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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

KLASY IV – VIII 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4 w Hajnówce 

 

1. Dokument określający przedmiotowy system oceniania. 

 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce,  

Dział XIII: Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

 

2. Obszary aktywności podlegające ocenie. 

 

mówienie ( opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze) 

czytanie ( głośne i wyraziste) 

                ( ciche ze zrozumieniem) 

pisanie, redagowanie różnych form wypowiedzi ( w domu i klasie) 

posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi 

znajomość treści lektur 

znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku ( gramatyka języka polskiego) 

inne: recytacja, praca w grupie, aktywność na lekcjach, rysunkowe konkretyzacje 

utworów literackich. 

 

 

3. Sposoby  sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. 

Zawiera Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce 

Sposoby  sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów doprecyzowane są w wymaganiach na 

poszczególne oceny. 

 

4. Ogólne zasady PSO z języka polskiego. 

1.Uczeń ma prawo zgłosić  trzykrotnie „nieprzygotowanie”  do lekcji, np.: brak pracy domowej; 

brak zeszytu lub zeszytu ćwiczeń; brak pomocy potrzebnych do lekcji; niegotowość do 

odpowiedzi. 

2. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, wypracowań pisemnych 

(dłuższych form). 
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3. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania, które nastąpiło z 

ważnych przyczyn, potwierdzonych przez rodzica/prawnego opiekuna. 

4. Ze względu na ilość godzin przedmiotu  każde kolejne „nieprzygotowanie” nie skutkuje 

oceną niedostateczną. Uczeń ponownie może zgłosić  trzykrotnie niegotowość do lekcji  

( punkt 1.) 

5. Uczeń winien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.  

6. Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie się, udzielanie poprawnych  

odpowiedzi, aktywna praca w grupach, nieskomplikowane zadania domowe może być oceniana 

plusami „+” (za 6 „+” uczeń otrzymuje ocenę celującą). 

7. Uczeń, który opuścił sprawdzian, pisze go w terminie ustalonym przez  

  nauczyciela. Jeśli tego nie uczyni, otrzymuje ocenę niedostateczną.  

8. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie 

  uzgodnionym z nauczycielem – w ciągu dwóch tygodni  od jej otrzymania. 

9. Istnieje możliwość poprawy oceny innej niż ze sprawdzianu (np. kartkówki, pracy domowej, 

odpowiedzi ustanej) tylko w  uzgodnieniu z  nauczycielem. 

 

    5. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

 KLASA IV 

Ocena końcowa jest średnią ważną liczoną przez e-dziennik ocen cząstkowych, które uczeń 

otrzyma w ciągu roku szkolnego. 

Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego. 

 

 Celujący 

Uczeń: 

- opanował  wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy IV; 

- samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności; 

- czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i 

interpretować je 

w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej; 
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- posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w 

mowie, jak 

i w piśmie; 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; 

- z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim; 

- tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod 

względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym; 

- odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów; 

- wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe; 

- współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera; 

- wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie 

tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi; 

 

 Bardzo dobry 

Uczeń: 

- opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy IV; 

- samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności; 

- czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je 

samodzielnie, podejmuje próby interpretacji; 

- posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w 

piśmie; 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; 

- bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim; 

- tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi , w większości 

poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i 

interpunkcyjnym; 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach; 

- wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe; 

 

 Dobry 

Uczeń: 

- w większości opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla 

klasy IV; 



4 

 

- samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą 

nauczyciela –trudne; 

- czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w 

nich informacje; 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, 

ortograficznych i stylistycznych; 

-  bierze czynny udział w lekcji; 

- wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe. 

 

 Dostateczny 

Uczeń: 

- częściowo opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla 

klasy IV; 

- samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje 

przy pomocy nauczyciela; 

- odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości 

wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego; 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne; 

wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo; 

- wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana; 

- niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację; 

- rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach; 

- wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy; 

 

 Dopuszczający 

Uczeń: 

- opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy 

IV; 

- większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela; 

- czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji; 

- ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru; 

- nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów; 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma 

ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań; 
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- nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia 

nauczyciela; 

- pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy; 

- często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby; 

 

 Niedostateczny 

Uczeń: 

- nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i 

umiejętnościach 

z zakresu podstawy programowej dla klasy IV; 

- ma kłopoty z techniką czytania; 

- nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu 

wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego; 

- nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela; 

- wykazuje się niechęcią do nauki; 

- zaniedbuje wykonywanie prac domowych; 

- nie angażuje się w pracę grupy; 

 

Zakres wiadomości i umiejętności zapisanych w podstawie programowej dla klasy IV 

 

Kształcenie literackie i kulturowe 

 

Uczeń: 

- omawia elementy świata przedstawionego w poezji, wyodrębnia obrazy poetyckie, 

określa nastrój wiersza, 

- zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, ożywienie, porównanie  oraz określa ich 

funkcję , 

- rozpoznaje elementy rytmizujące wypowiedź, w tym wers, strofę, rym, rytm, refren, 

liczbę sylab w wersie, 

- rozpoznaje podmiot liryczny/osobę mówiącą w wierszu, 

- opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną 

zależność, 

- wskazuje w utworze bohaterów i narratora, charakteryzuje ich, 
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- określa tematykę oraz problematykę utworu, 

- nazywa wrażenia, jakie budzi w nim czytany tekst, 

- określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi, 

- przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia, 

-  wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach, 

- wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera, 

- wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio, 

- określa temat i główną myśl tekstu, 

- dostrzega relacje między częściami wypowiedzi (np. tytuł, wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie), 

- odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych, 

-  rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworach, 

- odróżnia dialog od monologu, rozumie ich funkcje w utworze, 

- wyodrębnia elementy składające się na spektakl teatralny (gra aktorska, reżyseria, 

dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty, muzyka), 

- objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w utworach literackich, 

- identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, publicystyczny lub reklamowy, 

- rozpoznaje czytany utwór jako : opowiadanie ,legendę, baśń, komiks oraz wskazuje ich 

cechy gatunkowe, 

-  wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, 

gra, 

aktorska, muzyka); wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych 

- odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia, 

- świadomie i z uwagą odbiera filmy, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży. 

 

 

Kształcenie językowe 

 

Uczeń: 

- identyfikuje tekst jako komunikat identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi, 

- określa sytuację komunikacyjną i rozumie jej wpływ na kształt wypowiedzi, 

- rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikacji (np. gest, mimika, postawa 

ciała), 
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- rozumie pojęcie głoska, litera, sylaba, 

- rozpoznaje typy wypowiedzeń, uwzględniając cel wypowiedzi: wypowiedzenia 

oznajmujące, pytające i rozkazujące – rozumie ich funkcje i je stosuje, 

- rozpoznaje w wypowiedziach części mowy , określa ich funkcje w tekście, 

- odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych, 

- rozpoznaje formy przypadków, liczby i rodzaju gramatycznego rzeczownika, 

przymiotnika oraz określa ich  funkcje w wypowiedzi, 

- poprawnie stopniuje przymiotniki , rozumie ich rolę w opisie świata oraz używa we 

właściwych kontekstach, 

- dostrzega rolę czasownika w wypowiedzi, 

-  rozpoznaje bezosobowe formy czasownika: formy zakończone na -no, -to, konstrukcje 

z się; rozumie ich znaczenie w wypowiedzeniu oraz funkcje w tekście, 

- rozpoznaje formy  liczby, osoby, czasu  czasownika  oraz określa ich funkcje w 

wypowiedzi, 

- poprawnie stopniuje przysłówki, rozumie ich rolę w opisie świata oraz używa we 

właściwych kontekstach, 

- rozpoznaje przyimek i określa jego rolę w wypowiedzi, 

- rozpoznaje spójnik i jego funkcję w wypowiedzi, 

- nazywa części zdania(podmiot, orzeczenie) i rozpoznaje ich funkcje składniowe w 

wypowiedzeniach, 

- rozpoznaje w tekście typy wypowiedzeń: zdania pojedyncze i złożone, równoważniki 

zdań, rozumie ich funkcje i stosuje w praktyce językowej, 

- przekształca konstrukcje zdaniowe, np. zdania w równoważniki zdań i odwrotnie, 

zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, 

- stosuje intonację poprawną ze względu na cel wypowiedzi, 

- pisze poprawnie pod względem ortograficznym, stosuje zasady pisowni, 

- poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku 

wykrzyknika, cudzysłowu, 

- rozróżnia synonimy/wyrazy bliskoznaczne oraz antonimy/wyrazy przeciwstawne, 

rozumie ich funkcje w tekście i stosuje we własnych wypowiedziach, 

- zna i rozpoznaje w tekście literackim:  zdrobnienie, zgrubienie  oraz określa ich funkcje. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych 

 

Uczeń: 

- zna zasady budowania akapitów, 

-  uczestniczy w rozmowie na zadany temat, wydziela jej części, sygnały konstrukcyjne 

wzmacniające więź między uczestnikami dialogu, tłumaczące sens, 

- tworzy wypowiedzi pisemne i ustne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne 

pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i 

interpunkcyjnym  w następujących formach gatunkowych:  list prywatny, opis przeżyć 

wewnętrznych , opis przedmiotu, opis postaci, notatka, plan (ramowy i szczegółowy)  

tekstu, opowiadanie twórcze i odtwórcze, zaproszenie, dialog, podziękowanie, 

ogłoszenie, kartka z pozdrowieniami i życzeniami, 

- wygłasza z pamięci tekst  ze zrozumieniem oraz odpowiednią intonacją, dykcją, 

właściwym akcentowaniem, z odpowiednim napięciem emocjonalnym, z następstwem 

pauz. 

 

 

Samokształcenie: 

 

Uczeń: 

- doskonali ciche i głośne czytanie 

- korzysta ze słowników ogólnych języka polskiego, także specjalnych 

- doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji 

- zna i stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych (np. w bibliotekach 

szkolnych oraz on-line) 

- rozwija umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną i 

wykorzystuje te umiejętności do prezentowania własnych zainteresowań 

- korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, 

selekcjonuje informacje 

- poznaje życie kulturalne swojego regionu 

 

 

 

 



9 

 

 KLASA V 

 

 Celujący 

 

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określanych programem nauczania dla klasy V. 

Uczeń: 

-  twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania ; 

- proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy ; 

- wypowiedzi ucznia ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia ;  

- uczeń nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do 

językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości ; 

- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, itp. ; 

- podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (np. udział w 

akademiach, inscenizacje teatralne, itp.) ; 

- posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia literackiego oraz nauki  o 

języku przewidziane programem nauczania w klasie V; 

 

 Bardzo dobry 

 

Kształcenie literackie i językowe:  

- wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno -

językowym ortograficznym, merytorycznym i logicznym ; 

- potrafi posługiwać się poznanymi w klasie V formami wypowiedzi (sprawozdanie np. z 

wycieczki, spaceru, opis przedmiotu, wyglądu człowieka z elementami charakterystyki,  

list prywatny, zaproszenie) ; 

- podejmuje próby charakterystyki postaci na odpowiednich przykładach, np. Ernesta 

Nemeczka „Chłopcy z Placu Broni", Stasia Tarkowskiego „W pustyni i w puszczy"... ; 

- samodzielnie sporządza notatki z czytanych lektur ; 

- bezbłędnie układa plan odtwórczy lektury, plan kompozycyjny własnej wypowiedzi ; 

- bardzo dobra znajomość przeczytanego tekstu pozwala na swobodne jego analizowanie, 

ocenę postępowania i poglądów bohaterów ; 

- pisanie opowiadania twórczego z  elementami  dialogu ; 

-  potrafi porównać cechy gatunkowe bajki i baśni ; 

- analizuje utwór liryczny;  
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- włącza w wypowiedź utarte związki frazeologiczne, wyrażenia metaforyczne i porównania ; 

- tworzy własne przykłady środków stylistycznych,  rozumie ich rolę w wypowiedzi;  

- dostrzega wyrażenia i zwroty typowe wyłącznie dla języka mówionego ; 

- umie nadać własnej" wypowiedzi charakter  półoficjalny i oficjalny;  

- samodzielnie  redaguje   telegram,   list,   radę,   wpis do pamiętnika, dedykację i życzenia 

okolicznościowe dla określonego adresata;  

- potrafi samodzielnie zbudować wypowiedź bogatą pod względem leksykalnym i 

gramatycznym (różnorodność słowotwórcza i składniowa stosowanych środków); 

- samodzielnie redaguje opowiadanie zachowując chronologiczny i logiczny układ wydarzeń; 

wprowadza elementy dialogu i opisu, stosuje poprawną interpunkcję w dialogu i budowanych 

zdaniach pojedynczych i złożonych;  

- biegle posługuje się „Słownikiem ortograficznym", „Słownikiem wyrazów bliskoznacznych"; 

 

Fleksja, składnia, fonetyka: 

- wskazuje różnice między formą osobową i nieosobową czasownika, miedzy 

czasownikiem 

dokonanym i niedokonanym;  

- określa znaczenie trybów czasownika;  

-  odmienia czasownik w trybie rozkazującym i przypuszczającym;  

- zna zasady pisowni cząstki „by" z czasownikami ; 

- w odmianie rzeczownika przez przypadki wyróżnia temat oboczny, oboczności;  

- określa rolę przyimków w zdaniu;  

- wskazuje podobieństwa i różnice 

między przymiotnikiem i przysłówkiem;  

- podaje poprawne formy liczebników ;  

- klasyfikuje rodzaje wypowiedzi, podaje ich przykłady;  

- wyróżnia w zdaniu zespoły składniowe;   

- nazywa części zdania;  

- układa zdania pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu;  

- przeprowadza klasyfikacje zdań złożonych;  

- buduje zdania współrzędnie i podrzędnie złożone stosując właściwe spójniki;   

- samodzielnie dokonuje, słowotwórczych przekształceń leksykalnych (zdrobnienia, zgrabienia, 

spieszczenia, czasowniki dokonane i niedokonane; tryb, czas, stopnie przymiotnika i 

przysłówka); 
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- wskazuje różnice między samogłoską i spółgłoską ; 

- omawia zależność brzmienia głoski od ruchów i pozycji narządów mowy;  

- podaje zasady akcentowania wyrazów w języku polskim; 

 

 Dobry 

 

Kształcenie literackie i językowe: 

- czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania;  

- jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo-

stylistyczne, logiczne i ortograficzne; 

- potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów;  

- podejmuje   próby  wypowiadania   się   w różnych  formach  np. opowiadanie twórcze, opis 

postaci z elementami charakterystyki;  

- poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury;  

- rozróżnia znaczenie podstawowe i przenośne wyrażeń;  

- próbuje budować wyrażenia o znaczeniu przenośnym ; 

- wskazuje środki leksykalne w utworze literackim, które nie wstępują w język potocznym, 

podaje ich odpowiedniki znaczeniowe z języka potocznego;  

-  różnicuje wypowiedź w zależności od adresata;  

- buduje dialog przystający do określonej sytuacji,  stosuje poprawny ortograficznie zapis daty 

i miejsca oraz wielkiej litery (rzeczowniki pospolite i zaimki - wyrażenia szacunku);  

- wprowadza do opowiadania różnorodne środki leksykalne sygnalizujące następstwo zdarzeń;  

- posługuje   się   wypowiedzeniem   wykrzyknikowym   w   wypowiedzi  pisanej;  

-układa dialog przystający do wskazanej sytuacji z opowiadania;  

- nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, noweli (podaje przykłady);  

- uzasadnia pisownię wyrazów objaśnionych na lekcji odwołując się do słownika i poznanych reguł; 

 

Fleksja, składnia fonetyka: 

- Stosuje właściwą wymowę i poprawny zapis;  

- tworzy poprawne formy gramatyczne wyrazów;  

- określa formę gramatyczną czasowników;  

- stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej;  

- tworzy czasownik dokonany od niedokonanego; 

- poprawnie odmienia czasowniki typu: umiem, rozumiem, idę;  
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- omawia budowę form trybu rozkazującego i przypuszczającego;  

- wyjaśnia różnicę w odmianie podanych rzeczowników, wyodrębnia temat i końcówkę;  

- uzasadnia pisownię rzeczownika, odwołując się do odmiany;  

- w zdaniu wskazuje przyimki i wyrażenia przyimkowe;  

- tworzy przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniach i  określa formę gramatyczną 

przymiotnika z rzeczownikiem;  

- zastępuje  słowem liczebniki podane cyfrą i odwrotnie;  

- stosuje w zdaniu liczebnik w odpowiednim przypadku;  

-przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie ; 

- samodzielnie buduje zdania pojedyncze rozwinięte oraz proste zdania złożone poprawne 

pod względem logicznym i gramatycznym;  

- robi wykres zdania pojedynczego rozwiniętego na łatwych przykładach;  

- przekształca zdanie pojedyncze na złożone i odwrotnie;  

- układa zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie;  

- określa cechy głoski;  

- rozpoznaje wyrazy bezakcentowe; 

- poprawnie akcentuje wyrazy;  

 

 

 Dostateczny 

 

Kształcenie literackie i językowe: 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie 

budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii;  

- w miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach pisemnych (opowiadanie odtwórcze, 

z dialogiem, opis przedmiotu i postaci, sprawozdanie, list, zaproszenie...) ; 

- opanował technikę poprawnego czytania i  doskonali ją pod względem dykcji,  intonacji, 

akcentowania;  

- ma świadomość popełnianych błędów i potrafi je poprawić przy pomocy nauczyciela ; 

- umie wymienić elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzenia);  

- odróżnia zdarzenia, postacie fantastyczne od realistycznych;  

- dostrzega różnice między językiem potocznym a literackim;  

- tworzy poprawne związki wyrazowe w zakresie czynnego zasobu słów;  

- nawiązuje kontakt z rówieśnikiem i dorosłym (powitanie, przedstawienie, pożegnanie, 
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list);  

-  zachowuje chronologię wydarzeń w ustnym opowiadaniu odtwórczym i twórczym 

opartym o przygotowany plan;  

- wyznacza granicę zdania - pauzą w języku mówionym i kropką w pisanym, w utworze 

lirycznym wskazuje epitety, przenośnie, porównania; 

 

Fleksja, składnia, fonetyka: 

- stosuje w wypowiedzi poprawne formy gramatyczne wyrazów w zakresie rzeczowników, 

czasowników, przymiotników i liczebników używanych w ramach ćwiczeń lekcyjnych 

(przypadek, liczba, rodzaj, stopień i czas czasownika);  

- tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie bezosobowej i odwrotnie;  

- rozróżnia czasowniki dokonane i niedokonane;  

- odmienia czasownik we wszystkich trybach (prostsze przykłady);  

- nazywa przypadki i pytania, na które odpowiadają ; 

- odmienia przez przypadki rzeczownik w prostej odmianie;  

- rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu i określenia rzeczownika;  

-odróżnia  przyimek;  

- rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia i określenia czasownika, przymiotnik;  

- odmienia, przymiotnik przez przypadki;  

- łączy przymiotnik z rzeczownikiem, odmienia je, określa przypadek, liczbę i rodzaj;  

- rozpoznaje w zdaniu liczebnik;  

- rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podaje przykłady typów zdań, łączy w zespoły 

składniowe wyrazy tworzące zdanie ; 

- wpisuje zdanie w podany wykres;  

- podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone;  

- z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone;  

- wzbogaca treść zdania pojedynczego wprowadzając różnorodne określenia;  

- dostrzega różnice między językiem potocznym a literackim ; 

- dzieli wyraz na głoski;  

- odróżnia samogłoski od spółgłosek;  

- rozróżnia rodzaje głosek;  

-dzieli wyraz na sylaby;  

- poprawnie akcentuje wyrazy na 2 sylabie od końca; 
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 Dopuszczający 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na 

samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności. 

Kształcenie literackie i językowe: 

- jego technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu;  

- względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu 

przez ucznia analizowanego zagadnienia;  

- błędy  językowo-stylistyczne,   logiczne   i   ortograficzne   popełniane   w   wypowiedziach  

nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie;  

- stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonywanie zadań typowych, 

o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela;   

 

Fleksja, składnia, fonetyka: 

- rozróżnia części mowy;  

- wskazuje podmiot, orzeczenie i określenia;  

- odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, tryby ; 

- odróżnia zdanie od równoważnika zdania, zdanie pojedyncze od złożonego;  

- wyróżnia głoski, litery i sylaby w podanym wyrazie;  

- poprawnie pisze wyrazy poznane na lekcjach ortografii (65% - 50%) oraz zna podstawowe 

zasady ortograficzne; 

 

 Niedostateczny 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności objętych 

podstawą programową. 

 

- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z fleksji, składni, słownictwa, 

ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi oraz elementarnych 

wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą 

programową w klasie V ; 

- nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu dopuszczającym;  

- jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym;  

- w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych;  
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- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym 

stopniu trudności; 

 

 KLASA VI  

 

 Celujący 

 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania dla klasy VI. 

 

- uczeń twórczo  rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;  

- proponuje rozwiązania oryginalne różnych problemów i treści objętych podstawą 

programową;  

- jego wypowiedzi ustne I pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia;  

- bierze udział w konkursach literackich, ortograficznych, osiąga w nich sukcesy;  

- podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje 

wysoki poziom merytoryczny; 

 Bardzo dobry 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania dla klasy VI   

  

Kształcenie literackie i językowe:  

- wypowiedzi ustne i pisemne są  poprawne pod względem stylistyczno-językowym, 

ortograficznym, logicznym;  

- potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie;  

- sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy; 

- tworzy relację z wydarzeń; unika powtórzeń (sprawnie dobiera słownictwo), różnicuje 

wypowiedź składniowo; - buduje ogłoszenie prasowe: nazywa cechy charakteru, usposobienia, 

temperamentu i  predyspozycji człowieka; - buduje wypowiedź o charakterze informacyjnym:  

stosuje właściwy rodzaj wypowiedzeń;   

- używa różnych typów wypowiedzeń w zależności od celu i sytuacji mówienia;  
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- bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę redagowania charakterystyki 

porównawczej i autocharakterystyki; określa motywację czynów bohaterów, ocenia ich 

postępowanie, opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów;  

- ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania;  

-  redaguje list do postaci literackiej;  

- bezbłędnie pisze krótsze i dłuższe formy wypowiedzi;  

- rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, wierszu;  

- dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza;  

- podaje zasadę ortograficzną objaśniającą pisownię wskazanych wyrazów, uzupełnia 

interpunkcję w zapisie cytatu; 

- używa cudzysłowu w zapisie wyrazów (wyrażeń, zwrotów) o charakterze przenośnym, 

ironicznym ; 

- prace pisemne są poprawne pod względem językowym; 

 

Fleksja. składnia, słowotwórstwo:  

- stosuje we własnej wypowiedzi formy nieosobowe czasownika na „-no”, „-to";  

- potrafi wyjaśniać od czego zależą formy odmiany rzeczownika;  

- wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu ; 

- biegle stosuje przymiotniki, nazywa rodzaj stopniowania, pisze poprawnie „nie” z 

przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym;  

- rozpoznaje różne typy liczebników, określa ich formy gramatycznej funkcje w zdaniu;  

- stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, 

przydawki);  

- rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę;  

- omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydawki 

i dopełnienia;  

- przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy;  

- przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów; 

 

 Dobry 

 

Kształcenie literackie i językowe:  

- czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania;  

- jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe;  
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- potrafi tworzyć różne formy wypowiedzi pisemnej np.  opowiadanie twórcze z dialogiem i 

elementami opisu, list , sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu ; 

- dobra znajomość tekstu pozwala na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omówienie 

elementów świata przedstawionego;  

- poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy;  

- wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu;  

- potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów;  

 

 

Fleksja, składnia, słowotwórstwo:  

- wymienia rodzaje zaimków;  

- wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy;  

- poprawnie stopniuje przymiotniki, wie czemu służy stopniowanie;  

- podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia konstrukcje czasownikowe z „się” 

użyte w znaczeniu strony zwrotnej;  

- stosuje poprawne formy rzeczowników pospolitych i nazwisk żeńskich oraz par małżeńskich 

i bezbłędnie je zapisuje ; 

- układa przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie;  

- rozpoznaje orzeczenia czasownikowe i Imienne; posługuje się obu konstrukcjami;  

- buduje konstrukcję z orzeczeniem czasownikowym Imiennym; stroną czynną i bierną ; 

- wybiera z wywiadu wskazane informacje I buduje wypowiedź w formie mowy zależnej ; 

- stosuje poprawny szyk wyrazów w zdaniu; poprawia błędy w tym zakresie;  

- przekształca zdania pojedyncze na zdania złożone podrzędnie, samodzielnie dobiera właściwy 

spójnik, oddziela przecinkiem zdanie nadrzędne od podrzędnego;  

- samodzielnie dobiera stosowny tryb czasowników;  

- rozróżnia zdania i równoważniki zdań ; 

- tworzy wyrazy pochodne o podanych znaczeniach; samodzielnie dobiera właściwe  formanty;  

- rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu;  

- zgodnie z regułą ortograficzną pisze rzeczowniki zakończone na ,,ii” , „ji”, wskazuje spójniki, 

przed którymi nie stawia się przecinka;   

- tworzy wyrazy złożone i umie je bezbłędnie napisać;  

 

 Dostateczny 
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Kształcenie literackie i językowe:  

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad  w zakresie budowy zdań, 

stosowania poznanego słownictwa i ortografii;  

- w miarę poprawnie, samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi:  

opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, streszczenie, opis, sprawozdanie, charakterystyka 

postaci, list, zaproszenie, ogłuszenie, sms, zawiadomienie, przepis, itp. ; 

- jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienia tekstu;  

- zna przewidziane programem gatunki literackie ; 

- umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego;  

- odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu; 

- poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na 

zadany temat; 

 

Fleksja: składnia. słowotwórstwo:  

- wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej; określa formę fleksyjną 

czasowników;  

- odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki; wskazuje tematy 

oboczne;  

- rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki, liczebniki ; 

- stopniuje przymiotniki;  

- rozróżnia przyimki proste ; 

- stosuje poprawnie formy fleksyjne rzeczownika "cudzysłów";  

- tworzy właściwe formy fleksyjne liczebników głównych i zbiorowych, poprawnie je zapisuje;  

- rozpoznaje i nazywa rodzaje wypowiedzeń, rozróżnia zdania i równoważniki, buduje je;  

- stosuje właściwą interpunkcję ; 

- buduje zdanie pojedyncze rozwinięte z rozsypanki wyrazowej stosując właściwy szyk 

wyrazów;  

- rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe;  

- układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych ; 

- wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie ; 

- eliminuje powtórzenia wyrazowe;  

- przekształca notatkę w spójną kilkuzdaniową wypowiedź;  

- rozumie znaczenia słów; dokonuje korekty w zakresie nieprawidłowego ich zastosowania w 

zdaniu;  
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- rozpoznaje wyrazy obcego pochodzenia ; 

-buduje różne konstrukcje składniowe;  

- stosuje równoważniki zdań i konstrukcje bezpodmiotowe w oficjalnych tekstach 

urzędowych, układa zdanie pojedyncze rozwinięte składające się ze wskazanych części 

mowy;  

- przekształca zdanie złożone na pojedyncze;  

- nazywa gazety i czasopisma ze względu na częstotliwość ukazywania się;  

- stosuje poprawne formy fleksyjne zaimków osobowych ; 

- dobiera określenia tworzące grupę podmiotu i grupę orzeczenia w zdaniu pojedynczym;  

- tworzy 'poprawne formy fleksyjne liczebników ; 

- tworzy poprawne formy czasu przyszłego prostego i stosuje je we własnej wypowiedzi; 

dobiera różnorodne określenia;  

- buduje wypowiedzenia z zastosowaniem trybu rozkazującego; poprawnie pisze "nie" z 

czasownikiem w formie osobowej;  

- poprawnie zapisuje imiona i nazwiska;  

- stosuje wielką literę w tytułach książek, filmów, obrazów, itp. ; 

- zgodnie z regułą ortograficzną pisze nazwy mieszkańców i przymiotniki utworzone do nazw 

miejscowości;  

- właściwie zapisuje wyraz "nie" z poznanymi i utrwalonymi częściami mowy ; 

- tworzy wyrazy i ich formy z ubezdźwięcznieniem, stosuje poprawny zapis;  

- umie zapisać utrwalone liczebniki proste i złożone;  

- stosuje przecinki i dwukropek przy wyliczaniu;  

 

 Dopuszczający 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na 

samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności.  

 

- jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu, względna poprawność językowa  

wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu zagadnienia;  

- w wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i 

ortograficzne nie przekreślają wartości prac i wysiłku jaki włożył w ich napisanie;  

- stopień opanowania przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o 

niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela;  
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- przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu;  

- odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj;  

- łączy wyrazy w zespoły składniowe;  

- zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych;  

- przeprowadza analizę słowotwórczą ; 

- wskazuje podstawę słowotwórczą i formant ; 

- nazywa typy formantów;  

- tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów; 

  

 Niedostateczny 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności objętych 

podstawa programową.  

 

- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie fleksji i składni, 

słownictwa, frazeologii i redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu 

budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową ; 

- nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w stopniu zadowalającym ; 

- jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym;  

- w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, 

stylistycznych,logicznych;  

- nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu 

trudności; 

 

 KLASA VII 

 

 

 Celujący 

Uczeń: 

- opanował  wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy VII;  

- samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności; 

- czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i 

interpretować je 

 w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej; 
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- posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w 

mowie, jak i w piśmie; 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach (pełni funkcję asystenta nauczyciela) i zajęciach 

pozalekcyjnych; 

- z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim; 

- tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi ,  poprawne pod 

względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym; 

- odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów; 

- wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe; 

- współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera; 

- wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie 

tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi; 

 

 Bardzo dobry 

Uczeń: 

- opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy VII; 

- samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności; 

- czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je 

samodzielnie, podejmuje próby interpretacji; 

- posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w 

piśmie; 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; 

- bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim; 

- tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi , w większości 

poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i 

interpunkcyjnym;  

- aktywnie uczestniczy w lekcjach; 

- wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe; 

 

 Dobry 

Uczeń: 

- w większości opanował wiadomości i  umiejętności zapisane w podstawie programowej dla 

klasy VII; 
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- samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą 

nauczyciela –trudne; 

- czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w 

nich informacje; 

-w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, 

ortograficznych i stylistycznych; 

-  bierze czynny udział w lekcji; 

- wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe; 

 

 Dostateczny 

Uczeń: 

- częściowo opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla 

klasy VII ; 

- samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje 

przy pomocy nauczyciela; 

- odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości 

wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego; 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne; 

wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo; 

- wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana; 

- niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację; 

- rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach; 

- wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy; 

 

 Dopuszczający 

Uczeń: 

- opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej; 

- większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela; 

- czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji; 

- ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru; 

- nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów; 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma 

ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań; 
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- nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia 

nauczyciela; 

- pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy; 

- często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby. 

 

 Niedostateczny 

Uczeń: 

- nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i 

umiejętnościach   z zakresu podstawy programowej; 

- ma kłopoty z techniką czytania; 

- nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu 

wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego; 

- nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela; 

- wykazuje się niechęcią do nauki; 

- zaniedbuje wykonywanie prac domowych; 

- nie angażuje się w pracę grupy. 

 

Zakres wiadomości i umiejętności zapisanych w podstawie programowej dla klasy VII 

 

 

Kształcenie literackie i kulturowe 

 

Uczeń: 

- rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne 

dla   poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju   

- wskazuje elementy dramatu (rodzaj): akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog, 

dialog   

- rozróżnia gatunki epiki, liryki i dramatu : nowela (powtórzenie i uzupełnienie 

wiadomości),   opowiadanie (powtórzenie), fraszka, pieśń ,sonet, satyra, ballada, komedia  

– i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów 

literackich   

- zna pojęcie komizmu, rozpoznaje jego rodzaje w tekstach oraz określa ich funkcje    
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- rozpoznaje w tekście literackim: neologizm, eufemizm, inwokację, symbol, alegorię i 

określa ich  funkcje   

- zna pojęcie ironii, rozpoznaje ją w tekstach oraz określa jej funkcje   

- określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji  

-  wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych 

związane z   postawami etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji 

-  wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np.  

historycznoliteracki,   kulturowy ,biograficzny 

- interpretuje dzieła sztuki (obraz, rzeźba, grafika, fotografia ) 

- określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury  

- znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, 

piosenkach)   nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych  

 - wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze   

-  wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu   

  publicystycznego  

- dostrzega różnice między literaturą piękną a  publicystyką i określa funkcje tych 

rodzajów   piśmiennictwa   

 

 

Kształcenie językowe 

 

Uczeń: 

- rozumie pojęcia głoska, litera, sylaba 

-  rozumie mechanizm upodobnień fonetycznych, uproszczeń grup spółgłoskowych i 

utraty dźwięczności w wygłosie; rozumie rozbieżności między mową a pismem  

- wykorzystuje wiedzę o różnicach w pisowni samogłosek ustnych i nosowych, 

spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych (II.4.3)  

- pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni  

-funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na 

odbiorcę   

-  rozumie pojęcie  akcent; zna i stosuje reguły akcentowania wyrazów   

- odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych, rozpoznaje bezosobowe formy 

czasownika: formy zakończone na -no, -to, konstrukcje z się   



25 

 

-  rozumie konstrukcje strony biernej i czynnej czasownika  

- rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, poprawnie stosuje 

imiesłowowy  równoważnik zdania i rozumie jego funkcje; przekształca go na zdanie 

złożone i odwrotnie   

- zna zasady pisowni partykuły nie z różnymi częściami mowy  

-  rozpoznaje w tekście typy wypowiedzeń: zdania złożone (podrzędnie i współrzędnie)   

- rozróżnia wypowiedzenia wielokrotnie złożone  

- odróżnia mowę zależną i niezależną, przekształca mowę zależną na niezależną i 

odwrotnie   

- poprawnie przytacza cudze wypowiedzi, stosując odpowiednie znaki interpunkcyjne  

-  rozumie, na czym polega grzeczność językowa i stosuje ją w wypowiedziach  

- rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny; rozumie pojęcie podstawy 

słowotwórczej; w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant; określa 

rodzaj formantu, wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom 

pochodnym, rozumie realne i słowotwórcze znaczenie wyrazu, rozpoznaje rodzinę 

wyrazów, łączy wyrazy pokrewne, wskazuje rdzeń  

- dostrzega zróżnicowanie słownictwa, zna typy skrótów i skrótowców – określa ich 

funkcje w tekście  

-  zna zasady tworzenia wyrazów złożonych, odróżnia ich typy   

 

 

Tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych 

 

Uczeń: 

-  gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; 

redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi   

-  tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję 

oraz zasady spójności językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako spójnych 

całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych oraz stosuje rytm akapitowy 

(przeplatanie akapitów dłuższych i krótszych)  

- tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych:  wywiad, 

prezentacja, wypowiedź argumentacyjna, rozprawka,  różne rodzaje opisów – sztuki, 

przeżyć, sytuacji (powtórzenie i uzupełnienie), charakterystyka   
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- wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy 

tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych   

-  odróżnia przykład od argumentu  

-  przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego   

-  zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne 

zdanie  

-  rozpoznaje manipulację językową i przeciwstawia jej zasady etyki wypowiedzi  

 

 

Samokształcenie 

 

Uczeń: 

-  rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania  

-  rozwija nawyki systematycznego uczenia się  

-  rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii  

- rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji  

-  uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie   

-  zbiera informacje o historii regionu  

-  dokonuje interpretacji głosowej czytanych i wygłaszanych tekstów  

-  uczestniczy w projektach edukacyjnych (np. tworzy różnorodne prezentacje)  

- rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy  

-  przygotowuje prezentację na zadany temat np. o wybranej lekturze (prowadzenie lekcji)  

-  wskazuje źródła wykorzystanych informacji  

- współpracuje z zespołem projektowym  

- wyszukuje dodatkowe tekstów zgodne z tematyką rozdziału 

 

 

 

Gimnazjum 

 

 Klasa II 
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 DOPUSZCZAJĄCY 

UCZEŃ:  

-czyta ze zrozumieniem podstawowe teksty literackie;  

-wyszukuje informacje w tekście;  

-rozróżnia fikcję literacką od autentyzmu;  

-odtwarza zdarzenia;  

-sporządza plan odtwórczy według określonych wskazówek;  

-charakteryzuje bohaterów;  

-nazywa elementarne uczucia i emocje;  

-próbuje argumentować;  

-przekazuje myśli w sposób jasny i zrozumiały;  

-w miarę poprawnie, według wskazówek nauczyciela, redaguje formy wypowiedzi: 

opowiadanie, opis, charakterystykę;  

-przy pomocy nauczyciela redaguje w prostej formie: instrukcję, sprawozdanie, list;  

-dokonuje streszczenia;  

-wykonuje notatkę według podanych wskazówek;  

-w prostej formie, według ustalonego schematu buduje ustną wypowiedź okolicznościową:  

życzenia, gratulacje, podziękowania;  

-redaguje w oparciu o ustalony schemat prosty tekst użytkowy: zaproszenie, zawiadomienie, 

ogłoszenie;  

-skraca i rozwija wypowiedzi zgodnie z instrukcją;  

-zadaje pytania;  

-potrafi rozmawiać;  

-wypowiada się na temat własnej osoby;  

-potrafi rozpoznać i napisać prosty tekst reklamowy;  

-pracuje w grupie;  

-zna podstawowe środki stylistyczne: epitet, metafora, porównanie, animizacja, personifikacja, 

pytanie retoryczne;  

-charakteryzuje osobę mówiąca,  

-zna rodzaje i podstawowe gatunki literackie;  

-poprawnie łączy nazwiska autorów i tytuły dzieł;  

-zna podstawowe rodzaje słowników i potrafi z nich korzystać;  
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-posiada podstawowe wiadomości z zakresu nauki o języku: odmienne i nieodmienne części 

mowy, części zdania,  

zdanie pojedyncze, zdanie złożone (zna rodzaje zdań złożonych),równoważnik zdania, wyrazy 

pokrewne, budowa  

słowotwórcza wyrazu, imiesłowy (bez określania nazwy);  

-rozpoznaje formę czasownika w stronie czynnej, biernej, zwrotnej;  

-buduje konstrukcję zdania z czasownikiem w stronie czynnej, biernej i zwrotnej;  

-zna pojęcia: dialog, narracja, narrator, podmiot liryczny, tren, przerzutnia, przemówienie, 

przypis, synonim.  

-przepisuje tekst poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym z tablicy lub 

podręcznika.  

 

  

 

 DOSTATECZNY 

 UCZEŃ (j.w. oraz):  

-uważnie słucha, czyta ze zrozumieniem;  

-z samodzielnie czytanego tekstu wybiera dla siebie informacje istotne, przekazuje je własnymi 

słowami;  

-określa tematykę;  

-potrafi opowiedzieć o zdarzeniach, określić ich miejsce i czas;  

-porównuje zachowanie i działania bohaterów;  

-dostrzega zarówno w utworach literackich jak i w życiu powszednim zależności 

przyczynowo–skutkowe;  

-wyraża skojarzenia i emocje;  

-gromadzi argumenty;  

-notuje argumenty w postaci zdań pojedynczych, równoważników zdań;  

-rozróżnia stwierdzenia (tezy) i przypuszczenia (hipotezy);  

-próbuje formułować wnioski;  

-buduje wypowiedź spójną, zgodną z tematem;  

-poprawnie redaguje formy wypowiedzi: opowiadanie, opis, streszczenie, charakterystykę, 

dialog, sprawozdanie,  

instrukcję, list;  
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-według schematu redaguje rozprawkę;  

-tworzy proste formy tekstów użytkowych;  

-stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych urozmaicone słownictwo;  

-proponuje różnorodne wyrazy oceniające i określenia;  

-sporządza proste formy notatek;  

-w sposób jasny i rzeczowy przekazuje informacje;  

-formułuje pytania ogólne i szczegółowe, zgodne z tematem;  

-wypowiada się na różnorodne tematy, określa cel wypowiedzi;  

-potrafi podtrzymać kontakt w rozmowie;  

-właściwie reaguje na wypowiedź współrozmówcy;  

-zabiera głos w dyskusji;  

-posługuje się w wypowiedzi ustnej i pisemnej zdaniami złożonymi różnych typów, poprawnie 

dobiera spójniki;  

-różnicuje fakty od opinii;  

-rozpoznaje i ocenia mechanizmy reklamy;  

-korzysta z przypisów;  

-rozpoznaje w utworach literackich podstawowe środki stylistyczne;  

-interpretuje teksty poetyckie, korzystając ze wskazówek nauczyciela;  

-wymienia cechy dramatu;  

-samodzielnie korzysta z encyklopedii, słowników, leksykonów  

-zna pojęcia: antonim, apostrofa, neologizm, archaizm, wyraz pokrewny, wyraz złożony, sonet;  

-rozpoznaje konstrukcję zdania z nieosobową formą czasownika zakończoną na -no, -to;  

-rozpoznaje imiesłowów i określa ich rodzaj;  

-zna budowę słowotwórczą wyrazu (podstawa, formant słowotwórczy),  

-rozróżnia skróty i skrótowce;  

-stara się pisać poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;  

-rozróżnia zwykle poprawnie zdania współrzędnie i podrzędnie złożone; zna ich rodzaje.  

  

 

 DOBRY 

UCZEŃ (j.w. oraz):  

-umie określić typ narracji;  

-wyodrębnia działania, określa przeżycia i uczucia bohaterów literackich;  
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-przy pomocy nauczyciela określa kompozycję utworu literackiego;  

-próbuje odczytywać teksty niewerbalne; wypowiada się w sposób spójny, logiczny, 

komunikatywny;  

-podaje odpowiednie przykłady;  

-poprawnie akcentuje swoje wypowiedzi;  

-dyskutuje, próbuje nawiązać do wypowiedzi poprzedników, wyraża odmienne zdanie;  

-wzbogaca swoje słownictwo, stosuje różnorodne formy gramatyczne, konstrukcje składniowe;  

-proponuje własne przykłady tekstów reklamowych;  

-redaguje teksty użytkowe;  

-pisze poprawnie sprawozdanie, recenzję, rozprawkę, opis przeżyć wewnętrznych, pamiętnik, 

dziennik,);  

-samodzielnie buduje stwierdzenia i przypuszczenia;  

-rozwija argumenty, wyciąga wnioski;  

-wyraża opinię;  

-próbuje negocjować;  

-buduje wypowiedzi dostosowane do wieku, poziomu wiedzy i zainteresowań rozmówcy;  

-wprowadza cytaty do własnych wypowiedzi;  

-czyta ze zrozumieniem teksty popularnonaukowe;  

-przekształca dialog w opowiadanie,  

-skraca i rozwija wypowiedzenia;  

-stosuje w wypowiedziach imiesłowy;  

-różnicuje odpowiednio wypowiedzi pod względem stylistycznym, językowym;  

-formułuje wypowiedź ze względu na cel i odbiorcę;  

-mówi o sobie, prezentując własne zalety i osiągnięcia;  

-posiada praktyczne umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne;  

-posługuje się słownikami;  

-zna rodzaje i gatunki literackie;  

-rozróżnia zdania współrzędnie i podrzędnie złożone; zna ich rodzaje;  

-rozpoznaje imiesłowowy równoważnik zdania;  

-zna pojęcie wyrazów pokrewnych;  

-potrafi utworzyć rodzinę wyrazów;  

-wyodrębnia rdzeń w rodzinie wyrazów;  

-zna pojęcie wyrazów bliskoznacznych;  

-wie, czym jest związek frazeologiczny;  
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-uzupełnia wypowiedzi frazeologizmami.  

 

 

 BARDZO DOBRY 

UCZEŃ (j.w. oraz):  

-uzasadnia w oparciu o tekst motywy działania, przeżycia i uczucia bohaterów;  

-potrafi przedstawić własne motywy działania;  

-odkrywa kompozycję utworu literackiego;  

-samodzielnie interpretuje teksty literackie, odkrywa ich sens dosłowny i metaforyczny;  

-czyta i interpretuje teksty niewerbalne;  

-w wypowiedzi stosuje metafory i porównania, nadając jej oryginalny charakter;  

-potrafi podsumować dyskusję;  

-notuje na różnorodne sposoby;  

-przygotowuje reklamy według własnego pomysłu, świadomie stosuje środki perswazji;  

-rozpoznaje w tekście elementy retoryki;  

-samodzielnie, poprawnie pod względem leksykalnym, składniowym i kompozycyjny  

redaguje poznane formy wypowiedzi (opis, opowiadanie, charakterystyka, streszczenie, 

sprawozdanie, recenzja, rozprawka, opis przeżyć wewnętrznych, pamiętnik, dziennik);  

-wydaje samodzielnie opinię na temat zaistniałego wydarzenia-faktu;  

-przeprowadza wywiad i sporządza notatki ze zdobytych informacji;  

-gromadzi cytaty, przytacza cudze sądy i opinie, podaje źródła;  

-czyta teksty o zróżnicowanej tematyce i stylistyce;  

-świadomie i celowo wykorzystuje we własnych wypowiedziach porównania, oryginalne 

epitety i przenośnie;  

-unika powtórzeń bądź stosuje powtórzenia uzasadnione;  

-w wypowiedziach stosuje poznane terminy teoretycznoliterackie;  

-stosuje zamiennie szyk prosty i szyk przestawny;  

-rozumie i określa funkcję środków stylistycznych;  

-korzysta z różnorodnych źródeł i umiejętnie gromadzi informacje;  

-dokonuje analizy zdań podrzędnie i współrzędnie złożonych;  

-rozpoznaje imiesłowowy równoważnik zdania;  

-odróżnia imiesłów od przymiotnika.  
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 CELUJĄCY 

UCZEŃ (j.w. oraz):  

-czyta pozycje spoza kanonu lektur;  

-twórczo i wzorowo redaguje wypowiedzi pisemne;  

-potrafi kreatywnie myśleć i ubierać swe myśli w słowa;  

-poszerza swe wiadomości z nauki o języku;  

-podejmuje twórcze działania;  

-pisze bezbłędnie;  

-osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, ortograficznych, poetyckich, recytatorskich, 

czytelniczych.  

  

 

 Klasa III 

 DOPUSZCZAJĄCY 

UCZEŃ:  

-czyta ze zrozumieniem podstawowe teksty literackie;  

-przekazuje myśli w sposób jasny i zrozumiały;  

-wyszukuje informacje w tekście;  

-sporządza plan odtwórczy;  

-charakteryzuje bohaterów;  

-odtwarza zdarzenia  

-nazywa elementarne uczucia i emocje;  

-redaguje proste formy notatek;  

-gromadzi argumenty;  

-próbuje formułować wnioski;  

-formułuje pytania szczegółowe i ogólne w zależności od potrzeb i okoliczności;  

-w miarę poprawnie, według wskazówek nauczyciela, redaguje formy wypowiedzi: 

opowiadanie, opis, streszczenie,  

charakterystykę, ogłoszenie, zawiadomienie, zaproszenie, dialog, instrukcję, sprawozdanie, 

list, podanie, życiorys, w prostej formie: rozprawkę i przemówienie, list motywacyjny,;  
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-próbuje nakłaniać, przekonywać, tłumaczyć; rozpoznaje i stosuje zdania pojedyncze, złożone, 

równoważniki zdań;  

-skraca i rozwija wypowiedzi zgodnie z instrukcją;  

-dokonuje streszczenia;  

-proponuje różnorodne wyrazy oceniające i określenia;  

-wskazuje w tekście archaizmy i neologizmy, wulgaryzmy, z pomocą nauczyciela: wyrazy 

zapożyczone i obce, eufemizmy;  

-różnicuje informacje od oceny,  

-odróżnia fakty od opinii;  

-zna środki stylistyczne: epitet, metafora, porównanie, animizacja, personifikacja, pytanie 

retoryczne;  

-stara się omawiać funkcje elementów konstrukcyjnych utworu (tytułu, podtytułu, motta, 

apostrofy, puenty, punktu kulminacyjnego);  

-zna rodzaje i podstawowe gatunki literackie;  

-zna podstawowe gatunki publicystyczne (rozróżnia, artykuł, reportaż, wywiad);  

-wymienia cechu dramatu takie jak: akt, scena, tekst główny, tekst poboczny, monolog, dialog;  

-wypowiada się na temat książek;  

-poprawnie łączy nazwiska autorów i tytuły dzieł;  

-zna podstawowe rodzaje słowników i potrafi z nich korzystać;  

-pracuje w grupie;  

-korzysta z przypisu;  

-zna pojęcia: stereotyp, puenta, perswazja, kontrast, przerzutnia,  

-posiada podstawowe wiadomości z zakresu nauki o języku: odmienne i nieodmienne części 

mowy, części zdania, zdanie pojedyncze, zdanie złożone, równoważnik zdania, głoski, litery, 

wyrazy pokrewne, imiesłowy (bez określania nazwy ),budowa słowotwórcza wyrazu, mowa 

zależna i niezależna;  

-przepisuje tekst poprawnie z tablicy lub podręcznika pod względem ortograficznym i 

interpunkcyjnym;  

-rozpoznaje typ narracji;  

-redaguje tekst napisany ręcznie i na komputerze;  

-zwraca uwagę na ortografię.  

  

 

 DOSTATECZNY 
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UCZEŃ (j.w. oraz):  

-uważnie słucha, czyta ze zrozumieniem;  

-analizuje świat przedstawiony utworu;  

-określa tematykę;  

-wyjaśnia znaczenie tytułu utworu;  

-dostrzega, zarówno w utworach literackich jak i w życiu powszednim, zależności 

przyczynowo–skutkowe;  

-formułuje tezę, hipotezę;  

-uzasadnia własne zdanie;  

-zabiera głos w dyskusji;  

-zadaje pytania;  

-buduje wypowiedź spójną, zgodną z tematem;  

-stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych urozmaicone słownictwo;  

-poprawnie redaguje formy wypowiedzi: opowiadanie, opis, streszczenie, charakterystykę,  

dialog, ogłoszenie, zawiadomienie, zaproszenie, sprawozdanie, rozprawkę, list;  

-według schematu redaguje: instrukcję, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, recenzję, 

przemówienie;  

-przeprowadza wywiad;  

-w sposób jasny i rzeczowy przekazuje informacje;  

-potrafi rozwinąć, uzupełnić tekst, wybierając najtrafniejsze frazeologizmy, potoczne  

porównania, synonimy, zdrobnienia, zgrubienia;  

-omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu (tytułu, podtytułu, motta, apostrofy, 

puenty, punktu  

kulminacyjnego);  

-dopasowuje sposób używania języka do pełnionej roli, sytuacji, celu podejmowanych działań  

w związku z potrzebami życia codziennego;  

-zna rodzaje stylów: urzędowy, naukowy, popularnonaukowy, potoczny;  

-rozpoznaje i wyraża bezpośrednio i pośrednio różne intencje;  

-odczytuje wypowiedzi złośliwe, z humorem, poważne;  

-stosuje w wypowiedzi omówienia zastępujące zwroty obraźliwe;  

-rozpoznaje sposoby manipulowania odbiorcą w różnych tekstach kultury, w mediach i próbuje 

na nie reagować;  

-różnicuje informacje od oceny i perswazji;  

-próbuje negocjować;  
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-rozumie znaczenie pojęć: stylizacja, archaizacja, dialektyzacja  

-rozpoznaje gwarę młodzieżową, buduje wypowiedzi z jej użyciem;  

-rozpoznaje zdania wielokrotnie złożone;  

-dzieli wypowiedzenia wielokrotnie złożone na wypowiedzenia składowe;  

-interpretuje teksty poetyckie;  

-rozpoznaje w utworach podstawowe środki stylistyczne i wyjaśnia celowość ich użycia;  

-korzysta z przypisów;  

-posiada podstawowe wiadomości na temat wybranych twórców literatury polskiej i światowej;  

-samodzielnie korzysta z encyklopedii, słowników, leksykonów;  

-gromadzi materiały na określony temat;  

-zna podstawowe rodzaje stylów wypowiedzi: potoczny, urzędowy, artystyczny, naukowy i 

popularnonaukowym;  

-potrafi rozpoznać tekst napisany w określonym stylu (potocznym, artystyczny urzędowym, 

naukowym,  

popularnonaukowym);  

-zna pojęcia: mowa zależna i niezależna, homonim, krytyk, referat, esej, apostrofa, geneza, 

inwokacja, epilog.;  

-stara się przekształcać mowę zależną na niezależną i na odwrót;  

-stara się pisać poprawnie pod względem ortograficznym i zna podstawowe zasady 

ortograficzne i interpunkcyjne.  

 

 DOBRY 

UCZEŃ (j.w. oraz):  

-czyta ze zrozumieniem różnorodne teksty literackie, publicystyczne, popularnonaukowe;  

-rozpoznaje funkcje czytanych tekstów, próbuje je klasyfikować i oceniać ich przydatność dla 

konkretnego odbiorcy;  

-motywuje, ocenia działania i zachowania bohaterów;  

-określa problematykę utworu;  

-samodzielnie interpretuje teksty kultury;  

-potrafi odpowiednio dobierać, porządkować, wartościować argumenty i kontrargumenty;  

-formułuje wnioski;  

 

-celowo skraca bądź rozwija własne wypowiedzi, przekształca je stylistycznie;  
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-potrafi zachować porządek logiczny, chronologiczny i tematyczny we własnej wypowiedzi;  

-poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, logicznym, kompozycyjnym, 

ortograficznym i interpunkcyjnym redaguje wypowiedzi pisemne: opowiadanie, opis, 

charakterystyka, instrukcja, streszczenie, sprawozdanie, rozprawka, recenzja, przemówienie, 

reportaż, referat, podanie, życiorys, list , teksty użytkowe;  

-dobiera typy zdań w zależności od rodzaju wypowiedzi, rozumie celowość składniowego 

różnicowania tekstu;  

-trafnie wybiera formę wypowiedzi;  

-robi korektę własnego tekstu według otrzymanej instrukcji;  

-kształtuje wypowiedzi w zależności od tematu, sytuacji mówienia, intencji oraz rozmówcy;  

-stosuje stylistyczne środki językowe;  

-w sposób celowy dobiera, porządkuje i ocenia informacje;  

-potrafi stosować poznaną terminologię naukową we własnej wypowiedzi;  

-różnicuje wypowiedzi informacyjne, oceniające, perswazyjne;  

-przeprowadzając wywiad prowokuje odpowiedzi współrozmówcy za pomocą wprowadzeń, 

nawiązań, sugestii, wstępnych ocen, opinii;  

-formułuje pytania problemowe;  

-rozpoznaje w wypowiedzi ironię, patos;  

-aprobuje lub neguje cudze opinie;  

-dyskutuje;  

-wskazuje przykłady stereotypów funkcjonujących w otaczającym świecie  

-dokonuje przekształceń stylistycznych w obrębie tekstów gwarowych, archaicznych, 

współczesnych;  

-wskazuje cech stylu urzędowego, naukowego, popularnonaukowego, potocznego, 

artystycznego;  

-określa rolę podmiotu lirycznego w utworach poetyckich;  

-rozumie znaczenie i celowość stosowania środków stylistycznych: epitet, metafora,  

porównanie, animizacja, personifikacja, onomatopeja, apostrofa, anafora, pytanie retoryczne, 

peryfraza, wykrzyknienie,  

kontrast, hiperbola;  

-interpretuje i analizuje utwory poetyckie;  

-odczytuje znaczenie symboliczne;  

-zna i charakteryzuje rodzaje i gatunki literackie,  

-stosuje homonimy, eufemizmy;  
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-przekształca dialog w opowiadanie, stosując mowę zależną;  

-stosuje mowę niezależną;  

-rozpoznaje zjawiska upodobnienia pod względem dźwięczności;  

-dokonuje analizy zdań wielokrotnie złożonych;  

-rozpoznaje imiesłowowy równoważnik zdania.  

  

 

 BARDZO DOBRY 

UCZEŃ ( j.w. oraz):  

-czyta różnorodne teksty kultury, dobiera je samodzielnie bądź przy pomocy nauczyciela;  

-w sposób interesujący przedstawia problematykę czytanych utworów;  

-dokonuje oryginalnej analizy i interpretacji utworów literackich;  

-interpretuje teksty ikonograficzne;  

-dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury;  

-dostrzega uniwersalne wartości wpisane w teksty kultury;  

-rozpoznaje wypowiedzenia wielokrotnie złożone, także z imiesłowowym równoważnikiem 

zdania, posługuje się nimi  

we własnych wypowiedziach w sposób celowy i przemyślany;  

 

-wprowadza do wypowiedzi cytaty;  

-potrafi ustosunkować się do cudzej opinii;  

-potrafi świadomie ożywiać, uplastyczniać własne teksty, stosując urozmaicone stylistyczne 

środki językowe i poetyckie;  

-celowo w wypowiedziach stosuje frazeologizmy, synonimy, antonimy, homonimy, 

eufemizmy, peryfrazy, oryginalne  

epitety, porównania, metafory;  

-wypowiedziom ustnym i pisemnym nadaje indywidualny charakter;  

-poznane formy wypowiedzi pisemnej redaguje w sposób oryginalny, z nielicznymi usterkami;  

-tworzy teksty o różnorodnej stylistyce, zgodne ze wskazaną funkcją językową;  

-stosuje różne sposoby wprowadzania argumentacji  

-buduje dialogi, potrafi je trafnie spuentować;  

-inicjuje dyskusję, przewodzi jej, kontroluje przebieg, podsumowuje rozważania, formułuje 

wnioski;  
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-jest liderem grupy, zespołu;  

-rozpoznaje i stawia problemy, rozwiązuje je w sposób twórczy;  

-obiektywnie bądź subiektywnie ocenia sytuację;  

-buduje wypowiedzi krytyczne;  

-stosuje środki perswazji;  

-negocjuje;  

-zna pojęcie kompromisu;  

-dokonuje wyboru;  

-potrafi sporządzać mapy myślowe;  

-wykorzystuje różnorodne techniki notowania;~ świadomie posługuje się wypowiedziami o 

charakterze ironicznym, sarkastycznym, humorystycznym, poważnym, patetycznym;  

-odkrywa absurd wypowiedzi;  

-rozumie rolę stylizacji w utworach literackich;  

-dokonuje stylizacji archaicznej, dialektyzacji;  

-analizuje język wypowiedzi;  

-potrafi dostrzec, nazwać i wyjaśnić istotę upodobnień fonetycznych oraz uproszczenia grup 

spółgłoskowych;  

-zna i stosuje mowę zależną i niezależną;  

-dostrzega w wypowiedziach błędy językowe (nieuzasadnione powtórzenia);  

-korzysta z różnorodnych źródeł i umiejętnie gromadzi informacje;  

-przetwarza informacje dla własnych potrzeb i celów związanych z nauką i życiem 

pozaszkolny;  

-dokonuje selekcji, syntezy, analizy;  

-wymienia i ocenia wartości i antywartości;  

-posiada wiedzę dotyczącą czołowych postaci literatury polskiej i światowej;  

-przywołuje sylwetki twórców i dzieła sztuki;  

-nazywa prawdy uniwersalne i ponadczasowe; 

-omawia wpływ tradycji biblijnej i antycznej na kształtowanie się cywilizacji europejskiej;  

-dostrzega i wyjaśnia prawdy filozoficzne;  

-odczytuje metaforykę utworów poetyckich; odczytuje sens alegoryczny;  

-podaje przykłady motywów obecnych w literaturze na przestrzeni dziejów (rycerza, władcy, 

labiryntu, wędrówki, bohatera walczącego w imię wyższych celów, artysty i jego dzieła );  

-samodzielnie opracowuje wystąpienie – prezentację;  
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-dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie i na komputerze (umiejętnie formatuje 

tekst, dobiera rodzaj czcionki według rozmiaru i kształtu, stosuje właściwe odstępy, wyznacza 

marginesy i justuje tekst, dokonuje jego  

korekty, jednocześnie kontrolując autokorektę), poprawia ewentualne błędy językowe, 

ortograficzne oraz interpunkcyjne.  

 

  

 

 CELUJĄCY 

 UCZEŃ (j.w. oraz ):  

-samodzielnie poszerza własne horyzonty czytelnicze i myślowe;  

-myśli i działa kreatywnie;  

-interpretuje teksty ikonograficzne;  

-twórczo i bezbłędnie redaguje wypowiedzi pisemne;  

-wypowiada się stosownie do sytuacji i okoliczności, wyważając słowa;  

-jest świadom zjawisk zachodzących we współczesnej polszczyźnie;  

-podejmuje działania mające na celu propagowanie kultury słowa;  

-odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych, ortograficznych, poetyckich, recytatorskich, 

czytelniczych.  
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Ocenianie prac stylistycznych 

 

Ocena Temat Kompozycja 

Język, składnia, 

ortografia, 

interpunkcja 

Zapis 

Niedostateczny 

 - zupełne 

niezrozumienie 

tematu 

 - całkowita 

nieznajomość  mate

riału rzeczowego 

 - przypadkowość 

 - bezład 

 - chaos 

 - język bardzo ubogi 

 - styl nieporadny 

 - poważne błędy 

składniowe, językowe, 

ortograficzne, 

interpunkcyjne 

  

- pismo nieczytelne  

- praca pokreślona 

Dopuszczający 

 - znikoma część 

pracy realizuje 

temat   

- powierzchowność 

realizacji 

 - błędy rzeczowe 

oraz 

błędy  w  interpreta

cji utworu 

 - rozumowanie 

chaotyczne 

- brak spójności, błędy 

logiczne  

- sprzeczności 

- zachwiane proporcje 

między częściami pracy 

  

- język ubogi 

- błędy fleksyjne, 

frazeologiczne, 

składniowe, 

ortograficzne i 

interpunkcyjne 

 -brak akapitów 

- pismo miejscami 

nieczytelne 

Dostateczny 

 - tylko część pracy 

realizuje temat, 

powierzchowność 

 -dominuje 

relacjonowanie, 

sądy odtwórcze 

- zdarzają się 

błędy  w 

interpretacji oraz 

rzeczowe 

  

 -zachowane są 

najważniejsze 

cechy  wybranej formy 

- zdarzają się błędy 

logiczne, mało 

przejrzysty tok 

rozumowania 

-zachowane proporcje 

między 

częściami                   

                           

 -przeciętny zasób 

słownictwa 

- zdarzają się 

powtórzenia, użycie 

słów w 

nieodpowiednim 

znaczeniu 

- nieliczne błędy 

stylistyczne 

- brak rażących 

błędów 

językowych,  ortografi

cznych, 

interpunkcyjnych  

-schematyczna 

struktura zdań 

  

- rozchwiany 

margines, niska 

estetyka 

Dobry 

- temat w pełni 

zrozumiały, 

poprawnie 

rozwinięty 

- dobra znajomość 

podawanych 

przykładów 

 -poprawny dobór formy 

wypowiedzi 

- kompozycja poprawna, 

zachowana trójdzielność 

wypowiedzi 

- logiczny tok 

rozumowania 

 -zasób słownictwa 

niezbyt bogaty 

- słowa użyte we 

właściwym znaczeniu 

- poprawna fleksja i 

składnia 

 -pismo czytelne 

-występują 

drobne  usterki 

graficzne 

- akapity 

zastosowane 

poprawnie 
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*Dopuszczalne jest ocenianie prac stylistycznych według kryteriów, które nauczyciel  

podaje na lekcji lub zapisuje pod pracą w formie komentarza słownego. 

 

 

 

6. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywane rocznej oceny  

klasyfikacyjnej. 

 

Uczeń pracuje na ocenę śródroczną i roczną przez cały semestr (rok). Nie możliwości 

poprawiania („zdawania”) na ocenę wyższą przed końcem semestru czy roku. Jeżeli uczeń nie 

- próby 

samodzielnego 

wnioskowania i 

oceniania 

- dopuszczalne 

niewielkie błędy 

rzeczowe 

-nieznaczne 

uchybienia         w 

spójności tekstu 

- rzadkie błędy 

ortograficzne  i 

interpunkcyjne 

- składnia mało 

urozmaicona 

Bardzo dobry 

- pełne zrozumienie 

tematu, jego 

wyczerpujące 

rozwinięcie 

-twórcze spojrzenie   

na  temat 

- myśli samodzielne 

-gruntowna 

znajomość 

wykorzystanych 

przykładów 

- samodzielne 

wnioskowanie i 

ocenianie 

 -kompozycja zgodna z 

formą 

- tok myślenia 

przejrzysty 

- logika  

i sprawność 

rozumowania 

- spójność 

poszczególnych części 

- konsekwencja w 

narracji 

 -bogate słownictwo 

- wypowiedź jasna i 

precyzyjna, bezbłędna 

fleksja 

- zróżnicowana 

budowa zdań, 

sporadyczne usterki 

składniowe, 

frazeologiczne, 

interpunkcyjne 

- dopuszczalny błąd 

ortograficzny 

  

 -praca czytelna 

-uzasadnione 

akapitowanie 

Celujący 

 -pełne zrozumienie 

tematu oryginalne 

jego ujęcie 

-wyczerpujące 

rozwinięcie 

- samodzielność 

myślenia 

- trafny dobór 

materiału 

rzeczowego 

- celna interpretacja 

 -trafny wybór formy, 

zgodna z nią 

kompozycja 

- tok rozumowania 

przejrzysty 

- wewnętrzna spójność 

 -słownictwo bogate 

- wypowiedź żywa, 

swobodna, jasna i 

precyzyjna 

- poprawna fleksja, 

frazeologia 

- bezbłędna i 

zróżnicowana składnia 

-poprawna 

interpunkcja 

-dopuszczalny błąd w 

trudnym wyrazie. 

 -praca czytelna 

- uzasadnione 

akapitowanie 

-wyrównany 

margines 
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zgadza się z wystawioną oceną, może zdawać egzamin komisyjny zgodnie z trybem ustalonym 

w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce. 

 

7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych ucznia 

 W stosunku do uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych zapisanych w opinii 

wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, opinii lekarza, rozpoznania 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

stosuje się następujące ułatwienia: 

- uczniowie mogą zdobyć mniej punktów, aby uzyskać poszczególne oceny (punktacja zawarta 

w Statucie), punktacja obejmuje sprawdziany z cichego czytania ze zrozumieniem, treści lektur 

obowiązkowych, wybranych zagadnień z nauki o języku, 

- uczniów obejmuje większa tolerancja błędów językowych, ortograficznych i 

interpunkcyjnych przy ocenianiu ćwiczeń redakcyjnych, 

- uczniowie poprawiają dyktanda na ocenę dopuszczającą poprzez bezbłędne przepisanie tekstu 

z uwzględnieniem poprawek naniesionych przez nauczyciela. 

 Przy ocenie ćwiczeń redakcyjnych uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową nie bierze się 

pod uwagę poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, a odpowiednio-komunikatywność i 

czytelność zapisu z pominięciem zaburzeń strony graficznej pisma. 

 Ponadto nauczyciel uwzględnia przy ocenianiu uczniów indywidualne wytyczne zapisane w 

poszczególnych opiniach. 

     


