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Terminy1 – ich znajomoœæ i umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê nimi – zarówno determinuj¹ ludzk¹ sprawnoœæ komunikacyjn¹, jak i – na co zwraca uwagê Franciszek Grucza – warunkuj¹ ludzk¹ sprawnoœæ kognitywn¹ oraz produkcyjn¹.
Umo¿liwiaj¹ one dok³adniejszy, systematyczniejszy, naukowy opis i analizê
rzeczywistoœci – s¹ „instrumentami ludzkiej pracy poznawczej [...], niejednokrotnie jednak zdarza siê, ¿e spe³niaj¹ one te¿ funkcje jakby narzêdzi wspierajacych pracê praktyczn¹, i to zarówno pracê o charakterze produkcyjnym [...], jak
i maj¹c¹ na celu wp³yniêcie na postawy, pogl¹dy czy zachowania samego
cz³owieka” (Grucza 1991: 33), dlatego uczenie terminów i pojêæ jest wa¿nym
zadaniem dydaktyki szkolnej.

1. Warunki terminologii szkolnej
¯adna nauka nie mo¿e obejœæ siê bez terminów. W ka¿dej dziedzinie wiedzy
naukowej terminologia pe³ni wa¿n¹ funkcjê: „[...] jest integraln¹ i podstawow¹
czêœci¹ metodologii stosowanej przez okreœlon¹ dziedzinê [...]; stanowi podstawê jêzyka stosowanego w tej dziedzinie [...], s³u¿¹cego do opisu tego fragmentu
rzeczywistoœci, którego badaniem siê zajmuje” (Porayski-Pomsta 1990: 289).
Terminologia jest systemem – pojêcia, definicje tych pojêæ oraz terminy tworz¹
swoist¹ siatkê za pomoc¹ uk³adów: 1) paradygmatycznego (pionowego),
w którym uporz¹dkowane s¹ gradacyjnie – od najogólniejszego do najbardziej
1
Termin traktujê jako jednostkê leksykaln¹ wyra¿aj¹c¹ pojêcie (oznaczaj¹c¹ obiekt) zwi¹zan¹ z naukow¹
i techniczn¹ sfer¹ dzia³alnoœci cz³owieka (Gajda 1982b: 307).
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szczegó³owego (lub odwrotnie), oraz 2) syntagmatycznego (poziomego), w którym uporz¹dkowane s¹ synonimicznie lub antonimicznie (szerzej zob. Nowicki
1986). Zdaniem Witolda Nowickiego dobry system terminologiczny powinien
charakteryzowaæ siê pewnymi cechami. Powinien byæ: 1) spójny, czyli wewnêtrznie niesprzeczny, poniewa¿ ma byæ odbiciem spójnego systemu pojêciowego;
2) kompletny, tj. obejmuj¹cy ca³oœæ dziedziny, bior¹cy pod uwagê ró¿ny
stopieñ szczegó³owoœci; 3) rzeczowo uporz¹dkowany, czyli taki, w którym
bierze siê pod uwagê zwi¹zki logiczne wystêpuj¹ce miêdzy pojêciami; 4) zrównowa¿ony, co oznacza uwzglêdnianie przy jego opracowaniu w równym
stopniu kryteriów teoretycznych i kryteriów praktycznych2 (Nowicki 1986: 17).
Terminologia szkolna ró¿ni siê od terminologii naukowej. Terminy stosowane w szkole maj¹ s³u¿yæ przede wszystkim realizacji celów dydaktycznych,
dlatego powinny byæ dostosowane do wieku uczniów, ich mo¿liwoœci poznawczych, poziomu ich wykszta³cenia. Wymaga to zatem „uproszczenia treœci
pojêæ, jednak z zachowaniem systemowoœci wiedzy i preferowania terminów
podstawowych” (Gajda 1990: 135). Bior¹c pod uwagê ogólne regu³y organizowania i prezentowania treœci, nale¿y stwierdziæ, ¿e terminologia szkolna
powinna spe³niaæ kilka warunków: 1) warunek przystêpnoœci – przy wprowadzaniu pojêæ i terminów powinny byæ uwzglêdnione dotychczasowe doœwiadczenie, przygotowanie i rozwój intelektualny ucznia, czyli nale¿a³oby ³¹czyæ to,
czego uczeñ ma siê nauczyæ, z tym, co ju¿ wie i umie; 2) warunek stopniowania
trudnoœci – do wiedzy ucznia powinny byæ wprowadzane te pojêcia i terminy,
które s¹ bliskie jego doœwiadczeniu i dotychczasowej wiedzy, a nastêpnie
pojêcia i terminy trudniejsze, ogólniejsze; 3) warunek jednorodnoœci – oznaczaj¹cy rezygnacjê z terminów i pojêæ spoza przyjêtego systemu terminologicznego; 4) warunek systemowoœci – okreœlone pojêcia i terminy powinny byæ
wprowadzane w uk³adzie paradygmatycznym i syntagmatycznym; pojêcia
i terminy w okreœlony sposób uporz¹dkowane s¹ ³atwiej opanowywane przez
ucznia; 5) warunek potrzeby i przydatnoœci – nale¿y wprowadzaæ tylko te
pojêcia i terminy, które ze wzglêdu na osi¹gniêcie celów dydaktycznych s¹
konieczne; spe³nianie warunku przydatnoœci mo¿e równie¿ wzbudziæ w uczniu
motywacjê uczenia siê; 6) warunek systematycznoœci – wprowadzane pojêcia
i terminy powinny byæ utrwalane systematycznie i konsekwentnie w dalszym
ci¹gu nauki szkolnej, poniewa¿ „Uczenie jest procesem ci¹g³ym, d³ugie
2
Na przyk³ad czêstoœæ stosowania pojêcia w praktyce mo¿na sprawdziæ, badaj¹c odpowiednie korpusy
tekstów (Karpiñski 2008: 42).
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przerwy w uczeniu siê danego materia³u lub wyeliminowanie niektórych faz
uczenia siê obni¿a efektywnoœæ” (Kruszewski 2012: 254); 7) warunek jasnoœci
– ze wzglêdu na wszystkie poprzednie warunki powinno siê czasem zrezygnowaæ z trudnego jêzyka naukowego na rzecz jêzyka ogólnego; konsekwencj¹
takiego postêpowania jest niekiedy rezygnacja ze œcis³ego terminu na rzecz formy
opisowej i uproszczeñ kosztem precyzji naukowej; a tak¿e 8) warunek pogl¹dowoœci – pojêcia powinny byæ w miarê mo¿liwoœci i potrzeby przybli¿ane
i wyjaœniane za pomoc¹ diagramów, modeli, obrazów itp. (Porayski-Pomsta
1990: 287).
Spe³nienie wymienionych warunków jest bardzo trudne, poniewa¿ postaæ jêzykowa ka¿dego tekstu edukacyjnego kszta³tuje siê w specyficznej sytuacji.
„Z jednej strony w szkole przekazywana jest naukowa, a nie potoczna wiedza
o œwiecie3, co wymaga u¿ycia odpowiedniego jêzyka-narzêdzia; z drugiej odbiorca-uczeñ to osoba, któr¹ charakteryzuj¹ istotne ograniczenia kompetencyjne
(poznawcze i komunikacyjnojêzykowe) i jêzyk nauki niekoniecznie mo¿e byæ
tu najtrafniejszym noœnikiem treœci” (Nocoñ 2009: 53).

2. Termin w dydaktyce szkolnej
na przyk³adzie podrêczników
„Celem procesu dydaktycznego, który odbywa siê w obrêbie oficjalnych instytucji (szko³a, uniwersytet itd.), jest przede wszystkim kszta³cenie specjalistów
[...]. Cele dydaktyczne rzutuj¹ na iloœæ, zakres i strukturê przekazywanej wiedzy
naukowej oraz na jêzykowe ukszta³towanie tekstów dydaktycznych, dla których
typowym gatunkiem jest podrêcznik” (Gajda 1990: 134). Opieraj¹c siê na wynikach badañ zespo³u nad jêzykiem podrêczników szkolnych do nauczania ró¿nych przedmiotów4, przywo³am kilka uwag dotycz¹cych funkcjonowania termi3
Granica miêdzy wiedz¹ potoczn¹ a wiedz¹ naukow¹ nie jest ostra. Potoczna wizja œwiata i naukowa wizja œwiata mog¹ mieæ wiele wspólnego. Zdaniem Jolanty Maækiewicz do nauki z myœlenia potocznego mog¹
przenikaæ podstawy i zasady tworzenia systemów konceptualnych (potoczne strategie poznawcze i perspektywa interpretacyjna, czyli punkt widzenia) oraz sposoby ich porz¹dkowania. Mo¿e ona przejmowaæ tak¿e
sk³adniki tych systemów, zarówno sk³adniki konstytutywne, jak i pojêcia z³o¿one (Maækiewicz 2000:
108–111).
4

Przede wszystkim na pracach Heleny Synowiec (2012) oraz Heleny Synowiec i Danuty Krzy¿yk (zob.
Podrêcznik szkolny – pomoc czy przeszkoda w opanowaniu przez uczniów wiedzy i umiejêtnoœci (komunikatywnoœæ i funkcjonalnoœæ), www.rjp.pan.pl. [dostêp: 20.08.2016]).
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nów w podrêcznikach5, które odgrywaj¹ du¿¹ rolê w dyskursie dydaktycznym
i s¹ jednym z podstawowych narzêdzi nauczycieli.
Po pierwsze, zastrze¿enie budzi liczba terminów w podrêcznikach6. Przesycone terminologi¹ czêsto nie spe³niaj¹ one jednego z podstawowych warunków
dotycz¹cych terminologii szkolnej – warunku potrzeby i przydatnoœci. Warto
siê zastanowiæ7, czy wszystkie terminy s³usznie s¹ wprowadzane przez autorów
podrêczników. Oczywiœcie, uczeñ jest w stanie przyswoiæ spory zasób terminów, jego indywidualny s³ownik umys³owy „bywa rozleg³y i zró¿nicowany
w swej strukturze, od najbardziej czynnego ogólnego poprzez mniej czynny a¿
do biernego, jednak liczba oraz organizacja terminów na ka¿dym z etapów
edukacyjnych powinny byæ starannie przemyœlane” (Gajda 1990: 135). Po
drugie, niepokój wywo³uje „zamêt terminologiczny” spowodowany tym, ¿e
autorzy podrêczników na oznaczenie jednego pojêcia pos³uguj¹ siê dwoma
terminami – rodzimym i obcym (przy którym brakuje czêsto informacji
o wymowie). Bywa te¿, ¿e obok terminu pojawia siê w nawiasie termin
synonimiczny, co mo¿e dezorientowaæ ucznia. Na „ciekawy” przyk³ad zwróci³y
uwagê Helena Synowiec i Danuta Krzy¿yk, przywo³uj¹c podrêczniki do
ogrodnictwa i architektury obrazu, w których obok ³aciñskiej nazwy podany jest
polski odpowiednik terminologiczny oraz potoczny synonim terminu, np.:
„Gatunek: Centaurea moschata L. (Amberboa moschata (L.) DC.) – chaber
pi¿mowy (chaber pachn¹cy)” (http://www.rjp.pan.pl [dostêp: 20.08.2016]). Po
trzecie, autorzy podrêczników nie zawsze przestrzegaj¹ zasady stopniowania
trudnoœci i wprowadzaj¹ szereg terminów, z których na danym etapie edukacyjnym mo¿na by zrezygnowaæ (m.in. w szkole podstawowej, w klasie pi¹tej,
pojawiaj¹ siê pojêcia typu: aparaty szparkowe, wymiana gazowa). Po czwarte,
czêstym zjawiskiem wystêpuj¹cym w podrêcznikach jest nadmierne zagêszczenie terminologiczne. Na jednej stronie pojawiaj¹ siê trzy–cztery terminy,
czasem i wiêcej. Przyk³adowo w jednym z podrêczników do nauki przyrody dla
klasy szóstej na niespe³na stronie odnajdujemy szeœæ terminów wyró¿nionych
graficznie i kilka nieoznaczonych (m.in.: S³oñce, orbita Marsa, orbita Jowisza,
orbita Neptuna, atmosfera, œrednica, zimne obrze¿a Uk³adu S³onecznego):
5
W artykule celowo nie podajê autorów i tytu³ów podrêczników, z których pochodz¹ przywo³ane fragmenty.
6

Stanis³aw Gajda zauwa¿a, ¿e w podrêcznikach szkolnych jest du¿e nasycenie terminami, czêsto wy¿sze
ni¿ w tekstach naukowych z tych samych dziedzin (Gajda 1991: 97).
7
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1) n Ma³e cia³a niebieskie
Planetoidy to ma³e cia³a niebieskie zbudowane ze ska³. S¹ ich miliony, wiêkszoœæ kr¹¿y
wokó³ S³oñca miêdzy orbit¹ Marsa a orbit¹ Jowisza oraz poza orbit¹ Neptuna.
Meteoroidy s¹ mniejsze ni¿ planetoidy. Wiêkszoœæ z nich spala siê, wlatuj¹c w atmosferê, co
daje efekt w postaci meteorów, potocznie nazywanymi spadaj¹cymi gwiazdami. Meteory, które spadn¹ na Ziemiê lub inne cia³o niebieskie, nazywane s¹ meteorytami. Uderzaj¹c w skalist¹ powierzchniê cia³ niebieskich, tworz¹ okr¹g³e zg³êbienia, czyli kratery.
Komety s¹ zbudowane g³ównie z lodu i py³u. Maj¹ kilka kilometrów œrednicy i najczêœciej
nadlatuj¹ z zimnych obrze¿y Uk³adu S³onecznego. Gdy kometa zbli¿y siê do S³oñca, pod
wp³ywem ciep³a ulatniaj¹ siê z niej gazy i py³y, które tworz¹ za ni¹ charakterystyczny,
rozœwietlony „warkocz”.

Po pi¹te, zastrze¿enie budzi nie tylko liczba terminów, ale równie¿ sposób
ich wprowadzania za pomoc¹ zbyt d³ugich zdañ o skomplikowanych konstrukcjach sk³adniowych. W poni¿szym przyk³adzie, pochodz¹cym z e-podrêcznika
do nauczania chemii (klasa 1 ponadgimnazjalna), pierwsze zdanie mo¿e nie jest
skomplikowane pod wzglêdem syntaktycznym, ale sk³ada siê z 29 s³ów (w celu
podniesienia stopnia zrozumia³oœci tekstów dydaktycznych zaleca siê zdania
o œredniej d³ugoœci 10–15 wyrazów; zob. Gajda, S³odziñska 1991: 134), a po³owa ze s³ów ma osiem i wiêcej liter, przez co niespe³niony jest warunek jasnoœci,
np.:
2) Ska³y wapienne mog¹ powstawaæ w wyniku nagromadzenia siê wêglanowych szcz¹tków
zwierzêcych, niekiedy równie¿ roœlinnych, na dnie zbiorników morskich i œródl¹dowych oraz
w wyniku wytr¹cenia wêglanu wapnia z roztworów wodnych. LuŸny osad wapienny ulega
przekszta³ceniu w zwiêz³¹ ska³ê w wyniku procesów okreœlanych ³¹cznie mianem diagenezy.

Po szóste, warunek jasnoœci niespe³niany jest równie¿ przez to, ¿e wielu
autorów tekstów dydaktycznych, wprowadzaj¹c terminy, nie dostosowuje
sposobu wyjaœnieñ do mo¿liwoœci intelektualnych uczniów. Podrêcznik nie
powinien byæ pisany stylem stricte naukowym; obok s³ów, pojêæ, terminów
zawieraj¹cych nowe informacje poznawcze powinno siê u¿ywaæ takich, które
poœrednicz¹ w opisie œwiata i czyni¹ tekst przystêpniejszym (Kojs 1975: 73).
Rezygnacja z „translacji metajêzykowej” i przyjêcie perspektywy dyskursu
naukowego mog¹ skutkowaæ zerwaniem komunikacji miêdzy jego uczestnikami. Przyk³adowo:
3) Pierwszym aldehydem w szeregu homologicznym alkanali jest metanol o wzorze HCHO,
zwany te¿ formaldehydem lub aldehydem mrówkowym (³ac. formica – mrówka). W tym
jednym przypadku zamiast grupy wêglowodorowej wystêpuje atom wodoru.
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Obiorca-uczeñ jest w takiej sytuacji, jak to okreœla Aldona Skudrzyk,
„wyzerowany” – w uk³adzie komunikacyjnym pozostaje jedynie sam komunikat i nadawca, nieuwzglêdniaj¹cy potrzeb odbiorcy (Skudrzyk 2005: 72).
W przyk³adzie czwartym sposób prezentacji terminów z wykorzystaniem
odpowiednich œrodków graficznych (t³o, wyt³uszczenia, ilustracje, podobnie
zorganizowana przestrzeñ) wydaje siê w³aœciwy, zgodny z warunkiem pogl¹dowoœci. Zastrze¿enie jednak mo¿na mieæ do proponowanych definicji o charakterze cz¹stkowym. Ich sformu³owania s¹ ma³o precyzyjne, mimo u¿ycia trudnych
i œcis³ych pojêæ. Na przyk³ad:
4) Ilustracja 1. Podzia³ ska³ ze wzglêdu na sposób powstawania

Autorzy tekstów dydaktycznych (twórcy podrêczników szkolnych, leksykonów, s³owników, a tak¿e sami nauczyciele) zobowi¹zani s¹ do „nastawienia interakcyjnego”, opartego na umiejêtnoœci „rozpoznawania ró¿nicy miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹ w zakresie wspólnej wiedzy o œwiecie i stosownego do tego
rozpoznania doboru strategii komunikacyjnych oraz œrodków jêzykowych”
(Skudrzyk 2005: 67). Rezygnacja z tego nastawienia, niespe³nienie warunków
dotycz¹cych terminologii szkolnej doprowadza do sytuacji, w której uczeñ nie
jest zdolny do przyswojenia i wykorzystania w praktyce jêzykowej terminów
i pojêæ. Wskazuj¹ na to niedawne wyniki badañ nad przyswojeniem terminolo-
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gii (m.in. gramatycznej i zawodowej). „Okazuje siê, ¿e prawie 2/3 uczniów niedok³adnie rozumie znaczenie terminów specjalnych (nie odró¿nia cech istotnych od drugorzêdnych, nak³ada treœæ znaczeniow¹ ró¿nych nazw), nie potrafi
pos³ugiwaæ siê terminami, opisuj¹c zjawiska [...]; z umiejscowieniem poznanego pojêcia w systemie radz¹ sobie nieliczni uczniowie” (Synowiec 2012: 42).
Potwierdzaj¹ to równie¿ przeprowadzone przeze mnie badania dotycz¹ce u¿ycia
pojêæ i terminów przez uczniów podczas ustnej matury z jêzyka polskiego,
o czym bêdzie mowa w dalszej czêœci artyku³u.

3. Termin na lekcjach jêzyka polskiego
W naukach humanistycznych mamy do czynienia ze zjawiskiem, które Stanis³aw Gajda nazwa³ „nieoznaczonoœci¹ terminu (pojêcia). Podlegaj¹ce mu terminy funkcjonuj¹ w sposób niedookreœlony znaczeniowo. Nie tyle rejestruj¹
i nazywaj¹ gotowe ukszta³towanie pojêcia, ile s¹ drogowskazem, ukierunkowuj¹ [...]” (Gajda 2000: 211). Dlatego obok nielicznych terminów w œcis³ym
tego s³owa znaczeniu w podstawie programowej z jêzyka polskiego przewa¿aj¹
pojêcia, które – zdaniem Mariana Jurkowskiego – mog¹ odgrywaæ rolê „pojêæ
systemowych, tj. jednostek znacz¹cych i istotnych, tworz¹cych w danej dziedzinie naukowej zhierarchizowany system pojêæ. Pojêcia te maj¹ swoje nazwy,
w postaci wyrazów, wyra¿eñ [...], które umownie mo¿na nazwaæ terminami
[...]” (Jurkowski 1990: 52).
Twórcy podstawy programowej z 2008 r. swoje stanowisko wobec terminów
i pojêæ precyzuj¹ czêœciowo. Jerzy Bartmiñski w Komentarzach do podstawy
programowej (www.bc.ore.edu.pl [dostêp: 02.07.2016]) zwraca uwagê na
potrzebê rozwijania s³ownictwa w ogóle. Mo¿na uznaæ, ¿e w tym zbiorze
sytuuj¹ siê równie¿ terminy. Nie zosta³y jednak wystarczaj¹co dok³adnie
opracowane ani siatka pojêæ i terminów, ani ich wewnêtrzna organizacja,
poniewa¿ jest to zadanie dla autorów programów nauczania i podrêczników.
Mówi¹c o funkcjonowaniu pojêæ i terminów w edukacji polonistycznej,
nale¿a³oby wspomnieæ o wyró¿nionych w dydaktyce trzech obszarach treœci:
I odbiorze/rozumieniu, II analizie i interpretacji tekstów kultury oraz III tworzeniu wypowiedzi. Niektóre terminy i pojêcia uczeñ powinien znaæ (nie zawsze
w ca³oœci i za pomoc¹ definicji) i rozumieæ, choæ niekoniecznie ich u¿ywaæ
(obszar I), niektóre zaœ – posiadaæ w czynnym zasobie leksykalnym (obszary II
i III). W tabeli 1 (aneks) przedstawiam siatkê pojêæ i terminów wprowadzanych
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na trzech etapach edukacyjnych (II – III – IV), uporz¹dkowanych w trzech
obszarach: odbiór, analiza i tworzenie.
Przybli¿ona liczba pojêæ i terminów zawartych w podstawie programowej
z 2008 r. wynosi 500. Znacznie wiêksze nasycenie nimi jest, co oczywiste,
w poszczególnych programach nauczania i podrêcznikach do nauczania jêzyka
polskiego. Autorzy dokumentów szkolnych sami decyduj¹ o tym, jaki zasób
pojêciowy i terminologiczny znajdzie siê w nich oraz w jaki sposób zostanie on
wprowadzony. Zaproponowane pojêcia i terminy nie zawsze jednak tworz¹
dobrze zorganizowan¹, skorelowan¹ wewn¹trzprzedmiotowo siatkê. Doprowadza to do niepo¿¹danego z edukacyjnego punktu widzenia zjawiska „atomizacji
wiedzy” i chaosu terminologicznego (np. metafora wprowadzana jest obok
przenoœni, charakter perswazyjny wypowiedzi – obok funkcji perswazyjnej
tekstu, a przymiotnik funkcjonuje w œwiadomoœci ucznia w oderwaniu od
przydawki czy epitetu). Na niespe³nianie warunków jednorodnoœci i systemowoœci zwraca uwagê Andrzej Markowski, pisz¹c, ¿e wspó³czeœni autorzy
programów nauczania i podrêczników szkolnych prezentuj¹ podstawowe pojêcia z zakresu jêzykoznawstwa8 w sposób nieuporz¹dkowany, niejednolity
metodologicznie, czêsto niespójnie pod wzglêdem teoretycznym i terminologicznym – zarówno w obrêbie tego samego etapu kszta³cenia, jak i na ró¿nych
etapach kszta³cenia (Markowski 2004: 4)9.
Kolejnym problemem jest proponowany w badanych seriach tok rozumowania towarzysz¹cy przyswajaniu terminów i pojêæ. Uk³ad komponentów strukturalnych podrêczników zarówno do kszta³cenia jêzykowego, jak i do kszta³cenia
kulturowo-literackiego wskazuje, ¿e ich autorzy w dochodzeniu do rozumienia
pojêæ i terminów przedk³adaj¹ wnioskowanie dedukcyjne nad indukcyjne.
Nierzadko definicje pojêæ i terminów s¹ podane zaledwie po jednym æwiczeniu.
Przyjêcie takiej drogi poznania nie uczy samodzielnoœci i aktywnoœci w obserwacji – „zwalnia z myœlenia”. Przyk³adowo:
5) Æwiczenie 1.
Podkreœl zdania, w których ³¹cznikiem jest spójnik i. Odczytaj w Nowej wiadomoœci, jaki
to rodzaj zdania.
8
Podobne zjawiska dotycz¹ pojêæ i terminów pojawiaj¹cych siê w kszta³ceniu kulturowo-literackim. W artykule celowo nie podajê tytu³ów analizowanych podrêczników do nauczania jêzyka polskiego. Bada³am po
dwie serie wydawnicze z ka¿dego etapu edukacyjnego, popularne na OpolszczyŸnie.
9
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Ania ma dziœ urodziny i sk³adam jej ¿yczenia.
Poniewa¿ jest póŸno, nie wyjdê ju¿ z domu.
Podczas wakacji p³ywamy ³ódk¹ i opalamy siê.
6)
Nowa wiadomość
Zdanie złożone współrzędnie składa się ze zdań składowych, z których żadne nie
określa innego. Zdania te wzajemnie się uzupełniają.
Wsiadam do autobusu i od razu kasuję bilet.
Wsiadam do autobusu_ _ _ _ i_ _ _ _ od razu kasuję bilet.
Zdania składowe mogą się ze sobą łączyć bez pomocy spójników bądź z ich użyciem.
Najczęściej spotykane w nich spójniki to: i, a, oraz, ale, albo, lub.

Zasada dedukcyjnego rozumowania wystêpuje równie¿ w podrêcznikach do
nauczania jêzyka polskiego w klasie IV szko³y podstawowej, mimo ¿e spora
grupa dzieci na tym etapie nie ma jeszcze zdolnoœci myœlenia pojêciowego. Podanie uczniowi „gotowej wiedzy” w postaci definicji terminu nie sprzyja rozwijaniu podstawowych procesów poznawczych: analizy, syntezy, porównywania,
abstrahowania czy uogólniania, nie zachêca go równie¿ do twórczego myœlenia
i samodzielnego rozwi¹zywania problemów.
Przywo³any przyk³ad 6 pokazuje natomiast dba³oœæ autorów o przestrzeganie
warunku pogl¹dowoœci. W badanych podrêcznikach wykorzystywane s¹ rozmaite
rozwi¹zania graficzne: wyt³uszczenia, podkreœlenia, kolory, ramki, grafy, tabele, obrazy itp., które – jeœli s¹ stosowane w umiarze – maj¹ istotny wp³yw na
proces zapamiêtywania terminów i pojêæ.
Kilka uwag na temat sposobów definiowania wprowadzanych pojêæ i terminów. Po pierwsze, widoczne s¹ w nich pewne rozbie¿noœci, które mog¹
zak³ócaæ procesy poznawcze ucznia i staæ siê przyczyn¹ trudnoœci w nauczaniu
i uczeniu siê na kolejnych etapach edukacji. Na zjawisko to zwracaj¹ uwagê
m.in. Jerzy Podracki i Anna Kwiatkowska (2007), analizuj¹c sk³adniowy
system pojêciowo-terminologiczny w wybranych podrêcznikach do kszta³cenia
jêzykowego. Po drugie, warto podkreœliæ, i¿ wiêkszoœæ objaœnieñ w badanych
podrêcznikach jest dostosowana do mo¿liwoœci poznawczych uczniów i spe³nia
warunek jasnoœci10, np.:
10

Oczywiœcie zdarzaj¹ siê te¿ trudne dla ucznia definicje, zwykle w czêœciach poœwiêconych kszta³ceniu
jêzykowemu, w których terminologia charakteryzuje siê wysokim stopniem abstrakcyjnoœci (zob. m.in.
przyk³ady 9 i 10).
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7) Narrator to osoba opowiadaj¹ca w tekœcie.

Po trzecie, nie wszystkie definicje s¹ poprawnie zbudowane. Pojawiaj¹ siê
w nich b³êdy ró¿nego typu, przyk³adowo:
8) Okreœlenia to wyrazy okreœlaj¹ce inne wyrazy w zdaniu.
9) Przedrostek to formant, który wystêpuje przed podstaw¹ s³owotwórcz¹; pos³odziæ, napisaæ, pole¿eæ. Przyrostek to formant, który znajduje siê po podstawie s³owotwórczej;
miodowy, cukiernia, fotelik.
10) Wyró¿niamy cztery rodzaje podmiotów.
· Podmiot gramatyczny (w mianowniku) jest wyra¿ony rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym w mianowniku.
Bia³e firanki wisz¹ przy oknie.
· Podmiot w dope³niaczu (logiczny) to podmiot wyra¿ony rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym w dope³niaczu. Wystêpuje on wraz z czasownikami oznaczaj¹cymi nadmiar lub
brak czegoœ.
W rzekach przybywa wody.
Nie ma jej w domu.
· Podmiot szeregowy jest wyra¿ony co najmniej dwoma wyrazami równowa¿nymi lub wyrazem w mianowniku z wyra¿eniem przyimkowym.
Jab³ka, gruszki i œliwki le¿¹ w misce na stole.
Asia z bratem wyszli do szko³y.
· Podmiot domyœlny to podmiot, który nie jest wyra¿ony w zdaniu, lecz mo¿emy siê go domyœliæ na podstawie formy osobowej orzeczenia.
Uczê siê.
(podmiot domyœlny – ja)

Przyk³ad 8 ilustruje typowy „grzech definicyjny” – b³¹d idem per idem –
definiowanie „to samo przez to samo”. W przyk³adzie 6 potraktowanie zdañ
sk³adowych po³¹czonych spójnikami albo, lub jako zdañ wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê równie¿ jest niefortunne – w logice spójniki lub i albo
wyra¿aj¹ alternatywê. Inny nierzadki b³¹d w definiowaniu przedstawia przyk³ad
9, w którym wyjaœnia siê „nieznane przez nieznane”. W przytoczonej definicji
termin podstawa s³owotwórcza zosta³ u¿yty po raz pierwszy, wczeœniej autorzy
podrêcznika stosowali nazwê temat s³owotwórczy. W kolejnym objaœnieniu
(przyk³ad 10) mo¿na dostrzec pewn¹ niekonsekwencjê w podawaniu liczby
przyk³adów ilustruj¹cych rodzaj podmiotu. Wydaje siê, i¿ objaœnienie dotycz¹ce podmiotu gramatycznego powinno byæ zobrazowane dwoma przyk³adami. Obok podanego zdania, w którym podmiot wyra¿ony jest rzeczownikiem,
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powinno siê znaleŸæ zdanie, w którym jest wyra¿ony za pomoc¹ zaimka
rzeczownego.
Pisz¹c o pojêciach i terminach w edukacji polonistycznej, warto przywo³aæ
trzy podstawowe sposoby porz¹dkowania treœci – tak¿e pojêæ i terminów –
w dokumentach szkolnych: uk³ad liniowy, w którym poszczególne partie
materia³u nauczania tworz¹ nieprzerwany ci¹g œciœle ze sob¹ powi¹zanych
i warunkuj¹cych siê wzajemnie ogniw, realizowanych zazwyczaj tylko jeden
raz w ci¹gu ca³ego okresu nauki; uk³ad koncentryczny, w którym te same treœci
omawia siê kilkakrotnie, pog³êbiaj¹c ich istotê i rozszerzaj¹c ich zakres; oraz
uk³ad spiralny, poœredni miêdzy dwoma wymienionymi porz¹dkami. „W przeciwieñstwie do uk³adu koncentrycznego, w którym powraca siê do danego
zagadnienia niekiedy po kilkuletniej przerwie, w uk³adzie spiralnym nie ma
tego typu przerw. Równoczeœnie – inaczej ni¿ w uk³adzie liniowym – nie
poprzestaje siê na jednorazowej ekspozycji poszczególnych tematów” (Kupisiewicz 2000: 80).
By móg³ byæ spe³niony warunek systematycznoœci, system pojêciowo-terminologiczny powinien byæ porz¹dkowany koncentrycznie lub spiralnie.
Powrót do pewnych pojêæ i terminów uwik³anych w rozmaite konteksty
sprzyja³by pog³êbieniu ich istoty i poszerzeniu ich zakresu. Wiedz¹ o tym
autorzy podstawy programowej i programów nauczania jêzyka polskiego,
w których wspomniane porz¹dki treœci s¹ uwzglêdniane, jednak w praktyce
szkolnej bywa ró¿nie. Za przyk³ad niech pos³u¿y pojêcie perswazja. W jednej
z serii podrêczników do gimnazjum pojawia siê ono w drugiej klasie przy
okazji analizy tekstu ulotki. Sam sposób wprowadzenia pojêcia mo¿e budziæ
zastrze¿enia, poniewa¿ najpierw pojawia siê ono w poleceniu:
11) Przeanalizuj teksty ulotek i wska¿ zabiegi jêzykowe, które wp³ywaj¹ na ich perswazyjny
charakter [podkr. – A.T.].

a nastêpnie w wyró¿nionej graficznie definicji:
12) Perswazja – t³umaczenie komuœ czegoœ, namawianie, odradzanie; przekonywanie kogoœ
o czymœ, do czegoœ.

Wspomniane pojêcie nie pojawi³o siê natomiast w klasie pierwszej, w czêœci
poœwiêconej przemówieniu, co wydaje siê doœæ zaskakuj¹ce, poniewa¿ dla tego
gatunku kategoria perswazji jest jedn¹ z kluczowych. W tekœcie objaœniaj¹cym
czytamy, ¿e:
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13)

Celem przemówienia jest przekonanie słuchaczy do konkretnej sprawy. Aby
przyniosło ono zamierzony skutek, przemawiający powinien:
l Zebrać argumenty i ułożyć je w odpowiedniej kolejności, począwszy od najbardziej przekonujących.
l Dostosować formę wypowiedzi do określonego odbiorcy.
l Wywołać wcześniej zaplanowane reakcje u słuchaczy, np. śmiech, irytację.
l Pamiętać o właściwym przekazaniu treści [...].
l Wygłaszać przemówienie z odpowiednim zaangażowaniem emocjonalnym.

4. Termin w praktyce uczniowskiej
Na koniec warto postawiæ pytanie, jak funkcjonuj¹ pojêcia i terminy w praktyce
uczniowskiej. Dlatego w tej czêœci artyku³u prezentujê wyniki analizy ustnej
wypowiedzi maturalnej11 przeprowadzonej pod k¹tem obecnoœci w niej terminów i pojêæ.
Nowa matura obowi¹zuje w szko³ach od 2015 r. (w technikach – od 2016 r.).
Konstrukcje przyk³adowych zadañ egzaminacyjnych12 proponowanych uczniom
podczas ustnej matury z jêzyka polskiego, np.:
14) Czy sztuka powinna naœladowaæ, czy te¿ kreowaæ rzeczywistoœæ? Rozwa¿ zagadnienie,
odwo³uj¹c siê do przytoczonej bajki Ignacego Krasickiego i do wybranych tekstów kultury.
15) Czy kultura wspó³czesna rzeczywiœcie jest kultur¹ zmierzchu pisma? Uzasadnij swoje zdanie, odwo³uj¹c siê do podanego fragmentu, do innego tekstu kultury oraz do w³asnych doœwiadczeñ komunikacyjnych.

pokazuj¹, i¿ ustna wypowiedŸ maturalna powinna mieæ charakter retoryczny,
a to oznacza, ¿e uczeñ jest zobligowany do budowania tekstu argumentacyjnego, z którym wi¹¿e siê uzasadnienie tezy czy hipotezy, formu³owanie w³asnego
zdania popartego dowodami – argumentami. Przed uczniem stoj¹ zatem dwa zadania do zrealizowania – orientacyjne i wykonawcze (Nagajowa 1985: 264).
Pierwsze dotyczy sformu³owania nowej wiedzy, zastosowania wiadomoœci ju¿
11

WypowiedŸ zosta³a wybrana losowo spoœród piêciuset tekstów nagranych podczas próbnego ustnego
egzaminu maturalnego z jêzyka polskiego, który zosta³ przeprowadzony w szko³ach ponadgimnazjalnych
(w liceach ogólnokszta³c¹cych oraz technikach). Nagrania udostêpnione przez Instytut Badañ Edukacyjnych.
12
Cytowane zadania pochodz¹ ze zbioru przyk³adowych zadañ z Czêœci ustnej egzaminu maturalnego
z jêzyka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 (https://www.cke.edu.pl [dostêp: 10.08.2016]).
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posiadanych oraz wykorzystania umiejêtnoœci m.in. selekcjonowania, waloryzowania, hierarchizowania informacji, wyprowadzania wniosków, budowania uogólnieñ, równie¿ umiejêtnego zastosowania dowodzenia, argumentowania, konstruowania idei wspieraj¹cych tok myœlenia autora. Drugi problem – wykonawczy
– wi¹¿e siê z budow¹ logicznego, uporz¹dkowanego, spójnego wywodu myœlowego, którego cech¹ jest „pojêciowoœæ” – bêd¹ca odbiciem myœlenia pojêciowego, wyrazem logicznych zale¿noœci (Gajda 1982a: 115).
W informatorze Centralnej Komisji Edukacyjnej (https://www.cke.edu.pl
[dostêp: 10.08.2016]) czytamy, ¿e stworzenie poprawnej wypowiedzi retorycznej na ustnym egzaminie maturalnym z jêzyka polskiego wymaga od zdaj¹cego:
1. odczytania (interpretacji) do³¹czonego do zadania tekstu kultury pod k¹tem
problemu wskazanego w poleceniu; 2. odwo³ania siê do innych tekstów kultury
i problemów, które ³¹cz¹ siê z tematem wypowiedzi; 3. s t o s o w a n i a p o jêæ i terminów nazywaj¹cych zjawiska teoretycznoliter a c k i e i k u l t u r o w e (podkr. – A.T.)13; 4. opracowania wypowiedzi pod
wzglêdem kompozycyjnym i jêzykowo-stylistycznym; 5. wyg³oszenia wypowiedzi zgodnie z zasadami kultury ¿ywego s³owa. Zatem wypowiedŸ argumentacyjna stwarza specjalne wymagania dotycz¹ce dyscyplinowania jêzyka i stylu,
m.in. poprzez stosowanie pojêæ i terminów nazywaj¹cych zjawiska teoretycznoliterackie, jêzykowe i kulturowe. Przyjrzyjmy siê wiêc wypowiedzi14,
a w szczególnoœci pojêciom i terminom stosowanym przez maturzystkê, która
wylosowa³a nastêpuj¹ce zadanie:
16) Przedstaw wypowiedŸ na temat: Jakie funkcje pe³ni podany tekst kultury? Wska¿ i scharakteryzuj œrodki jêzykowe oraz niejêzykowe, które zosta³y w nim wykorzystane do realizacji
tych funkcji.

Do zadania do³¹czony by³ materia³ w postaci plakatu wykorzystanego w kampanii spo³ecznej „M³odzi kierowcy” (http://www.kampaniespoleczne.pl [dostêp:
10.08.2016]).
13

Twórcy poszczególnych zadañ w przyk³adowych realizacjach wskazuj¹ mo¿liwoœæ wykorzystania
w wypowiedzi pewnych pojêæ i terminów. Przyk³adowo w zadaniu 1. uczeñ móg³by zastosowaæ nastêpuj¹ce
pojêcia i terminy: naœladownictwo, mimesis, sztuka mimetyczna, kreacjonizm, bajka, literatura dydaktyczna;
w zadaniu 2.: jêzyk pisany, jêzyk mówiony, jêzyk literacki, kultura oralna (https://www.cke.edu.pl [dostêp:
10.08.2016]).
14

Materia³ stanowi blisko dwieœcie nagrañ wypowiedzi pochodz¹cych z próbnego ustnego egzaminu maturalnego z jêzyka polskiego nagranych na dyktafon. Teksty zosta³y udostêpnione przez Instytut Badañ Edukacyjnych.
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W wypowiedzi na tak sformu³owany temat mówi¹ca mog³a zastosowaæ nastêpuj¹ce pojêcia i terminy15:
a) z poziomu znaczenia – tekst kultury, reklama, funkcje tekstu, funkcja perswazyjna, funkcja impresywna, funkcja informatywna, funkcja ekspresywna,
œrodki stylistyczne z zakresu s³ownictwa: kolokwializm, œrodki stylistyczne z zakresu sk³adni: zdanie, równowa¿nik zdania, znak niejêzykowy, symbol, cel wypowiedzi, intencja, wartoœæ, zaimek;
b) z poziomu formy – pojêcia i terminy z zakresu retoryki: teza, hipoteza, argument, argumentowaæ, wniosek, wnioskowaæ itp.
Przyjrzyjmy siê wypowiedzi16:
17) patrz¹c na kartkê widzê obrazek na którym jest czarne t³o zaœ obok niego po lewej stronie
wystêpuj¹ takie paski poziome bia³o-czerwone które sygnalizuj¹ mi ¿e dany rysunek jest jakby
ostrze¿eniem ostrze¿eniem po czym po prawej stronie widzê kulê jest to kula dziêki której gdy
cz³owiek ulegnie wypadkowi to tak jakby by³a nasz¹ podpor¹ która pomaga nam pomaga nam
w chodzeniu na przyk³ad patrz¹c na œrodek widzimy du¿y napis Twoja nowa laska zaraz po
tym mniejszym drukiem widzimy po wypadku na samym dole obrazku widzimy informacjê ¿e
co trzecia ofiara lub sprawca wypadku drogowego ma mniej ni¿ 25 lat œrodki jêzykowe jakie
zosta³y tutaj wykorzystane to twoja nowa laska tak jakby gwara uczniowska w znaczeniu laski znaczy laska jest tak¹ gwar¹ w tej gwarze laska oznacza jak¹œ dziewczynê dziewczynê zaœ
w normalnym jêzyku jest to laska jak wczeœniej powiedzia³am kula która nam pomaga w chodzeniu i to jest ten œrodek jêzykowy a niejêzykowe to tutaj na przyk³ad t³o czarne które symbolizuje tak¹ tragediê coœ takiego smutnego i te kolory bia³o z czerwonym co symbolizuje
ostrzegawczoœæ ostrzega przed czymœ nas to by³yby w³aœnie œrodki niejêzykowe autor tego obrazka chce wp³yn¹æ na odbiorcê ostrzegaj¹c go przed wypadkami ¿eby ¿eby by³o ich coraz
mniej wp³yn¹æ na wyobraŸniê co mo¿e spowodowaæ niemyœlenie g³upotê brak jakiejkolwiek
15
16
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wyobraŸni próbuje nas ostrzec ostrzec przed widaæ ¿e tylko w drastyczny sposób mo¿e na to
wp³yn¹æ pokazuj¹c laskê która nie jest niczym przyjemnym ani czymœ co mo¿e chcielibyœmy
mieæ co tu mogê jeszcze powiedzieæ poni¿sza uwaga jest dla ka¿dego odbiorcy który podejmuje siê czynów takich ryzykownych ale widzimy tu ¿e osoby poni¿ej 25 roku ¿ycia s¹ najbardziej nara¿one i najbardziej lekkomyœlne wiêc moim zdaniem ten obrazek jest w³aœnie jak
najbardziej dedykowany im

Mimo ¿e sformu³owanie tematu wytycza³o zarówno warstwê poznawcz¹ wypowiedzi, jak i jej sposób organizacji, autorka zawê¿a temat-polecenie jedynie
do treœci. Skutkiem stosowania takiej strategii jest przejœcie od formy podawczej trudnej, jak¹ jest wypowiedŸ rozumowa, argumentacyjna – logiczna i „pojêciowa”, do formy podawczej ³atwej – blisk¹ deskrypcji. Tym nale¿a³oby
t³umaczyæ brak w wypowiedzi terminów i pojêæ retorycznych. Z poziomu znaczenia pojawi³y siê pojêcia: œrodki jêzykowe, œrodki niejêzykowe (wczeœniej
u¿yte w poleceniu) oraz gwara uczniowska, doœæ niefortunnie wyjaœniona za
pomoc¹ skrótu myœlowego: gwara uczniowska w znaczeniu laski znaczy laska
jest tak¹ gwar¹ w tej gwarze laska oznacza jak¹œ dziewczynê.
W wypowiedzi maturzystki mo¿na wskazaæ wiele cech typowych dla
spontanicznej odmiany jêzyka mówionego. Owa spontanicznoœæ procesów
komunikowania „odsuwa na plan dalszy zagadnienia uœwiadamianej techniki
wyboru stylistycznego na rzecz nieuœwiadamianych procesów mówienia [...]”
(Skudrzyk, Warchala 2007: 28). W maturalnych wypowiedziach ustnych doœæ
czêsto zdarza siê, i¿ zdaj¹cy nie panuj¹ nad jednolitoœci¹ stylu, w wypowiedziach pojawiaj¹ siê cechy charakterystyczne dla stylu potocznego. Bior¹c pod
uwagê poziom leksykalny, mo¿na zauwa¿yæ znaczn¹ liczbê zaimków wskazuj¹cych i nieokreœlonych, ubóstwo s³ownictwa i synonimiki, rzadkie wystêpowanie tzw. s³ów abstrakcyjnych, trudnych czy wyrazów obcych i – co wa¿ne ze
wzglêdu na podjêty temat – pojêæ oraz terminów. Pojawiaj¹ce siê sporadycznie
pojêcia albo w ogóle nie s¹ definiowane, albo s¹ definiowane b³êdnie czy
w sposób niewystarczaj¹cy, przez co nie dochodzi do identyfikacji desygnatu
objêtego definiowanym pojêciem. Z kolei dla poziomu syntaktycznego charakterystyczne jest czêste stosowanie struktur parataktycznych, które – zdaniem
Jacka Warchali i Aldony Skudrzyk – nie s¹ jedynie typem po³¹czeñ zdaniowych
tworz¹cych warianty kohezji, ale przede wszystkim nadrzêdn¹ zasad¹ konceptualizacji œwiata, która w przypadku uk³adów parataktycznych blokuje myœlenie
abstrakcyjne na rzecz myœlenia ukonkretniaj¹cego. Hipotaksa analizuje i interpretuje œwiat, podczas gdy parataksa skanuje, redukuje proces myœlenia abstrakcyjnego do konkretu, poddaje siê przypadkowoœci faktów i uniemo¿liwia
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przejœcie do jêzyka abstrakcji, nauki (Warchala, Skudrzyk 2010: 151–153),
który jest znacznie bogatszy pod wzglêdem pojemnoœci znaczeñ i zdolnoœci
konotacyjnych. Niewielka liczba u¿ytych przez mówi¹c¹ terminów i pojêæ
zak³óca czy wrêcz uniemo¿liwia budowanie precyzyjnego i lepiej zorganizowanego wywodu argumentacyjnego.

5. Uwagi koñcowe
1. Autorzy poszczególnych programów i podrêczników powinni zadbaæ o to, by
zaproponowane przez nich pojêcia i terminy stanowi³y spójn¹, jednolit¹ pod
wzglêdem metodologicznym i teoretycznym siatkê, uporz¹dkowan¹ paradygmatycznie i syntagmatycznie, a tak¿e by spe³nia³y warunki: przystêpnoœci,
stopniowania trudnoœci, przydatnoœci, systematycznoœci, jasnoœci i pogl¹dowoœci.
2. Warto by³oby siê zastanowiæ nad kryteriami doboru oraz zakresem
terminów i pojêæ zawartych w podstawie programowej, programach nauczania
i podrêcznikach do nauczania poszczególnych przedmiotów, w tym jêzyka
polskiego, na kolejnych etapach edukacyjnych. Dobrym rozwi¹zaniem by³oby,
zdaniem Heleny Synowiec, ustalenie pewnego „minimum terminologicznego”,
które mog³oby siê znaleŸæ w podrêcznikach na danym etapie kszta³cenia
(Synowiec 2012: 40).
3. Nadmiar terminów i pojêæ w programach i podrêcznikach do nauczania
jêzyka polskiego sygnalizowany przez badaczy od wielu lat (zob. m.in.
Jaworski 1989; Synowiec 2012), nie zawsze w³aœciwy tok postêpowania
podczas ich wprowadzania, a tak¿e niedostosowanie sposobów ich wyjaœniania
do mo¿liwoœci percepcyjnych i intelektualnych ucznia sprawiaj¹, ¿e w praktyce
uczeñ, opisuj¹c rozmaite zjawiska np. jêzykowe, literackie czy kulturowe, nie
potrafi u¿yæ terminologii w swoich wypowiedziach17.
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The term in school didactics
The article is composed of four parts. The first part is about the difference between
scientific and school terminology, the aim of which is to meet didactic aims adjusted to
students’ age and cognitive abilities. This should meet the following conditions: 1) the
condition of accessibility; 2) the condition of graduation of difficulty; 3) the condition
of uniformity; 4) the systemic condition; 5) the condition of need and usefulness; 6) the
condition of regularity; 7) the condition of clarity, and 8) the condition of illustration. In
further sections, the author analyses the realization of particular conditions on the basis
of the terminology included in manuals such as the manual for Polish language teaching
in three consecutive stages of education. The last part contains an analysis of the
efficacy of teaching terms at school on the example of students’ oral statements. The
number of notions and terms used, as well as the way of defining them, shows that
students cannot use the terms. According to the author, it is caused by both the
contemporary linguistic reality and by not meeting the basic conditions concerning
school terminology by the authors of manuals and teachers.
Keywords: term, school didactics
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sens utworu, znaczenie wyrazu, znaczenie zwi¹zku frazeologicznego,
znaczenie zdañ, akapit, znaczenie realne, znaczenie etymologiczne; tekst
publicystyczny: artyku³, felieton, reporta¿; tekst polityczny: przemówienie; tekst popularnonaukowy; tekst
prasowy: wiadomoœæ, komentarz, informacja jawna, informacja ukryta;
typ nadawcy, typ adresata; cechy stylu, œrodki jêzykowe, funkcje w tekœcie; argument, kluczowe pojêcie,
twierdzenie, tekst argumentacyjny,
logiczne streszczenie; dialog, wypowiedŸ w³aœciwa, wypowiedŸ unikowa; ironia; pytanie podchwytliwe,
pytanie sugeruj¹ce odpowiedŸ; manipulacja jêzykowa, tekst reklamowy,
jêzyk polityków, jêzyk dziennikarzy
leksykon, s³ownik etymologiczny,
s³ownik symboli, opis bibliograficzny
ksi¹¿ki, opis bibliograficzny artyku³u, opis bibliograficzny zapisów
elektronicznych, bibliografia

komunikat pisany, komunikat mówiony, œrodki audiowizualne; przekaz werbalny, przekaz audialny, przekaz ikoniczny; funkcje tekstu; fakt,
opinia; fikcja; charakter emocjonalny
wypowiedzi, charakter perswazyjny
wypowiedzi; intencje wypowiedzi;
agresja, manipulacja; wypowiedŸ argumentacyjna, teza, argument, wniosek; gatunki publicystyczne prasowe,
radiowe, telewizyjne (artyku³, wywiad, reporta¿); przypis

nadawca, odbiorca, autor, narrator;
tekst informacyjny, literacki, reklamowy; formy gatunkowe: zaproszenie, ¿yczenia, gratulacje, zawiadomienie i og³oszenie, instrukcja,
przepis; dos³owne i przenoœne znaczenie wyrazu; wniosek, przes³anka;
tytu³, wstêp, rozwiniêcie, zakoñczenie, akapit

s³ownik ortograficzny, s³ownik jêzy- s³ownik jêzyka polskiego, s³ownik
ka polskiego, s³ownik wyrazów blis- poprawnej polszczyzny, s³ownik frakoznacznych
zeologiczny, s³ownik wyrazów obcych, s³ownik synonimów i antonimów, s³ownik terminów literackich

IV poziom szko³a ponadgimnazjalna
kl. I–III

III poziom gimnazjum
kl. I–III

II poziom szko³a podstawowa
kl. IV–VI

Poziomy edukacyjne

Tabela 1. Pojêcia i terminy ujête w podstawie programowej z 2008 r. na II, III i IV etapie edukacyjnym
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IV poziom szko³a ponadgimnazjalna
kl. I–III
analiza znaczenia s³owa, definicja
znaczenia s³owa; znak, system znaków, znak werbalny, znak niewerbalny; akt komunikacji jêzykowej,
sk³adniki aktu komunikacji jêzykowej (nadawca, odbiorca, kod, komunikat, kontekst), model komunikacji
jêzykowej, komunikacja ustna, komunikacja pisana, komunikacja przez
Internet; funkcje tekstu, funkcja informatywna, funkcja poetycka, funkcja
ekspresywna, funkcja impresywna,
funkcja perswazyjna; odmiana terytorialna polszczyzny, odmiana œrodowiskowa polszczyzny, odmiana zawodowa polszczyzny; stylizacja,
archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja; b³¹d jêzykowy, innowacja jêzykowa, poprawnoœæ wypowiedzi,
stosownoœæ wypowiedzi, typy b³êdów jêzykowych; s³ownictwo neutralne, s³ownictwo emocjonalne, s³ownictwo oficjalne, s³ownictwo swobodne

III poziom gimnazjum
kl. I–III
styl, styl potoczny, styl urzêdowy,
styl artystyczny, styl naukowy; wyraz
wieloznaczny; s³ownictwo ogólnonarodowe, s³ownictwo o ograniczonym
zasiêgu (wyraz gwarowy, termin naukowy, archaizm, neologizm, eufemizm, wulgaryzm, wyraz rodzimy,
wyraz zapo¿yczony; zdanie, równowa¿nik zdania, ró¿ne rodzaje podmiotów, orzeczeñ, dope³nieñ, okoliczników, przydawka, rodzaje zdañ
z³o¿onych podrzêdnie i wspó³rzêdnie,
imies³owowy równowa¿nik zdania,
zdanie bezpodmiotowe; temat fleksyjny, koñcówka; czasownik dokonany,
czasownik niedokonany, tryb czasownika, bierna i czynna strona czasownika, imies³owy; temat s³owotwórczy, formant, wyraz pochodny

II poziom szko³a podstawowa
kl. IV–VI
funkcja sk³adniowa wyrazu; podmiot,
orzeczenie, dope³nienie, przydawka,
okolicznik; zdanie pojedyncze, zdanie pojedyncze nierozwiniête i rozwiniête, zdanie z³o¿one (wspó³rzêdnie
i podrzêdnie), równowa¿nik zdania;
czêœci mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przys³ówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik; formy przypadków, liczb, osób, czasów,
rodzajów; niewerbalne œrodki komunikowania siê

Poziomy edukacyjne
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Analiza
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III poziom gimnazjum
kl. I–III
postaæ mówi¹ca w utworze; narracja
pierwszoosobowa, narracja trzecioosobowa; œrodki stylistyczne z zakresu s³ownictwa: neologizm, archaizm,
zdrobnienie, zgrubienie, metafora;
œrodki stylistyczne z zakresu sk³adni:
powtórzenie, pytanie retoryczne, zdanie, równowa¿nik; œrodki stylistyczne
z zakresu fonetyki: rym, rytm, wyraz
dŸwiêkonaœladowczy; elementy konstrukcji utworu: tytu³, podtytu³, motto, apostrofa, puenta, punkt kulminacyjny; rodzaj literacki: epika, liryka,
dramat; przypowieœæ, pamiêtnik,
dziennik, komedia, dramat, tragedia,
ballada, nowela, hymn, powieœæ historyczna; literatura popularna, powieœæ, opowiadanie obyczajowe,
opowiadanie przygodowe, opowiadanie detektywistyczne, opowiadanie
fantastycznonaukowe, fantasy; elementy dramatu: akt, scena, tekst
g³ówny, tekst poboczny, monolog,
dialog; wspó³czesna kultura popularna, film, komiks, piosenka, rodzaje
sztuki: literatura, teatr, film, muzyka,
sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne

II poziom szko³a podstawowa
kl. IV–VI
dzie³o artystyczne; fikcja artystyczna;
realizm, fantastyka; tekst literacki,
porównanie, przenoœnia, epitet, wyraz dŸwiêkonaœladowczy; wers,
zwrotka (strofa), rym, rytm, refren,
wiersz rymowany, wiersz bia³y; widowisko teatralne, dzie³o filmowe,
dzie³o telewizyjne, przekaz audiowizualny, w¹tek, wydarzenie, bohater, opowiadanie, powieœæ, baœñ, legenda, mit, bajka, fraszka, wiersz,
przys³owie, komiks

Poziomy edukacyjne

konwencja literacka; œrodki wyrazu
artystycznego, oksymoron, synekdocha, hiperbola, elipsa, paralelizmy,
wyznaczniki poetyki utworu, wersyfikacja, kompozycja, genologia; cechy epok, œredniowiecze, renesans,
barok, oœwiecenie, romantyzm, pozytywizm, M³oda Polska, dwudziestolecie miêdzywojenne, wspó³czesnoœæ;
tekst dawny, ró¿nice jêzykowe fonetyczne, ró¿nice jêzykowe leksykalne,
zmiana historyczna; kreacja œwiata
przedstawionego, kreacja bohatera,
narracja, fabu³a, sytuacja liryczna,
akcja

IV poziom szko³a ponadgimnazjalna
kl. I–III
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III poziom gimnazjum
kl. I–III

IV poziom szko³a ponadgimnazjalna
kl. I–III

wartoœæ pozytywna, wartoœæ negatywna, przyjaŸñ, wrogoœæ, mi³oœæ, nienawiœæ, prawda, k³amstwo, wiernoœæ,
zdrada

wartoœæ pozytywna, patriotyzm, nacjonalizm, tolerancja, nietolerancja,
piêkno, brzydota; zagadnienia egzystencjalne, uniwersalne wartoœci humanistyczne; postawa spo³eczna, postawa obyczajowa, postawa narodowa, postawa religijna, postawa etyczna, postawa kulturowa, to¿samoœæ

jêzyk, wartoœæ, wartoœciowanie jêzyka, jêzyk jasny, jêzyk prosty, jêzyk
zrozumia³y, jêzyk obrazowy, jêzyk
piêkny, jêzyk jako narzêdzie wartoœciowania, jêzyk jako Ÿród³o poznania
wartoœci; pojêcia: dobro, prawda, piêkno, wiara, nadzieja, mi³oœæ, wolnoœæ,
równoœæ, braterstwo, Bóg, honor, ojczyzna, solidarnoœæ, niepodleg³oœæ,
tolerancja

poziom dos³owny tekstu, poziom prze- kontekst biograficzny, kontekst histo- elementy znacz¹ce, s³owa-klucze,
noœny tekstu, mora³
ryczny, recytacja
wyznaczniki kompozycji; kontekst literacki, kontekst kulturowy, kontekst
filozoficzny, kontekst religijny; motyw; treœæ alegoryczna utworu, treœæ
symboliczna utworu

II poziom szko³a podstawowa
kl. IV–VI

Poziomy edukacyjne
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Mówienie
i pisanie
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IV poziom szko³a ponadgimnazjalna
kl. I–III
tekst pisany, tekst mówiony, rozprawka, recenzja, referat, interpretacja
utworu literackiego, regu³y organizacji tekstu, zasada spójnoœci znaczeniowej, zasada spójnoœci logicznej;
forma gatunkowa, uk³ad kompozycyjny, analiza tematu, forma kompozycyjna, plan wypowiedzi, w³aœciwe
s³ownictwo; wypowiedŸ argumentacyjna, zasady logiki, zasady retoryki, teza, hipoteza, argument, wnioskowanie; wyrazistoœæ dŸwiêkowa,
tempo mowy, donoœnoœæ g³osu; zabieg perswazyjny, zabieg erystyczny;
redakcja tekstu, streszczenie, parafraza

III poziom gimnazjum
kl. I–III
spójna wypowiedŸ monologowa i dialogowa, formy gatunkowe: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, opis sytuacji i prze¿yæ,
zró¿nicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis zwyk³ych przedmiotów
lub dzie³ sztuki, charakterystyka postaci, sprawozdanie z lektury, filmu,
spektaklu, zdarzenia, rozprawka, podanie, ¿yciorys, CV, list motywacyjny, dedykacja, odmiana jêzyka, styl
jêzyka, gatunek; plan twórczy; organizacja tekstu, spójnoœæ logiczna,
spójnoœæ sk³adniowa; redakcja tekstu,
formatowanie tekstu; dyskusja, polemizowanie, etyka mowy; elektroniczne œrodki przekazywania informacji;
k³amstwo, manipulacja, ironia; etykieta jêzykowa, formu³y grzecznoœciowe, konwencje jêzykowe, formu³y niestosowne, formu³y obraŸliwe

II poziom szko³a podstawowa
kl. IV–VI
spójny tekst, tekst kultury; oficjalna,
nieoficjalna sytuacja komunikacyjna,
cel wypowiedzi; formy gatunkowe:
opowiadanie z dialogiem (twórcze,
odtwórcze), pamiêtnik i dziennik, list
oficjalny, sprawozdanie, opis przedmiotu, postaci, krajobrazu, og³oszenie, zaproszenie, kompozycja, uk³ad
graficzny, akapit, plan ramowy, plan
szczegó³owy; intencja tekstu, akcent
wyrazowy, pauza, intonacja
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zdania oznajmuj¹ce, rozkazuj¹ce i pytaj¹ce; zdanie z³o¿one, zdanie pojedyncze, równowa¿nik zdania; forma
gramatyczna, wyraz odmienny, stopniowanie, przymiotnik, przys³ówek;
g³oska, wyraz pokrewny, temat fleksyjny; samog³oski ustne i nosowe,
spó³g³oski twarde, miêkkie, dŸwiêczne i bezdŸwiêczne; nazwa w³asna, nazwa pospolita; znak interpunkcyjny

II poziom szko³a podstawowa
kl. IV–VI

IV poziom szko³a ponadgimnazjalna
kl. I–III

norma jêzykowa wzorcowa, norma s³ownictwo, Polska, Europa, œwiat,
jêzykowa u¿ytkowa; oficjalna odmia- wspó³czesnoœæ, przesz³oœæ, kultura,
na polszczyzny; nieoficjalna odmiana cywilizacja, polityka
polszczyzny, slang m³odzie¿owy; synonim, antonim; zwi¹zek frazeologiczny; szyk wyrazów, zdanie sk³adowe,
sk³adnia, regu³a interpunkcyjna, œrednik; zdanie pojedyncze, zdanie podrzêdne, strona czynna, strona bierna,
forma osobowa czasownika, imies³ów,
cel wypowiedzi, mowa niezale¿na,
mowa zale¿na; partyku³a, modyfikowanie znaczenia sk³adników wypowiedzi; wykrzyknik, wo³acz, efekt retoryczny, rzeczownik, czasownik,
imies³ów, przymiotnik, liczebnik, zaimek; zwi¹zki sk³adniowe (zgody
i rz¹du); rozwój psychiczny, rozwój
moralny, rozwój fizyczny; spo³eczeñstwo, kultura; region, Polska

III poziom gimnazjum
kl. I–III
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