
Wymagania ogólne na poszczególne oceny 

„Słowa z uśmiechem”  

Klasa IV  

 
 

                                                                                                  ZAKRES: KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

                                                      Uczeń: 

WYMAGANIA - Ocena 

KONIECZNE  
dopuszczający 

PODSTAWOWE 
dostateczny 

ROZSZERZONE 
dobry 

DOPEŁNIAJĄCE 
bardzo dobry 

PONADPROGRAMOWE 
celujący 

• wypowiada się na temat 
świata przedstawionego 
utworu  

• dostrzega obrazy 
poetyckie w utworach 
o nieskomplikowanej 
strukturze semantycznej 

• omawia wybrane 
elementy świata 
przedstawionego 
utworu 

• wypowiada się na temat 
obrazów poetyckich 
w wierszach 

• odróżnia fikcję literacką 
od rzeczywistości 

• wymienia 
nieprawdopodobne 
(fantastyczne) elementy 
świata przedstawionego 

 

 
 
 
 

• porównuje wybrane 
elementy świata 
przedstawionego 
w różnych utworach 

• analizuje obrazy 
poetyckie w czytanych 
utworach 

• odróżnia fikcję filmową 
od rzeczywistości 

• wypowiada się na temat 
fantastyki w baśniach 

 

 

 

 

• funkcjonalnie 
wykorzystuje wiedzę na 
temat świata 
przedstawionego 
podczas analizy tekstów 
podejmujących grę 
z konwencją literacką  

• analizuje rolę środków 
językowych w tworzeniu 
obrazów poetyckich 

• określa rolę autora 
tekstu w kreowaniu 
fikcji literackiej 

• wypowiada się na temat 
elementów 
fantastycznych 
w utworach 
współczesnych 

• interpretuje teksty poetyckie na 
poziomie metaforycznym  

• podczas analizy utworów 
odwołuje się do różnych 
kontekstów literackich  
i kulturowych 

• dostrzega symboliczne treści w 
utworach literackich i 
plastycznych  

• stawia pytania problemowe 
w odniesieniu do odbieranych  
tekstów 

• dostrzega i objaśnia związki 
pomiędzy warstwą językową, 
brzmieniową i semantyczną 
utworów poetyckich 

• w sposób przemyślany 
komentuje zachowania 
bohaterów, uwzględniając przy 
tym motywy ich działania oraz 
kontekst sytuacyjny 

• kreatywnie wykorzystuje 
posiadaną wiedzę i umiejętności 
w sytuacjach problemowych 



• zna pojęcie fikcja 
literacka 

• wymienia 
prawdopodobne 
(realistyczne) elementy 
świata przedstawionego 

• rozpoznaje czytany 
utwór jako baśń, hymn 

• zna pojęcie epitet, 
porównanie, przenośnia, 
uosobienie, ożywienie 

 

• wskazuje i omawia tytuł 
w utworu 

• rozpoznaje wers, 
zwrotkę i refren, 
wskazuje rymy 
w wierszu 

• wyodrębnia wydarzenia 
fabuły i ustala ich 
kolejność  

• zna pojęcie dialog, 
wyszukuje wypowiedzi 
bohaterów tekstu 

• zna pojęcia podmiot 
liryczny, narrator, 
bohater 

• zna pojęcia  
narrator,narracja  

• wskazuje w tekście  
•  
• bohatera głównego 

• określa tematykę 
utworu 

• wskazuje cechy 
gatunkowe baśni, 
hymnu 

• odróżnia uosobienie 
od ożywienia 

 

• nadaje tytuły wybranym 
częściom utworu 

• odróżnia wiersz ciągły 
od stroficznego 
i rymowy od wiersza bez 
rymów 

 

• omawia wydarzenia 
 fabuły 

 

• analizuje  cechy baśni 
tradycyjnej 
i współczesnej  

 

• wskazuje w tekście 
literackim epitety, 
porównania, przenośnie 
(w tym uosobienia 
i ożywienia) 

• dostrzega funkcję  
tytułu jako elementu 
konstrukcyjnego utworu 

• określa wers, zwrotkę, 
refren, rymy, liczbę 
sylab w wersie jako 
elementy rytmizujące 
wypowiedź 

• analizuje przebieg 
zdarzeń i rozumie ich 
wzajemną zależność 

 

• funkcjonalne 
wykorzystuje wiedzę 
o cechach gatunkowych 
utworów w ich analizie 
i interpretacji  

• objaśnia funkcje 
językowych środków 
stylistycznych 
w czytanych utworach 

• analizuje wpływ tytułu 
na odbiór tekstu 

• używa funkcjonalnie 
pojęć wiersz ciągły, 
stroficzny, rymowy, 
bezrymowy podczas 
analizy wiersza 

• funkcjonalnie stosuje 
słownictwo określające 
następstwo zdarzeń 

 

dotyczących odbioru tekstów 
kultury 

• wyraża opinie na temat tekstów 
literackich i innych tekstów 
kultury, trafnie dobierając 
argumenty na poparcie swojego 
stanowiska 

ma szerokie kompetencje w 
zakresie odbioru różnych tekstów 



ZAKRES: KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

Uczeń: 

Ocena 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• komunikuje się z innymi w 
sposób werbalny i niewerbalny,  

• zauważa różnice między 
wymową a pisownią wyrazów, 

• poprawnie akcentuje wyrazy 
ze stałym akcentem, 

• rozpoznaje wyrazy 
podstawowe i pochodne, 
rodzinę wyrazów, tworzy 
wyrazy pochodne według 
wzoru,  

• rozróżnia odmienne i 
nieodmienne części mowy, w 
tym imiesłowy, 

• tworzy według wzoru 
imiesłowowy równoważnik 
zdania,   

• zna podstawowe skróty i 
skrótowce, używa ich w 
wypowiedzi,  

• stara się dostosować styl do 
tworzonej wypowiedzi, 

• stosuje podstawowe zasady 
etykiety językowej,  

• nie popełnia błędów 
zakłócających komunikację 
językową, stara się pisać 
poprawnie pod względem 
ortograficznym i 
interpunkcyjnym   

• •świadomie używa 

języka jako narzędzia 

komunikowania się,  

• poprawnie zapisuje 

wyrazy, w których 

występują różnice 

między wymową a 

pisownią, 

• poprawnie akcentuje 

większość wyrazów, 

• dzieli proste wyrazy na 
podstawę słowotwórczą i 
formant, rozpoznaje wyrazy 
pokrewne,  

• rozpoznaje rodzaje 
imiesłowów,  

• tworzy imiesłowowy 
równoważnik zdania,  

• podaje znaczenie 
powszechnie używanych 
skrótów i skrótowców, 
poprawnie ich używa,  

• zauważa zróżnicowanie 
stylistyczne wypowiedzi, 
dostosowuje styl do formy 
wypowiedzi,  

• stosuje zasady etykiety 
językowej,  

• pisze zgodnie 

• •rozumie znaczenie języka w 
procesie komunikacji,  

• poprawnie stosuje różne sposoby 
zapisywania głosek, 

• rozpoznaje podstawowe rodzaje 
zjawisk fonetycznych,  

• poprawnie akcentuje wszystkie 
wyrazy, 

• rozpoznaje i używa różne rodzaje 
formantów, poprawnie analizuje 
budowę słowotwórczą wyrazu, 

• rozumie zasady tworzenia 
imiesłowów,  

• przekształca imiesłowowy 
równoważnik zdania na zdanie 
złożone i odwrotnie,  

• używa poprawnych form skrótów i 
skrótowców,  

• rozpoznaje różne style, różnicuje 
stylistycznie swoje wypowiedzi,  

• świadomie stosuje w 
wypowiedziach zasady etykiety 
językowej,  

• pisze zgodnie z normami 
poprawności językowej, 
ortograficznej i interpunkcyjnej, 
stara się poprawiać błędy 
 

 

• rozumie, na czym polega 
twórczy i sprawczy charakter 
działań językowych,  

• rozumie zjawiska fonetyczne 
związane z różnicami między 
wymową a pisownią wyrazów, 

• poprawnie akcentuje 
wszystkie wyrazy, stosuje w 
wypowiedzi odpowiednią 
intonację zdaniową, 

• odróżnia rdzeń od podstawy 
słowotwórczej, tworzy 
rozbudowane rodziny wyrazów i 
analizuje strukturę wyrazów 
pochodnych,  

• wyjaśnia zasady tworzenia i 
odmiany imiesłowów,  

• poprawnie stosuje 
imiesłowowy równoważnik 
zdania i rozumie jego funkcje,  

• określa funkcję skrótów i 
skrótowców, poprawnie ich 
używa,   

• poprawnie używa różne style 
wypowiedzi i je rozpoznaje,  

• wyjaśnia zasady etykiety 
językowej,  

• pisze poprawnie, zauważa 
popełnione błędy językowe, 
ortograficzne i interpunkcyjne 

•  



 z podstawowymi normami 
poprawności językowej, 
ortograficznej i 
interpunkcyjnej 
 

 
 

 oraz dokonuje ich autokorekty 
 

 

ZAKRES: TWORZENIE WYPOWIEDZI 

Uczeń: 

Ocena 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• •krótko wypowiada się ustnie 
na podany temat, 

• stara się używać prostych 
środków retorycznych,  

• z pomocą nauczyciela 
redaguje plan wypowiedzi, 

• pisze według podanego wzoru, 
z pomocą nauczyciela, poznane  
formy wypowiedzi, w tym: 
recenzję, rozprawkę, 
przemówienie, wywiad 

• stosuje akapity,   

• formułuje prostą tezę, 

• wyraża własne zdanie i stara 
się je uzasadnić, 

• przedstawia rzeczowe 
argumenty w dyskusji na temat 
problemów znanych z 
codziennego życia, 

• stara się podać przykłady 
ilustrujące argumenty, 

• z pomocą nauczyciela 

• wypowiada się ustnie, 
zachowuje wewnętrzną 
logikę wypowiedzi, używa 
środków retorycznych,  

• gromadzi materiał 
rzeczowy potrzebny do 
tworzenia wypowiedzi, 
pisze plan wypowiedzi, 

• pisze poznane formy 
wypowiedzi, w tym: 
recenzję, rozprawkę, 
przemówienie, wywiad, 
starając się zachować 
wyznaczniki gatunku,  

•  stosuje akapity 
zaznaczające trójdzielną 
budowę pracy, 

• formułuje tezę, wie, czym 
jest hipoteza,  

• wyraża i uzasadnia własne 
zdanie, używając prostej 
argumentacji, 

•  

• wypowiada się ustnie, porządkując 
treść swojej wypowiedzi, 
wykorzystuje środki retoryczne,  

• gromadzi i porządkuje materiał 
rzeczowy potrzebny do stworzenia 
pracy, tworzy poprawnie plan 
wypowiedzi, 

• pisze poznane formy wypowiedzi, 
w tym: recenzję, rozprawkę, 
przemówienie, wywiad, stosując 
odpowiednią dla danej formy 
kompozycję,  

• stosuje akapity jako spójne całości 
myślowe,  

• formułuje tezę i hipotezę,  

• wyraża i uzasadnia własne zdanie, 
używając właściwych argumentów, 

• przedstawia argumenty w dyskusji 
dotyczącej tekstu literackiego, 

• podaje odpowiednie przykłady 
ilustrujące argumenty,  

•  

• tworzy rozbudowaną 

wypowiedź na podany temat, 

zachowuje logikę, spójność i 

kompozycję wypowiedzi, 

• funkcjonalnie wykorzystuje 
środki retoryczne w celu 
oddziałania na odbiorcę,  

• samodzielnie selekcjonuje i 
porządkuje materiał rzeczowy 
potrzebny do stworzenia pracy, 
tworzy szczegółowy plan 
wypowiedzi, 

• samodzielnie pisze poznane 
formy wypowiedzi, w tym: 
recenzję, rozprawkę, 
przemówienie, wywiad, stosując 
odpowiednie zasady kompozycji 
i zachowując zasady spójności 
językowej,   

• stosuje rytm akapitowy,  

• samodzielnie formułuje tezę i 

•  



podejmuje próby 
wnioskowania, 

• rozpoznaje w tekstach 
reklamowych niektóre środki 
perswazji i manipulacji, 

• zna i stosuje podstawowe 
zasady etyki wypowiedzi,  

• podejmuje próby 
przekształceń tekstu cudzego 
(skraca, streszcza), 

• formułuje pytania dotyczące 
warstwy przedstawieniowej 
utworu, 
głośno czyta i recytuje teksty, 
zachowując podstawowe zasady 
wymowy 
 

• przedstawia rzeczowe 
i emocjonalne argumenty w 
dyskusji na temat znanych 
mu z doświadczenia 
problemów, 

• podaje przykłady 
ilustrujące argumenty,  

• formułuje proste wnioski,  

• rozpoznaje w tekstach 
reklamowych podstawowe 
środki perswazji i 
manipulacji, 

• zna i stosuje podstawowe 
zasady etyki wypowiedzi,  

• podejmuje samodzielne 
próby przekształceń tekstu 
cudzego (skraca, streszcza, 
rozbudowuje), 

• formułuje pytania 
związane z dosłownymi 
znaczeniami utworu, 
głośno, płynnie czyta i 
recytuje teksty, przestrzega 
zasad intonacji zdaniowej 

• formułuje wnioski wynikające z 
argumentacji,  

• rozpoznaje w tekstach 
reklamowych użyte środki perswazji 
i manipulacji, 

• zna i stosuje podstawowe zasady 
etyki wypowiedzi,  

• dokonuje przekształceń tekstu 
cudzego (skraca, streszcza, 
rozbudowuje), 

• formułuje pytania związane z 
przenośnymi znaczeniami utworu, 
głośno czyta i recytuje teksty, 
dobierając odpowiednie tempo i 
intonację 

hipotezę,  

• swobodnie wyraża i uzasadnia 
własne zdanie, używając 
różnorodnych argumentów, 

• podaje celne i różnorodne 
przykłady ilustrujące 
argumenty,  

• podsumowuje rozważania, 
samodzielnie formułuje wnioski,  

• rozpoznaje w tekstach 
reklamowych środki perswazji i 
manipulacji, wskazuje ich 
funkcję, 

• zna i stosuje podstawowe 
zasady etyki wypowiedzi,  

• samodzielnie dokonuje 
przekształceń tekstu cudzego 
(skraca, streszcza, 
rozbudowuje), 

• formułuje pytania 
problemowe dotyczące 
wszystkich składników utworu, 
interpretuje głosowo utwór 

ZAKRES: SAMOKSZTAŁCENIE 

 Uczeń: 

Ocena 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• korzysta, z poszanowaniem 
praw autorskich, z różnych 
źródeł informacji wskazanych 
przez nauczyciela,  

• rozwija nawyk 
systematycznego uczenia się,  

• korzysta, z 
poszanowaniem własności 
intelektualnej, z różnych 
źródeł informacji,  

• uczy się systematycznie, 

• uczestniczy w projektach 

• korzysta z samodzielnie wybranych 
źródeł informacji, szanując cudzą 
własność intelektualną,   

• rozwija swoje uzdolnienia i 
zainteresowania, 

• stara się myśleć krytycznie, wyraża 

•  

• pogłębia swoją wiedzę 
przedmiotową, korzystając 
rzetelnie, z poszanowaniem 
własności intelektualnej, z 
różnych źródeł informacji,  

 



• uczestniczy w pracy grupowej, 
współpracuje z innymi w 
realizacji projektów 
edukacyjnych, 
uczestniczy w programowych 
wyjściach o charakterze 
kulturalnym 

edukacyjnych,  

• podejmuje próby 
prezentowania 
przygotowanego materiału, 

• rozwija umiejętność 
krytycznego myślenia, 
wyraża swoje zdanie, 

• uczestniczy w wybranych 
wydarzeniach kulturalnych 
w swoim regionie 
 

opinie, 

• aktywnie realizuje projekty, 
prezentuje efekty pracy 
indywidualnej lub grupowej,  
uczestniczy w życiu kulturalnym 
swojego regionu 

• rozwija nawyk krytycznego 
myślenia i formułowania opinii,  

• bierze udział w konkursach, 
wykładach, pracach kół 
przedmiotowych itp. 
aktywnie uczestniczy w życiu 
kulturalnym swojego regionu 

 

 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia w znacznym stopniu wykraczają poza wymagania dopełniające. Jego praca cechuje się samodzielnością i 

kreatywnością. Prezentuje wysoki poziom wiedzy i erudycji interdyscyplinarnej. Świadomie i funkcjonalnie posługuje się bogatym słownictwem terminologicznym. 

Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty literatury pięknej, literatury faktu. Czyta, rozumie i wykorzystuje w swojej pracy teksty popularnonaukowe i naukowe. Potrafi 

analizować i interpretować dzieła malarskie z uwzględnieniem specyfiki środków języka malarskiego. Formułuje problemy, proponuje sposoby ich rozwiązania. Z 

zaangażowaniem podejmuje się realizacji projektów edukacyjnych, występuje w roli lidera grupy. Tworzy bezbłędne wypowiedzi ustne i pisemne. Odnosi sukcesy w 

konkursach przedmiotowych, publikuje swoje teksty.  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań koniecznych, w związku z tym nie jest w stanie wykonać, nawet z pomocą 

nauczyciela, zadań o niewielkim stopniu trudności. Brak aktywności w dążeniu do zdobycia wiedzy i umiejętności wyklucza osiągnięcie nawet minimalnego postępu.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

     
     

 

 

     
     

 

 

     
     

 

 

     
     

 

 

     
     

 

 


