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poziomie gimnazjalnym

1) Krystyna Herzig jest metodykiem w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, a dr Ma³gorzata Pamu³a
jest adiunktem w Instytucie Neofilologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
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Czytanie ze zrozumieniem sprawia
uczniom wiele k³opotu nie tylko w jêzyku ob-
cym, ale tak¿e w jêzyku polskim. O tym jak
wa¿na jest ta umiejêtnoœæ œwiadcz¹ testy spraw-
dzaj¹ce na koniec szko³y podstawowej i gimna-
zjum, w których zadania sprawdzaj¹ce rozumie-
nie tekstu pisanego s¹ jednymi z najistotniej-
szych. Równie¿ wœród doros³ych umiejêtnoœæ
czytania ze zrozumieniem jest wa¿na i okreœla
ona poziom alfabetyzacji spo³eczeñstwa.

Czytanie jest skomplikowan¹ sprawno-

œci¹, która wymaga od ucznia nie tylko okreœlo-
nych umiejêtnoœci jêzykowych (pos³ugiwanie siê
s³ownictwem i gramatyk¹),  ale tak¿e znajomo-
œci strategii czytania i umiejêtnoœci ich zastoso-
wania. W procesie tym zaanga¿owane s¹: per-
cepcja wzrokowa, pamiêæ, umiejêtnoœæ odko-
dowywania informacji pisanej (zamiana grafe-
mów na fonemy), dedukcja, antycypacja i wy-
obraŸnia. Niebagateln¹ rolê maj¹ w tym proce-
sie czynniki afektywne. Krashen (1982)2) pod-
kreœla³ rolê niepokoju (anxiety), który czêsto
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jest sprawc¹ niepowodzeñ w czytaniu w jêzyku
obcym.

Zanim przeanalizujemy wybrane strate-
gie czytania ze zrozumieniem, warto zastano-
wiæ siê nad celami, jakie s¹ stawiane ucz¹cym
siê jêzyka w ramach tej  sprawnoœci. W Europej-
skim systemie opisu kszta³cenia jêzykowego (Ca-
dre européen commun de référence) zosta³y one
okreœlone jako czytanie w celu orientacji (pour
s’orienter), czytanie i rozumienie informacji oraz
argumentacji, czytanie i rozumienie instrukcji,
korzystanie z dodatkowych lektur, czytanie dla
przyjemnoœci. Ucz¹cy powinien, w zale¿noœci

od poziomu swoich umiejêtnoœci jêzykowych
umieæ odczytaæ ogólny sens danego tekstu, zna-
leŸæ konkretn¹ informacjê w tekœcie lub odczy-
taæ ca³y tekst wraz z zawartymi w nim infor-
macjami i intencjami.

W Europejskim systemie opisu kszta³cenia
jêzykowego zosta³y opisane umiejêtnoœci w ra-
mach wszystkich podstawowych sprawnoœci jê-
zykowych. Uczeñ gimnazjum, który kontynuuje
naukê jêzyka powinien osi¹gn¹æ poziom A2
i osi¹gaæ cele z poziomu B1. Opis wybranych
umiejêtnoœci, na poziomie A2 i B1, w zakresie
czytania ze zrozumieniem  przedstawia tabela:

W opracowanej przez ekspertów Podsta-
wie programowej do gimnazjum dla jêzyka ob-
cego zosta³y opisane  podstawowe cele, zada-
nia szko³y a tak¿e treœci i przewidywane osi¹-
gniêcia w zakresie podstawowych sprawnoœci jê-
zykowych. Jednym z podstawowych zadañ szko-
³y na tym etapie nauczania, jest „stopniowe przy-
gotowywanie ucznia do samodzielnoœci w proce-
sie uczenia siê jêzyka obcego”. To zadanie mo¿e
byæ tylko wtedy zrealizowane, gdy zapewnimy
uczniom podstawowe narzêdzia do samodziel-
nej pracy. Jednym z nich jest umiejêtnoœæ sa-
modzielnego czytania tekstów. W zakresie czy-
tania ze zrozumieniem gimnazjalista powinien3)

rozumieæ d³u¿sze i bardziej z³o¿one teksty oraz
prosty tekst narracyjny. Powinien rozumieæ ogól-

ny sens tekstu, zawieraj¹cego niezrozumia³e frag-
menty.

Powinien równie¿ byæ w stanie zrozumieæ
ogólny sens d³u¿szego tekstu po pobie¿nym
przeczytaniu, a tak¿e umieæ znaleŸæ konkretn¹
informacjê lub szczegó³ w tekœcie czêœciowo nie-
zrozumia³ym.

W gimnazjum nie ma ju¿ takiej integracji
miêdzyprzedmiotowej jak w szkole podstawo-
wej. Warto jednak zobaczyæ, co uczeñ ju¿ opa-
nowa³ a co powinien opanowaæ w gimnazjum
z innych przedmiotów. W przypadku analizy
sprawnoœci czytania ze zrozumieniem warto bli-
¿ej przyjrzeæ siê Podstawie programowej z jêzyka
polskiego oraz strategiom czytania, jakie ju¿ opa-
nowali uczniowie. Transfer pewnych umiejêtno-

3) Podstawa programowa dla gimnazjum – Jêzyk obcy.

     CZYTANIE ZE
  ZROZUMIENIEM

Czytanie w celu
orientacji

Czytanie
korespondencji

Przegl¹danie tekstu

Czytanie w celu
zdobycia informacji,
do dyskusji

Czytanie instrukcji
i poleceñ

 A2

Uczeñ rozumie krótkie i proste teksty
dotycz¹ce ¿ycia codziennego

Rozumie wiêkszoœæ listów standardowych
(proœba o informacjê, potwierdzenie itp.)

Umie znaleŸæ okreœlon¹ informacjê
w prostych tekstach (prospekt, folder)
oraz rozumie tablice informacyjne.

Potrafi znaleŸæ informacjê w artyku³ach
opisuj¹cych fakty.

Rozumie proste instrukcje (np. obs³ugi tele-
fonu) i regulaminy.

 B1

Dobre rozumienie tekstów o tematyce
bliskiej uczniowi.

Rozumie opisy wydarzeñ, aby
czytaæ obszerniejsz¹ korespondencjê.

Potrafi pobie¿nie przeczytaæ tekst
i znaleŸæ w nim konkretne informacje,
potrafi wykonaæ polecenia dotycz¹ce
czytania ze zrozumieniem.

Potrafi wskazaæ w tekœcie artyku³u
prasowego istotne wiadomoœci.

Potrafi przeanalizowaæ tekst argumenta-
cyjny (czêœciowo niezrozumia³y)
i przedstawiæ jego plan.

Rozumie instrukcje obs³ugi napisane
w sposób jasny i przejrzysty.
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œci i korelacja pewnych treœci i metod to sprzy-
mierzeñcy nauczyciela jêzyków obcych.

Podstawa programowa z jêzyka polskiego
jest nieco obszerniejsza. Jednym z podstawo-
wych celów edukacyjnych jest kszta³cenie spraw-
noœci czytania „w zró¿nicowanych sytuacjach ko-
munikacyjnych”. Wa¿nym celem jest te¿ rozbu-
dzanie motywacji czytania. Zadaniem szko³y
jest „doskonalenie umiejêtnoœci czytania i moty-
wowanie do poznania literatury oraz ró¿norod-
nych tekstów kultury wzbogacaj¹cych wiedzê
ucznia o cz³owieku, ¿yciu i œwiecie  z perspekty-
wy wspó³czesnoœci i z odniesieniem do przesz³o-
œci”.  Wa¿nym te¿ czynnikiem jest wyposa¿e-
nie ucznia w odpowiednie techniki, strategie
pozwalaj¹ce na samodzieln¹ pracê. Uczeñ
w gimnazjum, na podstawie umiejêtnoœci wy-
niesionych ze szko³y podstawowej, powinien:
„rozpoznawaæ wypowiedzi informuj¹ce, warto-
œciuj¹ce oraz s³u¿¹ce wyra¿aniu opinii i uzasad-
nianiu pogl¹dów, (...) rozpoznawaæ i rozumieæ za-
³o¿enia komunikacji (sytuacje, emocje, oceny)”.
Podstawa w ramach osi¹gniêæ przedstawia
za³o¿enia w zakresie samokszta³cenia. Pierw-
szym punktem jest umiejêtnoœæ poszukiwania
informacji w ró¿nych Ÿród³ach. W Podstawie za-
mieszczono te¿ propozycje lektur. Nauczyciel
jêzyka obcego znajdzie tam wiele pozycji, któ-
re mo¿e równolegle wykorzystaæ na zajêciach
z jêzyka.

Nauczycieli jêzyka francuskiego zaintere-
suj¹ przede wszystkim propozycje lektury takie
jak Ma³y Ksi¹¿ê czy Nocny lot a tak¿e inne teksty.
Autorzy Podstawy programowej proponuj¹ wy-
bór liryki XIX wieku, wybór poezji XX wieku,
wybór nowelistyki z XIX i XX wieku, wybrane
utwory o dorastaniu, w tym powieœci dla m³o-
dzie¿y, przyk³ady pamiêtnika, dziennika, kore-
spondencji literackich, reporta¿u a tak¿e wybra-
ne z czasopism i prasy codziennej teksty publi-
cystyczne, informacyjne i reklamowe.

Strategie czytania

Strategie czytania zale¿¹ w du¿ym stop-
niu od uwarunkowañ kulturowych, edukacyj-
nych i spo³ecznych ka¿dego czytelnika. Ale po-
wodzenie nauki czytania – osi¹gniêcie przez
uczniów z³o¿onej sprawnoœci i dojrza³oœci czy-

telniczej zale¿y – przede wszystkim od nauczy-
ciela – jego formacji umys³owej i duchowej, jego
wykszta³cenia a zw³aszcza jego przygotowania
zawodowego. Wszystko to ma wp³yw na znale-
zienie w³asnych, dobrych strategii czytania, gdy¿
trudno jest czasami zerwaæ z ma³o skutecznymi,
stosowanymi dot¹d praktykami. Z obserwacji
wynika, ¿e mo¿na te strategie ulepszyæ a czasa-
mi wrêcz zamieniæ na efektywniejsze.

W uczeniu czytania najwa¿niejsze jest
dochodzenie do znaków jêzykowych i œwiado-
moœæ, ¿e proces rozumienia zaczyna siê od pod-
stawowych struktur jêzykowych. Umiejêtnoœæ
czytania w jêzyku obcym (L2)  trudniej osi¹gn¹æ
ni¿ w jêzyku ojczystym, gdy¿ wymaga ona od-
krycia kodu fonetycznego, struktury pisania
i ortografii. Dlatego konieczna jest od pierw-
szych lat nauki jêzyka obcego wizualizacja te-
go¿ jêzyka.

Wiêkszoœæ czytelników uwa¿a, ¿e  nale¿y
przeczytaæ tekst od pierwszego do ostatniego
s³owa i jeœli pojawia siê w nim jakieœ nieznane
s³owo lub pojêcie, ulega on czêsto zablokowa-
niu i w konsekwencji twierdzi, ¿e nie rozumie
sensu ca³ego tekstu. Czêsto taka postawa bierze
siê z nawyków ucznia, który najczêœciej ma kon-
takt z krótkimi tekstami w podrêczniku, niewy-
magaj¹cymi od niego specyficznych umiejêtno-
œci typowych dla pracy z tekstami d³u¿szymi.
Maj¹ one 10-15 wierszy i najczêœciej spotykan¹
na zajêciach technik¹ jest ich t³umaczenie.

Aby efektywnie uczyæ czytania ze zrozu-
mieniem konieczne jest poinformowanie ucznia
o kilku podstawowych regu³ach, których zasto-
sowanie pozwoli im na rozwiniêcie odpowia-
daj¹cych wybranym tekstom strategii:
� Nie nale¿y staraæ siê zrozumieæ ka¿dego s³o-

wa (co podœwiadomie robi wielu uczniów,
skazuj¹c siê na pora¿kê w czytaniu tekstów
d³u¿szych).

� Skoncentrowaæ siê na tym co jest znane,
mniej uwagi przywi¹zuj¹c do tego co jest nie-
znane.

� W trakcie czytania zwróciæ uwagê uczniów
na: s³owa podobne do s³ów w jêzyku pol-
skim, s³owa angielskie lub pochodzenia an-
gielskiego czêsto wystêpuj¹ce we francuskich
tekstach adresowanych do m³odzie¿y, nazwy
w³asne, s³ownictwo znane uczniom oraz ilu-
stracje do tekstu.
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Uczniowie po przeczytaniu tekstu powinni
mieæ mo¿liwoœæ intensywnej pracy z wybrany-
mi treœciami przez æwiczenia porz¹dkuj¹ce i gru-
puj¹ce informacje, np. za pomoc¹ tabelek, wy-
kresów, topogramów. Dziêki tym zabiegom
uczniowie ³atwiej odnajduj¹ najistotniejsze in-
formacje oraz te, które decyduj¹ o dobrym ro-
zumieniu tekstu.

W trakcie zajêæ nale¿y zachêcaæ uczniów do :
� Stawiania hipotez na podstawie przeczyta-

nego tekstu np. technik¹ burzy mózgów.
� Potwierdzania lub odrzucania hipotez, dziê-

ki wykorzystaniu podtytu³u, œródtytu³ów, ilu-
stracji lub innych danych.

� Po³¹czenia tytu³u z materia³em ikonograficz-
nym.

� Sformu³owania syntezy: Jaki problem porusza
dany tekst?

� Odnalezienia wybranych przez nauczyciela
akapitów.

� Zwrócenia szczególnej uwagi na pocz¹tek
i koniec danego akapitu.

� Odszukania s³ów kluczowych.
� Odnalezienia konektorów logicznych.
� Nadawania tytu³ów poszczególnym akapi-

tom.
Uwa¿amy, ¿e ka¿dy uczeñ jest w stanie

znaleŸæ minimum informacji w wybranym tek-
œcie i reprezentujemy takie za³o¿enie pedago-
giczne. Rol¹ ucznia jest samodzielne odkrycie
informacji i zorganizowanie ich, tzn. u³o¿enie w
spójn¹ ca³oœæ.  Rol¹ nauczyciela jest natomiast
przygotowanie odpowiedniego tekstu i zachê-
cenie wszystkich uczniów do czytania i tych bar-
dzo dobrych i tych z najmniejsz¹ motywacj¹
przez przygotowanie odpowiednich i interesu-
j¹cych  zadañ.

Wybór tekstów

Przed przyst¹pieniem do czytania propo-
nujemy, aby nauczyciel zada³ sobie kilka pytañ:
1. Dlaczego wybra³em/wybra³am ten tekst?

Dlaczego z tej dziedziny? Dlaczego z tego
Ÿród³a? Dlaczego tego autora?

2. Nad czym bêdê pracowa³(a)? Co chcê osi¹-
gn¹æ? Jakie umiejêtnoœci u uczniów chcê roz-
win¹æ (komunikacja, gramatyka, s³ownictwo,
ikonografia, logika wypowiedzi)?

3. Jakie wra¿enie wizualne robi tekst? Jak¹
czcionk¹ jest napisany? Czy towarzysz¹ mu
zdjêcia rysunki, wykresy? Czy ma tytu³, pod-
tytu³? Czy ³atwo w nim zidentyfikowaæ aka-
pity? Jakie techniki druku zosta³y zastosowa-
ne? Czy zawiera cytaty, nazwy w³asne?

Te pytania mog¹ wydawaæ siê nieistotne,
banalne a nawet i œmieszne, ale s¹ one niezwy-
kle istotne przy wyborze tekstów. Czêsto nauczy-
ciel kieruje siê swoimi upodobaniami, które nie
zawsze podzielaj¹ uczniowie.

Teksty powinny byæ dobierane pod k¹tem
zainteresowañ uczniów lub pod k¹tem przysz³ych
egzaminów. Nie powinny byæ oderwane od re-
aliów kraju lub obszaru jêzyka nauczanego. Wy-
brane teksty nie powinny zawieraæ du¿ej liczby
s³ów rzadko spotykanych, bo uczniowie nie ma-
j¹c mo¿liwoœci aktywnego korzystania z nich szyb-
ko o nich, zapomn¹. Zapamiêtujemy przecie¿
przede wszystkim to, co jest nam przydatne.

Warto przygotowaæ uczniom dossier sk³a-
daj¹ce siê z kilku tekstów, w których uczniowie
odnajd¹ s³ownictwo powtarzaj¹ce siê lub s³ow-
nictwo z tego samego krêgu tematycznego. Po-
zwoli im to na odkrywanie tego, co ju¿ znaj¹ w
nowych kontekstach.

Nauczyciele nie powinni ubolewaæ nad
faktem, ¿e ich uczniowie nic nie czytaj¹.  Czêsto
uczniowie siêgaj¹ po literaturê i prasê, po któr¹
nie siêgaj¹ doroœli. Czytanie powinno byæ przede
wszystkim przyjemnoœci¹ a dopiero póŸniej obo-
wi¹zkiem. Lektury i teksty proponowane ucz-
niom powinny przywo³ywaæ mi³e wspomnienia
lub kojarzyæ siê z ciekawymi sytuacjami. Dlate-
go nale¿y zachêcaæ uczniów do czytania tekstów,
które s¹ proponowane przez autorów jako do-
datkowe, poniewa¿ na zajêciach jêzyka obcego
warto czytaæ wszystko – od napisów na opako-
waniach po fragmenty literatury.

Zainteresowanie ucznia i motywacjê do
odkrywania treœci buduje siê przede wszystkim
przez  ciekawe æwiczenia z tekstem.

Jakie typy æwiczeñ mo¿na
zaproponowaæ uczniom
gimnazjum?

Wyboru æwiczeñ dokona³yœmy na podsta-
wie analizy  Podstawy Programowej do jêzyków



38

obcych oraz analizy proponowanych gimnazja-
listom æwiczeñ z czytania ze zrozumieniem na
zajêciach z jêzyka polskiego.
� Parafraza: Przeczytaj fragment pamiêtnika

nastolatki. ZnajdŸ w nim najwa¿niejsze infor-
macje i podkreœl je. Na podstawie przeanali-
zowanego tekstu napisz jego parafrazê – jest
to praca w parach a nastêpnie w ca³ej grupie
i wspólne budowanie tekstu.
„L’enfant modèle. Tous les matins je me levais de
bonne heure; j’avais dès ce temps-là envie de do-
rmir, mais je disais tous les soirs à maman de me
réveiller de bonne heure le lendemain, à six heures
juste, parce que j’avais à travailler; maman n’y ma-
nquait pas....”

(Péguy, 1992)
Do tego æwiczenia mo¿na rów-
nie¿ wykorzystaæ wspó³czesny
wiersz.

� Puzzle (rozsypanka zdaniowa /
wyrazowa): æwiczenie w parach
lub w ma³ych grupach.
Wariant A: Tekst d³u¿szy pociêty
na zdania (fragment opowiada-
nia dla m³odzie¿y, komiks, foto-
story – wa¿ne jest, aby by³a fa-
bu³a, wydarzenia).
Wariant B: Krótszy tekst  (notat-
ka prasowa, zabawna historyjka
- ok. 3-5 zdañ przedstawiaj¹cych
jedno zdarzenie) dzielimy na
wiêksze lub mniejsze czêœci (w
zale¿noœci od trudnoœci tekstu
i sprawnoœci jêzykowej uczniów).
1. Oh ! Regarde papa, une étoile fi-

lante s’écrie Martine.
2. Que Londres devienne la capita-

le de l’Italie avant que le maître
ait corrigé les exercices de
géographie !!

3. Ah bon! C’était quoi ton voeu ?
4. J’espère que tu as eu le temps

de faire un voeu.
5. Oui, j’espère qu’il se réalisera si-

non j’aurais 0/20 en géographie.
http://www.infojunior.com/

archives1005 99/blagues.htm
Wariant C: Krótszy tekst (2-3 zda-
nia – np. tekst informacyjny),
podzielony na czêœci przygotowu-

jemy na du¿ych etykietach i przymocowuje-
my do tablicy. Ca³a klasa pracuje i proponuje
rozwi¹zania.
Wariant D: D³u¿szy tekst (np. reporta¿) po-
dzielony na 4-5 czêœci, a ka¿da czêœæ podzie-
lona na zdania. Klasê dzielimy na grupy
i ka¿da grupa dostaje jedn¹ czêœæ. Uwaga
ostatnie zdanie pierwszej czêœci jest pierw-
szym drugiej, ostatnie drugiej jest pierwszym
trzeciej itd. Po u³o¿eniu fragmentów, ucznio-
wie czytaj¹ w kolejnoœci poszczególne czêœci.

� ZnaleŸæ podstawowe informacje w tek-
œcie i posegregowaæ je.
Przeczytaj poni¿sze teksty i zaznacz koloro-
wym zakreœlaczem najwa¿niejsze informacje.
Potem wpisz je do tabeli pod tekstem.

            Le Rhinocéros

Ce gros bonhomme peut peser
3.500 kilogrammes et mesurer
jusqu’à 2 mètres de haut. C’est le
plus grand mammifère terrestre
après l’éléphant !
Il n’y a pas de poils sur son corps
sauf en deux endroits: ses oreilles
et sa queue.
C’est un herbivore, Il ne mange
que des plantes.
Il y a deux types de rhinocéros, le
blanc et le noir.
Le blanc est un peu plus grand
que le noir que l’on trouve dans
le sud de l’Afrique. Le rhinocéros
blanc est aussi un peu plus socia-
ble que le noir, il est m˜me un
peu timide.
Il fait gros balourd mais il peut
courir jusqu’à 50 kilomètres à
l’heure!
Les rhinocéros vivent environ 50
ans.
Ils vivent plutôt la nuit et adorent
se rouler dans la boue. Ils vivent
par paire mais là où il y a assez à
manger ils peuvent parfois ˜tre 3
ou 4 à la fois.

           LE SURICATE

Le suricate vit en Afrique, dans
l’immense désert du Kalahari
Bien qu’il ne soit pas très grand
(50 centimètres du museau au
bout de la queue) ni très gros
(il pèse 700 grammes en
moyenne), le suricate a de quoi
se défendre de bonnes petites
griffes bien acérées, des canines
bien pointues et une fourrure
couleur sable pour mieux se
camoufler.
Le suricate mange toutes sortes
d’insectes qu’il déterre ou qu’il
attrape directement dans sa
gueule. Il mange aussi des
lézards et ... des scorpions ! Il a
de la chance, il est immunisé
(protégé) contre leur venin !!!
Il vit en groupes de 10 à 30
individus: une grande famille,
quoi!
Le suricate est un petit carnas-
sier de la famille des mangous-
tes.
Le suricate est prévoyant, soli-
daire et affectueux.

Teksty opracowano na podstawie http://www.infojunior.com/archives.html
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Le
Rhinocéros

LE
SURICATE

 Il mesure..?  Son poid  Sa nourriture  Comment vit-il? stworzyæ tego typu  programy dla na-
szych uczniów.
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Przedstawione tutaj æwiczenia ucz¹ ucz-
niów aktywnego czytania.

Czytanie ze zrozumieniem ma wielora-
kie aspekty, zale¿¹ce na przyk³ad od sytuacji, 
lub wieku czytelników. Interesuj¹cym by³oby 
znalezienie indywidualnego programu dla ka¿-
dego czytelnika. Mo¿e  warto w takim razie

1) Autor jest doktorantem Uniwersytetu Œl¹skiego na Wydziale Filologicznym. Ponadto pracuje jako nauczyciel jêzyka angielskiego
w Zespole Szkó³ Technicznych w Bytomiu.


