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ZAŁ ĄCZNIK nr 5  

 
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

DLA ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
 
 

Po ukończeniu gimnazjum, część uczniów kontynuuje proces zdobywania wykształcenia 
w zasadniczych szkołach zawodowych. Poza oferowaniem kwalifikacji zawodowych, szkoły 
te mają za zadanie wyposaŜyć swoich absolwentów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej. 
Wiedza ta  stanowi fundament wykształcenia, umoŜliwiający zdobycie podczas dalszej nauki 
zróŜnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub 
modyfikowanie. Kształcenie ogólne w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej,  w tym 
takŜe w zasadniczej szkole zawodowej, zamyka pierwszy etap indywidualnej strategii 
kaŜdego ucznia kształcenia się przez całe Ŝycie. 
 
Cele kształcenia 
 
Celem kształcenia ogólnego w zasadniczej szkole zawodowej jest:  

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, 
teorii i praktyk; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości 
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie postaw uczniów warunkujących sprawne i odpowiedzialne 
funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 
Do najwaŜniejszych umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia ogólnego naleŜą: 

1) czytanie – rozumiane jako umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego 
przetworzenia tekstów, w tym tekstów kultury, prowadzące do osiągnięcia własnych 
celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu społeczeństwa; 

2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki tam, gdzie 
wymagają tego potrzeby codziennego Ŝycia oraz formułowania sądów opartych na 
rozumowaniu matematycznym; 

3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do 
identyfikowania i rozwiązywania problemów, a takŜe formułowania wniosków 
opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami 
informacyjnymi i komunikacyjnymi; 

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 

7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 

8) umiejętność pracy zespołowej. 

Szczególnie waŜną rolę odgrywa nauka języka polskiego, w oparciu o który uczniowie budują 
swój świat pojęć. Dlatego jednym z najwaŜniejszych zadań szkoły jest kształcenie 
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umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu 
słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania naleŜy do obowiązków kaŜdego nauczyciela. 

WaŜnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do Ŝycia w społeczeństwie 
informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności 
wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z róŜnych źródeł, z 
wykorzystaniem technologii informacyjnej, na zajęciach z róŜnych przedmiotów, na kaŜdym 
etapie kształcenia.  

Realizację powyŜszych celów powinna wspomagać dobrze wyposaŜona 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.  

PoniewaŜ środki społecznego przekazu odgrywają we współczesnym świecie coraz większą 
rolę, zarówno w Ŝyciu społecznym, jak i indywidualnym, kaŜdy nauczyciel powinien 
poświęcić duŜo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu swoich uczniów do właściwego 
wykorzystania mediów. 

WaŜnym celem działalności szkoły jest skuteczne nauczanie języków obcych. Bardzo waŜne 
jest dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które otrzymał na wcześniejszych 
etapach edukacyjnych. Konsekwentnie, zajęcia z języka obcego nowoŜytnego w zasadniczej 
szkole zawodowej moŜna realizować na trzech poziomach: 

1) poziom IV.0 – dla początkujących;  
2) poziom IV.1 – na podbudowie wymagań poziomu gimnazjalnego III.0;  
3) poziom IV.2 – na podbudowie wymagań poziomu gimnazjalnego III.1 w zakresie 

podstawowym. 

Szkoła powinna teŜ poświęcić duŜo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk 
przyrodniczych i ścisłych – zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej, kształcenie w tym 
zakresie jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego Europy. 

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, ciekawość poznawcza, 
kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy 
zespołowej, kultura osobista. W rozwoju społecznym, bardzo waŜne jest kształtowanie 
postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a takŜe 
postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.  Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w 
celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 
 
 
Programy nauczania i ocenianie 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego jest głównym instrumentem regulującym 
realizowane w szkołach programy nauczania w zakresie kształcenia ogólnego, zawartość 
podręczników, ocenianie wewnątrzszkolne oraz system oceniania zewnętrznego.  
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Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa na kaŜdym etapie edukacyjnym opisane są, 
zgodnie z ideą europejskiej struktury kwalifikacji, w języku efektów kształcenia1). 
Konsekwentnie, cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych, a treści 
nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań 
szczegółowych.  

Działalność szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania oraz program 
wychowawczy szkoły, dostosowany do potrzeb środowiska, w którym szkoła działa. Program 
wychowawczy opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców 
związane z realizacją jej misji wychowawczej oraz jej zadań w zakresie profilaktyki i opieki. 

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy szkoły tworzą spójną 
całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. 
Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i kaŜdego nauczyciela. 
Za ich zgodność z podstawą programową odpowiada dyrektor szkoły. Szkoła i poszczególni 
nauczyciele zobowiązani są takŜe do podejmowania działań mających na celu 
zindywidualizowane wspomaganie rozwoju ucznia stosownie do jego potrzeb i moŜliwości. 

W ocenianiu wewnątrzszkolnym wymagania mogą być rozszerzone zgodnie z realizowanym 
programem kształcenia. 
 
 
Przedmioty nauczania z zakresu kształcenia ogólnego 
 

Język polski  
Język obcy nowoŜytny 
Historia 
Wiedza o społeczeństwie  
Podstawy przedsiębiorczości  
Geografia 
Biologia 
Chemia 
Fizyka  
Matematyka  
Informatyka  
Wychowanie fizyczne 
Przysposobienie obronne - edukacja dla bezpieczeństwa 
Wychowanie do Ŝycia w rodzinie2) 

Etyka 

 
 

                                                 
1) Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia 
europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe Ŝycie (2008/C111/01). 
2) Sposób nauczania przedmiotu: Wychowanie do Ŝycia w rodzinie określa rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści  dotyczących 
wiedzy o Ŝyciu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości 
rodziny, Ŝycia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756, z 2001 r. Nr 79, poz. 845 oraz z 2002 r. Nr 121, poz. 
1037). 
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JĘZYK POLSKI 

 
 
Cele kształcenia – wymagania ogólne 
 
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji  

Uczeń rozumie teksty słowne i pisemne o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte 
w strukturze głębokiej tekstu; dostrzega w wypowiedzi trudniejsze zabiegi językowe; ma 
świadomość kryteriów poprawności językowej. 

 
II.  Analiza i interpretacja tekstów kultury  

Uczeń stosuje w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki; w interpretacji tekstu kultury 
wykorzystuje wiedzę o kontekstach, w jakich moŜe być on odczytywany; poznaje niezbędne 
dla lektury fakty z historii literatury i innych dziedzin; odczytuje rozmaite sensy dzieła; 
dokonuje interpretacji porównawczej. 

 

III.  Tworzenie wypowiedzi  

Uczeń buduje wypowiedzi o wyŜszym stopniu złoŜoności; stosuje w nich podstawowe zasady 
logiki i retoryki; ma świadomość własnej kompetencji językowej. 
 
 
Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe 
 
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji. Uczeń: 

Czytanie i słuchanie 

1) rozpoznaje nadawcę i adresata tekstu; 

2) rozpoznaje podstawowe cechy gatunkowe tekstu; 

3) odczytuje sens tekstu w całości, a takŜe jego wydzielonych części (fragmentów) na 
poziomie dosłownym i przenośnym; 

4) dokonuje streszczenia tekstu; 

5) rozpoznaje manipulację językową w tekstach reklamowych oraz w języku polityków 
i dziennikarzy; 

Samokształcenie i docieranie do informacji 

6) wyszukuje i wykorzystuje informacje zawarte w róŜnych tekstach kultury;  

7) korzysta z biblioteki – zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów 
multimedialnych i elektronicznych, w tym Internetu; 

Świadomość językowa 

8)  wskazuje składowe aktu komunikacji językowej (nadawca, odbiorca, tekst); 

9)  rozpoznaje funkcje tekstu (bez nazywania tych pojęć, np. informatywną, 
ekspresywną, impresywną, poetycką); 

10)  wskazuje i omawia przykłady odmian terytorialnych, środowiskowych i zawodowych 
polszczyzny napotkane w czytanych tekstach; 
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11) rozróŜnia w czytanych tekstach oraz wypowiedziach mówionych rodzaje stylizacji 
językowej (bez konieczności definiowania pojęć, np. archaizację, dialektyzację, 
kolokwializację) i określa jej funkcje; 

Wartości i wartościowanie 

12) dostrzega związek języka z wartościami oraz to, Ŝe stanowi on źródło poznania 
wartości (takich jak: dobro, prawda, piękno; wiara, nadzieja, miłość; wolność, 
równość, braterstwo; Bóg, honor, ojczyzna; solidarność, niepodległość, tolerancja). 

 
2. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 

1) zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela; 

Wstępne rozpoznanie 

2) prezentuje własne przeŜycia wynikające z kontaktów z literaturą i ze sztuką; 

3) określa tematykę i rozpoznaje problematykę utworu; 

Analiza 

4) wskazuje zastosowane w utworze podstawowe językowe środki wyrazu artystycznego 
oraz określa ich funkcje; 

5) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera (bez 
konieczności definiowania pojęć, np. narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja); 

Interpretacja 

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

7) wykorzystuje w interpretacji utworu podstawowe konteksty (biograficzny i 
historyczny); 

8) rozpoznaje podstawowe motywy (np. ojczyzny, matki, ziemi, wędrówki, ogrodu, 
pracy, miłości) oraz omawia ich funkcje w utworze; 

Wartości i wartościowanie 

9) dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości 
narodowe i uniwersalne. 

 
3. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 

Mówienie i pisanie 

1) tworzy tekst pisany lub mówiony (rozwijane są formy wypowiedzi poznane w 
gimnazjum) poprawny pod względem językowym, logicznym i kompozycyjnym; 

2) publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając o dźwiękową 
wyrazistość przekazu (tempo mowy i donośność); 

3) wykonuje róŜne działania na tekście cudzym (np. streszcza, sporządza konspekt, 
cytuje); 

Świadomość językowa 

4) operuje podstawowym słownictwem z kręgów tematycznych: Polska, Europa, świat – 
współczesność i przeszłość; kultura, cywilizacja, polityka. 
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Spis tekstów kultury ustala nauczyciel, dostosowując go do potrzeb, moŜliwości, 
zainteresowań uczniów (punktem wyjścia moŜe być wykaz lektur dla szkół 
ponadgimnazjalnych, których ukończenie umoŜliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego 
w zakresie podstawowym). NaleŜy zrealizować nie mniej niŜ cztery pozycje ksiąŜkowe w 
roku.  

 

JĘZYK OBCY NOWO śYTNY 
 

Obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umoŜliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, dla przedmiotu język 
obcy nowoŜytny, na poziomach IV.0, IV.1 oraz IV.2 w zakresie podstawowym. 
 
  

HISTORIA 
Obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umoŜliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, dla przedmiotu 
historia dla IV etapu edukacyjnego, w zakresie podstawowym. 
 
 

WIEDZA O SPOŁECZE ŃSTWIE 
Obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umoŜliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, dla przedmiotu 
wiedza o społeczeństwie dla IV etapu edukacyjnego, w zakresie podstawowym. 
 

 
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZO ŚCI 

Obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umoŜliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, dla przedmiotu 
podstawy przedsiębiorczości dla IV etapu edukacyjnego. 

 
GEOGRAFIA 

Obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umoŜliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, dla przedmiotu 
geografia dla IV etapu edukacyjnego, w zakresie podstawowym. 

 
 

BIOLOGIA 
Obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umoŜliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, dla przedmiotu 
biologia dla IV etapu edukacyjnego, w zakresie podstawowym. 

 
 

CHEMIA 
Obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umoŜliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, dla przedmiotu 
chemia dla IV etapu edukacyjnego, w zakresie podstawowym. 

 
FIZYKA 
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Obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umoŜliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, dla przedmiotu 
fizyka dla IV etapu edukacyjnego, w zakresie podstawowym. 

 
 

MATEMATYKA  
 
 
Cele kształcenia – wymagania ogólne 
 
I. Wykorzystanie informacji 
Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany 
wynik. 
 
II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji 
Uczeń uŜywa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. 
 
III. Modelowanie matematyczne 
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu. 
 
IV. UŜycie i tworzenie strategii 
Uczeń stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania. 
 
V. Rozumowanie i argumentacja 
Uczeń prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków. 
 
 
Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe 
 

1. Liczby rzeczywiste i wyraŜenia algebraiczne. Uczeń: 

1) przedstawia liczby rzeczywiste w róŜnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka 
dziesiętnego okresowego, z uŜyciem symboli pierwiastków, potęg); 

2) oblicza błąd bezwzględny i błąd względny przybliŜenia; 

3) posługuje się pojęciem przedziału liczbowego, zaznacza przedziały na osi liczbowej; 

4) wykonuje obliczenia procentowe, oblicza podatki, zysk z lokat (równieŜ złoŜonych na 
procent składany i na okres krótszy niŜ rok); 

5) uŜywa wzorów skróconego mnoŜenia na (a ± b)2 oraz  a2 – b2 . 

2. Równania i nierówności. Uczeń: 

1) sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania; 

2) wykorzystuje interpretację geometryczną układu równań pierwszego stopnia z dwiema 
niewiadomymi; 

3) rozwiązuje nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą; 

4) rozwiązuje równania kwadratowe z jedną niewiadomą; 

5) rozwiązuje nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą. 
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3. Funkcje. Uczeń: 

1) oblicza ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu; 

2) odczytuje z wykresu niektóre własności funkcji (miejsca zerowe, maksymalne 
przedziały, w których funkcja rośnie, maleje, ma stały znak, punkty, w których 
funkcja przyjmuje w danym przedziale wartość największą lub najmniejszą); 

3) rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru; 

4) wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o tej funkcji lub o jej 
wykresie; 

5) interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej; 

6) szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru; 

7) interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci 
kanonicznej, w postaci ogólnej i w postaci iloczynowej (o ile istnieje); 

8) wyznacza wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale 
domkniętym; 

9) wykorzystuje własności funkcji liniowej i kwadratowej do interpretacji zagadnień 
geometrycznych, fizycznych itp. (takŜe osadzonych w kontekście praktycznym); 

10) szkicuje wykres funkcji f(x) = a/x dla danego a, korzysta ze wzoru i wykresu tej 
funkcji do interpretacji zagadnień związanych z wielkościami odwrotnie 
proporcjonalnymi. 

4. Trygonometria. Uczeń: 

1) wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus i tangens kątów 
ostrych; 

2) korzysta z przybliŜonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic 
lub obliczonych za pomocą kalkulatora); 

3) oblicza miarę kąta ostrego, dla której funkcja trygonometryczna przyjmuje daną 
wartość (miarę dokładną albo – korzystając z tablic lub kalkulatora – przybliŜoną); 

4) stosuje proste zaleŜności między funkcjami trygonometrycznymi: 

1cossin 22 =+ αα ,  tg
α
αα

cos

sin=   oraz  αα cos)90sin( =−° . 

5. Planimetria. Uczeń: 

1) stosuje zaleŜności między kątem środkowym i kątem wpisanym; 

2) korzysta z własności funkcji trygonometrycznych w obliczeniach geometrycznych. 

6. Stereometria. Uczeń: 

1) rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między odcinkami 
(np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi), oblicza miary tych kątów; 

2) rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąt między odcinkami i płaszczyznami 
(między krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami), oblicza miary tych kątów; 

3) rozpoznaje w walcach i w stoŜkach kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami 
i płaszczyznami (np. kąt między tworzącymi stoŜka, kąt między tworzącą a podstawą), 
oblicza miary tych kątów; 

4) rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między ścianami; 

5) wyznacza przekroje prostopadłościanów płaszczyzną; 
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6) stosuje trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni 
i objętości. 

7. Elementy statystyki opisowej. Uczeń: 

1) oblicza średnią arytmetyczną, średnią waŜoną i medianę (takŜe w przypadku danych 
pogrupowanych); 

2) odczytuje i interpretuje dane przedstawione w postaci diagramów, wykresów i tabel. 
 
 

INFORMATYKA 
 

Obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umoŜliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, dla przedmiotu 
informatyka  dla IV etapu edukacyjnego, w zakresie podstawowym. 
 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 

Obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umoŜliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, dla przedmiotu 
wychowanie fizyczne dla IV etapu edukacyjnego. 

 
 

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE-EDUKACJA DLA 

BEZPIECZEŃSTWA 

Obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umoŜliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, dla przedmiotu 
przysposobienie obronne – edukacja dla bezpieczeństwa dla IV etapu edukacyjnego. 

 
 

WYCHOWANIE DO śYCIA W RODZINIE 
 

Obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umoŜliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, dla przedmiotu 
wychowanie do Ŝycia w rodzinie dla IV etapu edukacyjnego. 

 
 

ETYKA 
 

Obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umoŜliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, dla przedmiotu etyka 
dla IV etapu edukacyjnego. 
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Zadania szkoły na IV etapie edukacyjnym. Uwagi o realizacji. 
 

Język polski 

Zadania nauczyciela języka polskiego na tym etapie to przede wszystkim:  
1) stymulowanie i rozwijanie zainteresowań ucznia; 
2) wprowadzanie go w świat róŜnych kręgów tradycji – polskiej, europejskiej, 
światowej; 

3) wyrobienie przyzwyczajeń w zakresie lektury tekstu; 
4) inspirowanie refleksji na róŜne tematy; 
5) pogłębianie świadomości językowej i komunikacyjnej ucznia; 
6) rozwijanie jego sprawności wypowiadania się w róŜnych formach; 
7) stymulowanie umiejętności samokształcenia ucznia. 

 
Dodatkowe zadania na poziomie rozszerzonym:  

1) pogłębianie wiedzy ogólnokulturowej ucznia; 
2) inspirowanie do samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy; 
3) wspomaganie ucznia w jego rozwoju intelektualnym; 
4) doskonalenie umiejętności ucznia w tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

 
Nauczyciel w zasadniczej szkole zawodowej odwołuje się do wiedzy i umiejętności, które 
uczeń nabył na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Wprowadza ucznia w świat kultury, 
inspiruje do refleksji wypływającej z poznawania dzieł. Zwraca uwagę na kulturę 
współczesną, popularną, nowoczesne środki przekazywania informacji w kontekście tradycji.  

 
 

Matematyka 

Nauczyciel powinien sprawdzić jakie wiadomości i umiejętności posiada uczeń 
rozpoczynający naukę w zasadniczej szkole zawodowej. 
Przy wykonywaniu obliczeń uczeń powinien umieć w razie potrzeby posługiwać się 
kalkulatorem. Powinien teŜ umieć przy obliczeniach praktycznych podać rozsądne 
zaokrąglenia obliczonych wielkości. 
Przed omówieniem interpretacji geometrycznej układu równań pierwszego stopnia z dwiema 
niewiadomymi naleŜy przypomnieć algebraiczne metody rozwiązywania takich układów. 
Korzystając z własności funkcji kwadratowej uczeń powinien na przykład umieć rozstrzygnąć 
proste zagadnienia optymalizacyjne. 
Znaczna cześć lekcji geometrii powinna być poświęcona utrwaleniu umiejętności obliczania 
pól i obwodów wielokątów i kół. 
 
Dla pozostałych przedmiotów mają zastosowanie uwagi o zadaniach szkoły, opisane w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, których 
ukończenie umoŜliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, dla IV etapu edukacyjnego, 
w zakresie podstawowym. 
 


