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ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAW PROGRAMOWYCH 
DO JĘZYKA POLSKIEGO  

Z 2012 I 2018 ROKU

Podobieństwa:
Podstawy zostały napisane językiem wymagań i podzielone na wymagania ogólne (które jednak w PP z 2018 roku 
w istocie są obszarami kształcenia) i szczegółowe. Wymagania dotyczą wiedzy i umiejętności na koniec etapu 
(obowiązujących na maturze). W tabelach zamieszczono podział na poziom podstawowy i poziom rozszerzo-
ny, nie ma podziału na klasy.

Różnice:

1. Wymagania ogólne

PP 2012 PP 2018

Trzy wymagania ogólne: 
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich 
informacji (podzielone na grupy wymagań: 1. Czytanie 
i słuchanie, 2. Samokształcenie i docieranie do informacji, 
3. Świadomość językowa), 
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury (podzielone na 
grupy wymagań: 1. Wstępne rozpoznanie, 2. Analiza, 3. In
terpretacja, 4. Wartości i wartościowanie), 
III. Tworzenie wypowiedzi (podzielone na grupy wymagań: 
1. Mówienie i pisanie, 2. Świadomość językowa).

Cztery wymagania ogólne (a właściwie obszary kształcenia): 
I. Kształcenie literackie i kulturowe (podzielone na podob-
szary: 1. Czytanie utworów literackich, 2. Odbiór tekstów 
kultury), 
II. Kształcenie językowe (podzielone na podobszary: 1. Gra
matyka języka polskiego, 2. Zróżnicowanie języka, 3. Ko
munikacja językowa i kultura języka, 4. Ortografia i inter
punkcja), 
III. Tworzenie wypowiedzi (podzielone na podobszary: 1. Ele
menty retoryki, 2. Mówienie i pisanie), 
IV. Samokształcenie. 

2. Wymagania szczegółowe

Kształcenie literackie i kulturowe 

PP 2012 PP 2018

Nacisk położony na analizę i interpretację tekstu kultury. 
Ważną rolę odgrywa umiejętność określania własnych prze-
żyć przez odbiorcę utworu. W analizie wyszczególniono 
konwencje literackie, środki wyrazu artystycznego, cechy 
utworów charakterystyczne dla różnych epok, sposoby 
kreowania świata. W interpretacji uczeń ma znajdować ele-
menty znaczące w utworze, wykorzystywać konteksty, po-
równywać funkcjonowanie tych samych motywów, odczy-
tywać treści alegoryczne i symboliczne. Za istotne uznano 
uwzględnianie w interpretacji wartości. Na poziomie rozsze-
rzonym dodatkowo uczeń powinien dokonać interpretacji 
porównawczej, uwzględnić aspekty związane z tradycją, 
rozpoznać style charakterystyczne dla różnych epok, sym-
bole, aluzje, parodię, a więc umieścić dzieło w rozmaitych 
kontekstach.

Wyraźny podział na literaturę i inne teksty kultury. Istot-
ną rolę odgrywają historia literatury (wyeksponowana na 
pierwszym miejscu) oraz poetyka i genologia, w obrębie 
których wymieniono wiele bardzo szczegółowych treści. 
Interpretację ściśle połączono z wiedzą literaturoznawczą. 
Teksty kultury zostały ograniczone do publicystyki i teatru, 
inne dziedziny twórczości występują zbiorczo jako „pozali-
terackie teksty kultury” (dołączono jednak listę zalecanych 
dzieł teatralnych i filmowych, a więc film – niewymieniony 
w treści dokumentu – jest zalecany jako poznawany tekst 
kultury). Również odbiór pozaliterackich tekstów kultury 
podporządkowano wiedzy z zakresu historii, filozofii i este-
tyki. Na poziomie rozszerzonym uwzględnia się znacznie po-
głębioną wiedzę z zakresu historii kultury, estetyki, poetyki 
i teorii kultury.
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2. Wymagania szczegółowe

Kształcenie językowe 

PP 2012 PP 2018

Wiedza o języku została określona jako świadomość języ-
kowa, a więc kategoria szersza, obejmująca nie tylko samą 
teorię, lecz także umiejętność właściwego posługiwania się 
językiem. Nacisk położono na rozwój zasobu leksykalnego 
uczniów, pojawiają się elementy stylistyki, teorii znaku, te-
orii komunikacji oraz kultury języka. Na poziomie rozsze-
rzonym omawia się funkcje języka, językowy obraz świata, 
miejsce polszczyzny wśród innych języków, wprowadza się 
umiejętność rozpoznawania retorycznej organizacji tekstu, 
porównuje się tekst linearny z hipertekstem oraz podkreśla 
samoświadomość ucznia w zakresie własnych kompetencji 
językowych.

Obecna jest gramatyka – fleksja, słowotwórstwo i składnia, 
które połączone zostały z umiejętnością tworzenia wypo-
wiedzi. W rozbudowanym podobszarze „zróżnicowanie 
języka” wyeksponowana została stylistyka (również w kon-
tekście historycznym), ponadto pojawiło się wymaganie do-
tyczące wartościującego charakteru języka. Rozbudowano 
również podobszar komunikacji językowej i kultury języka, 
zawierający wymagania z zakresu teorii znaku i komunikacji, 
a także etyki, etykiety i poprawności języka. Szczegółowy 
charakter mają wymagania zapisane w podobszarze „orto-
grafia i interpunkcja”. Na poziomie rozszerzonym wiedzę 
o języku uzupełniono o różne aspekty teorii języka (semio-
tyka, teoria komunikacji, elementy kognitywistyki) oraz roz-
budowano o zagadnienia z zakresu stylistyki.

Tworzenie wypowiedzi 

PP 2012 PP 2018

Wymienionych jest kilka form tekstu pisanego i mówionego, 
które uczeń powinien opanować. Szczególną uwagę zwróco-
no na: formę wypowiedzi, sposób budowania argumentacji, 
umiejętne użycie perswazji, redakcję tekstu własnego oraz 
różne działania na tekście cudzym. Na poziomie rozszerzo-
nym wprowadzono wymagania dotyczące podstawowych 
umiejętności z zakresu adiustacji tekstu.

Wyeksponowano zasady retoryki (argumentacja, perswazja, 
stosowanie środków retorycznych, elementy etyki). Uczeń 
powinien opanować 9 gatunków wypowiedzi pisemnej, 
w tym kilka gatunków użytkowych. Szczegółowo wymienio-
ne zostały procedury tworzenia tekstu. Na poziomie rozsze-
rzonym wprowadzono pogłębione zasady retorycznej orga-
nizacji tekstu. Uczeń powinien też umieć napisać esej, re-
portaż i felieton oraz dokonać interpretacji porównawczej.

Samokształcenie

PP 2012 PP 2018

Wymagania szczegółowe dotyczące samokształcenia i do-
cierania do informacji (poszukiwanie i selekcjonowanie po-
trzebnej literatury, umiejętność korzystania ze słowników 
i tworzenia baz danych) zostały włączone w dział wymagania 
ogólnego Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych 
w nich informacji. Na poziomie rozszerzonym podkreślona 
jest umiejętność samodzielnego doboru lektury i uzasadnie-
nia wyboru. 

Wymagania dotyczą poszukiwania informacji w różnych 
źródłach (nie tylko w literaturze przedmiotu), samodzielne-
go porządkowania informacji, selekcji źródeł itd. Obejmują 
one również samodzielną realizację projektu. Na poziomie 
rozszerzonym uczeń powinien sięgać po literaturę naukową 
i włączać się w życie kulturalne szkoły i regionu.
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3. Lista lektur

PP 2012 PP 2018

Uczeń powinien przeczytać nie mniej niż 13 pozycji książ-
kowych i wybrane przez nauczyciela utwory o mniejszej 
objętości. Bezwzględnie wszystkich obowiązuje znajomość 
utworów opatrzonych gwiazdką (5 długich utworów, z cze-
go 1 może być czytany we fragmentach, oraz kilka krótszych 
wierszy i opowiadań). Lektury literackie oraz inne teksty 
kultury należy wybrać z listy utworów dołączonej do doku-
mentu. Na poziomie rozszerzonym decyzja o liczbie lektur 
i tytułach wybranych z zamieszczonej listy należy do na-
uczyciela.

Lista lektur obowiązkowych obejmuje kilkadziesiąt pozycji. 
Są wśród nich pozycje rozbudowane (książkowe – 21 tytu-
łów), fragmenty długich utworów (22 tytuły), opowiadania 
(9 tytułów) oraz wiersze. Oprócz tego obowiązuje przeczy-
tanie dwóch pozycji (w całości lub we fragmentach) z listy 
lektur dodatkowych lub wskazanych przez nauczyciela. Do 
dokumentu dołączono listę filmów i zarejestrowanych spek-
takli teatralnych zalecanych do obejrzenia (nie jest sprecy-
zowane, ile z nich należy wybrać) oraz książek naukowych do 
samokształcenia. Na poziomie rozszerzonym lista obejmuje 
kolejne kilkadziesiąt pozycji, w tym 10 tytułów książkowych 
w całości, 11 tytułów we fragmentach, opowiadania, eseje, 
wiersze (w tym poematy i cykle) oraz teksty z aktualnej pra-
sy literackiej.

4. Warunki realizacji

PP 2012 PP 2018

Ogólnie zarysowane są cele kształcenia polonistycznego na 
IV poziomie edukacji. Przedstawione jest tło psychologicz-
ne (sylwetka ucznia), a także zadania nauczyciela polegające 
na formowaniu humanistycznych postaw młodzieży. Nie 
ma konkretnych zaleceń dotyczących układu treści (wobec 
czego np. nie jest niezbędny chronologiczny układ lektur) 
ani rozkładu materiału w podziale na klasy. We wskazówkach 
metodycznych podkreślone jednak zostało, że świadomość 
historycznoliteracka powinna zostać podporządkowana 
analizie i interpretacji tekstu kultury (nie tylko literackiego) 
i wynikającej z lektury refleksji. Z tym mają być powiązane 
wszystkie aktywności językowe (tak związane z odbiorem, 
jak z tworzeniem wypowiedzi) i świadomość językowa, któ-
ra powinna służyć opanowaniu narzędzia opisywania i rozu-
mienia świata.

Podkreślony zostaje fakt, że obligatoryjny jest chronologicz-
ny układ treści. Ważne jest budowanie historycznoliterackiej 
świadomości uczniów. Znajomość dziedzictwa ma służyć 
aktywnemu uczestnictwu w kulturze, a zwłaszcza interpre-
tacji dzieł literackich i innych tekstów kultury (w preambule 
podkreślony został afirmatywny stosunek do dziedzictwa). 
Punktem odniesienia ma być współczesne doświadczenie 
ucznia, dlatego zaleca się, żeby całą czwartą klasę w liceum 
oraz czwartą i piątą w technikum poświęcić na poznawanie 
literatury po 1945 roku (traktowanej jako literatura współ-
czesna). Kompetencje językowe rozumiane są jako umiejęt-
ności komunikacyjne, oparte jednak na wiedzy o mechani-
zmach języka, zwłaszcza wiedzy gramatycznej. Podkreśla się 
konieczność integracji kształcenia językowego i literackiego. 

5. Co jest nowe (względem PP z 2012)?

• Oddzielenie kształcenia literackiego od kształcenia kulturowego.
• Postawienie na pierwszym miejscu historii literatury.
• Konieczność zachowania na lekcjach układu chronologicznego literatury.
• Zalecenie omawiania w ostatniej klasie literatury powstałej po 1945 roku.
• Wyeksponowanie retoryki.
• Wprowadzenie wiedzy gramatycznej do dydaktyki polonistycznej w liceum i technikum.
• Znaczne rozszerzenie listy lektur obowiązkowych.
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6. Co się zmieniło?

Nauczyciel stracił swobodę w planowaniu procesu dydaktycznego i doborze lektur.
Zmieniła się hierarchia lektur obowiązkowych: bezwzględnie obowiązkowe na poziomie podstawowym w PP 2012 opowia-
dania Brunona Schulza w PP 2018 są obowiązkowe tylko na poziomie rozszerzonym, dopuszczana w PP 2012 do czytania we 
fragmentach (ale możliwa też do czytania w całości) powieść Ferdydurke Witolda Gombrowicza w PP 2018 przeznaczona jest 
do lektury tylko we fragmentach. 

7. PP a ramowy plan nauczania

PP 2012 PP 2018

Na poziomie podstawowym przewidziano co najmniej 360 
godzin w cyklu (średnio 4 godziny w tygodniu), a na pozio-
mie rozszerzonym – co najmniej 600 godzin (6–7 godzin 
w tygodniu). Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że pierwsza 
klasa nowego liceum/technikum to trzecia klasa dawnego 
gimnazjum, gdzie w całym cyklu minimalna liczba godzin 
wynosiła 450, a więc w każdej klasie (również trzeciej) śred-
nio po 5 godzin. 

Na poziomie podstawowym przewidziane są 4 godziny ty-
godniowo w każdej klasie (a więc w pierwszej klasie godzina 
mniej niż w trzeciej gimnazjum). Na poziomie rozszerzonym 
dyrektor ma do dyspozycji po 8 godzin tygodniowo na kilka 
przedmiotów, możliwe jest zatem utrzymanie 6–7 godzin 
przeznaczonych na język polski, zależne to jest jednak od 
decyzji dyrektora. 

8. Ramowy plan nauczania a treści z PP

PP 2018 dla liceum/technikum jest znacznie bardziej rozbudowana względem PP 2012. To zrozumiałe, skoro obejmuje 4 lata (5 
lat), poprzednia obejmowała zaś 3 (4) lata. To jednak wszystkiego nie tłumaczy. Liczba lektur i wpisanych do PP wymagań jest 
nieproporcjonalnie większa. Równocześnie została zmniejszona sumaryczna liczba godzin przeznaczonych na język polski. 

9. Wpływ zmian na pracę nauczyciela

a. Nauczyciel traci większość swobody w układaniu programu nauczania, w przeważającej mierze będzie musiał się dostoso-
wać do rygorystycznych wymogów PP.

b. Duża liczba lektur i rozbudowane treści PP 2018 spowodują, że dużym wyzwaniem będzie opracowanie optymalnego 
rozkładu materiału.

c. 7–8 rozbudowanych lektur w roku szkolnym oznacza praktycznie omawianie co miesiąc jednej lektury. Jeśli się weźmie 
pod uwagę inne teksty (fragmenty, opowiadania, wiersze), kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi, zwłaszcza ćwi-
czenie umiejętności retorycznych, na omówienie obszernej lektury będzie można przeznaczyć co najwyżej 4–6 godzin 
lekcyjnych: trudno zatem spodziewać się kształcenia twórczej interpretacji (o czym mowa we wskazówkach i zaleceniach) 
i swobodnej rozmowy o tekstach. Tym większa odpowiedzialność spoczywa na nauczycielu, który będzie musiał roztrop-
nie gospodarować czasem i czytanymi tekstami.

d. Poszczególne wymagania trzeba tak łączyć, żeby dało się je wspólnie realizować podczas lekcji (np. interpretacja tekstu, 
argumentacja, ćwiczenie umiejętności retorycznych). 

e. Warto opracować zasadę współpracy z nauczycielami innych przedmiotów (np. historii, historii sztuki, historii muzyki, 
filozofii, kultury antycznej, WOS, informatyki), żeby ekonomicznie podzielić się treściami nakładającymi się w poszcze-
gólnych przedmiotach. 




