonym przedmiot ten realizuje klasa o profilu 

humanistyczno – społecznym. Zakres podstawowy obowiązuje pozostałe profile. 

     W zakresie podstawowym rozwijamy zainteresowania humanistyczne młodego człowieka, 

wprowadzamy go w świat różnych kręgów tradycji, zapoznajemy z najnowszymi tendencjami 

w kulturze współczesnej, uczymy wnikliwej lektury tekstu, pogłębiamy świadomości 

językowe i komunikacyjne ucznia, rozwijamy jego sprawność wypowiadania się w złożonych 

formach. 

     W zakresie rozszerzonym pogłębiamy wiedzę ogólnokulturową, tworzącego fundamenty 

swojego światopoglądu człowieka, inspirujemy go do samodzielnego poszukiwania wiedzy, 

wspomagamy w rozwoju jego indywidualnej erudycji, doskonalimy umiejętności tworzenia 

złożonych wypowiedzi ustnych i pisemnych, wprowadzamy w świat pojęć z zakresu 

humanistyki. 

     Zarówno w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym wprowadzając w świat kultury 

wysokiej, motywujemy ucznia do samodzielnego twórczego myślenia, do rozwoju 

niezależności umysłowej. Uczymy, opartej na rzeczowych argumentach, lektury tekstów, z 

wykorzystaniem pojęć z zakresu poetyki. Inspirujemy do dojrzałej refleksji wynikającej z 

analizy dzieł. Organizujemy wyjazdy do teatrów i kin. 

      Staramy się, aby lekcje języka polskiego były ciekawe dla współczesnego młodego 

człowieka, dlatego stosujemy nowoczesne metody nauczania z uwzględnieniem przekazu 

multimedialnego. 

      Języka polskiego uczą wykwalifikowani, czynni egzaminatorzy maturalni. To jest 

najlepszym gwarantem na bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego zarówno w 

zakresie podstawowym jak i rozszerzonym. Z egzaminem maturalnym oswajamy na każdej 

lekcji języka polskiego. Egzaminy próbne przeprowadzamy już od pierwszej klasy. Mamy 

świadomość, że język polski na poziomie podstawowym jest przedmiotem obowiązkowym a 

dobrze zdany egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym otwiera drzwi 

renomowanych uczelni. Imponujące wyniki maturalne w klasach humanistyczno – 

społecznych nie należały do rzadkości. Wielu maturzystów szczyci się egzaminem zdanym na 

100%. 

      

 


