
Wymagania edukacyjne z języka polskiego do klasy 4.  

Marcin Antoniewicz 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTURALNE 

dopuszczający (2) dostateczny (3) dobry (4) bardzo dobry (5) celujący (6) 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

▪ Zna treść lektury 

obowiązkowej we 

wskazanym przez 

nauczyciela fragmencie. 

▪ Przy pomocy nauczyciela 

(lub samodzielnie) 

przekazuje treści 

przeczytanego łatwego 

tekstu. 

▪ Rozumie różnice miedzy 

światem przedstawionym 

utworu a światem 

rzeczywistym. 

▪ Wyodrębnia główne 

postacie literackie. 

▪ Łączy tytuły utworów  z 

nazwiskami autorów. 

▪ Poprawnie sporządza plan 

ramowy. 

 

▪ Potrafi opowiedzieć 

poznany tekst (utnie 

lub pisemnie) przy 

pomocy dodatkowych 

pytań. 

▪ Zna elementy świata 

przedstawionego. 

▪ Odróżnia baśń od 

innych utworów. 

▪ Odróżnia postacie 

zmyślone od 

rzeczywistych, 

fantastyczne od 

realistycznych. 

▪ Wskazuje epitety, 

porównania, wersy, 

strofy, rymy. 

 

▪ Czyta poprawnie, stosując 

zasady poprawnego 

przestankowania. 

▪ Zna i potrafi wymienić 

elementy świata 

przedstawionego, 

wyodrębnić je przy 

pomocy nauczyciela. 

▪ Potrafi ocenić 

postępowanie bohatera 

literackiego. 

▪ Potrafi przedstawić treść 

utworu literackiego  w 

formie ilustracji, scenki 

dramatycznej lub krótkiej 

inscenizacji. 

▪ Wskazuje w baśniach 

kontrast dobra i zła, 

prawdy i kłamstwa. 

▪ Rozumie morał 

wynikający z utworu 

baśniowego. 

▪ Potrafi wskazać w wierszu 

epitet, porównanie, rymy, 

strofy. 

 

▪ Wypowiedzi ustne i 

pisemne są całkowicie 

poprawne. 

▪ Wykazuje się bardzo dobrą 

znajomością przeczytanego 

tekstu. 

▪ Potrafi nazwać niektóre 

stany psychiczne, ich 

przejawy. 

▪ Ma bogaty zasób 

słownictwa i umiejętnie 

posługuje się nim. 

▪ Samodzielnie i sprawnie 

posługuje się słowniczkiem 

ortograficznym. 

▪ Analizuje utwory 

poetyckie, wskazuje na 

epitety, porównania, wersy, 

rymy, osobę mówiącą w 

wierszu. 

▪ Samodzielnie wyodrębnia i 

nazywa elementy świata 

przedstawionego. 

▪ Rozumie i potrafi wskazać 

motywy postępowania 

bohaterów. 

▪ Podaje poprawnie cechy 

▪ Rozszerza czytelnictwo 

o lektury 

nadobowiązkowe 

(ponad lektury wskazane 

przez nauczyciela). 

▪ Czyta czasopisma, 

ogląda widowiska dla 

dzieci i młodzieży, 

potrafi o nich 

opowiedzieć kolegom i 

zachęcić do 

samodzielnego 

poszerzania 

wiadomości. 

▪ Twórczo i samodzielnie 

rozwija uzdolnienia i 

zainteresowania. 

▪ Uczestniczy w 

konkursach literackich, 

recytatorskich w szkole i 

poza szkołą. 

 

 

 



 

 

baśni i jej elementy, potrafi 

odróżnić baśń od innych 

utworów literackich. 

▪ Odróżnia pojecie narratora 

i podmiotu lirycznego. 

▪ Samodzielnie rozpoznaje i 

nazywa środki artystyczne. 

 

NAUKA O JĘZYKU 

▪ Przy pomocy nauczyciela 

rozróżnia części mowy: 

rzeczownik, czasownik, 

przymiotnik, przysłówek. 

▪ Rozpoznaje liczbę i 

rodzaj rzeczownika. 

▪ Rozpoznaje osobę, liczbę 

i czas czasownika. 

▪ Przy pomocy nauczyciela 

odmienia rzeczowniki 

przez przypadki. 

▪ Rozumie pojęcie zdania, 

potrafi wyodrębnić je w 

mowie i piśmie. 

▪ Wyróżnia w wyrazie 

głoski, litery i sylaby. 

▪ Rozpoznaje samogłoski i 

spółgłoski. 

▪ Zna alfabet.  

▪ Zna podstawowe zasady 

ortograficzne. 

▪ Tworzy bezokoliczniki 

od czasowników w 

formie osobowej i 

odwrotnie. 

▪ Odmienia rzeczowniki 

przez przypadki. 

▪ Odmienia czasowniki 

przez osoby, liczby, 

czasy i rodzaje. 

▪ Rozróżnia głoski i litery. 

▪ Przy malej pomocy 

nauczyciela określa 

niektóre cechy głosek. 

▪ Dzieli wyrazy na sylaby. 

 

▪ Poprawnie odmienia 

czasownik przez osoby, 

liczby, rodzaje, czasy. 

▪ Poprawnie odmienia 

rzeczownik i przymiotnik 

przez przypadki i liczby. 

▪ Poprawnie łączy 

czasowniki z innymi 

częściami mowy. 

▪ Rozróżnia głoskę, literę, 

samogłoskę, spółgłoskę. 

▪ Poprawnie dzieli wyrazy 

na sylaby. 

▪ Praktycznie rozróżnia 

cechy głosek: 

dźwięczność, nosowość 

miękkość. 

▪ Odróżnia zdanie od 

równoważnika. 

▪ Stopniuje przymiotnik i 

przysłówek (proste 

przykłady) 

 

 

 

▪ Rozróżnia biegle poznane 

w IV klasie części mowy. 

▪ Wskazuje różnice między 

osobową a nieosobową 

formą czasownika. 

▪ Poprawnie stosuje formy 

czasownika. 

▪ Biegle odmienia 

rzeczowniki przez 

przypadki. 

▪ Odróżnia głoskę od litery, 

spółgłoskę od samogłoski. 

▪ Zamienia zdanie na 

równoważnik. 

▪ Stopniuje przymiotnik i 

przysłówek. 

 

 

▪ Biegle odróżnia i nazywa 

poznane części mowy i 

części zdania. 

▪ Biegle rozpoznaje i 

nazywa cechy głosek. 

▪ Zamienia zdanie na 

równoważnik i odwrotnie. 

▪ Stopniuje przymiotnik i 

przysłówek i określa 

rodzaj stopniowania. 

 



FORMY PISEMNE 

▪ W formie ustnego 

opowiadania przekazuje 

treść utworu lub jego 

fragment. 

▪ W kilku zdaniach 

opowiada o własnych 

doświadczeniach.  

▪ Poprawnie przedstawia 

się.  

▪ Krótko opisuje wygląd 

osoby lub przedmiotu. 

▪ Redaguje plan wydarzeń. 

 

▪ Przy malej pomocy 

nauczyciela wypowiada 

się w szkolnych formach 

pisemnych (potrafi 

ułożyć plan 

dekompozycyjny, 

opowiadanie odtwórcze, 

potrafi częściowo 

scharakteryzować 

bohatera literackiego, 

samodzielnie układa inne 

zakończenie utworu, 

umie zapisać krótki 

dialog). 

▪ Ustnie formułuje proste 

formy użytkowe: 

podziękowania, życzenia, 

zaproszenia. 

▪ Redaguje krótkie 

opowiadanie twórcze 

oparte na własnych 

doświadczeniach lub 

losach bohaterów, 

redaguje życzenia, przepis,  

ogłoszenie, opis 

przedmiotu. 

▪ Wspólnie zredaguje i 

zapisze krótką rozmowę 

związaną z codzienną 

sytuacją. 

▪ Zna formę listu 

prywatnego i podejmuje 

próby pisania listu. 

▪  

▪ Doskonale potrafi 

posługiwać się poznanymi 

w klasie IV formami 

wypowiedzi 

(opowiadanie, opis 

przedmiotu, dialog, list do 

najbliższych, życzenia, 

przepis, ogłoszenie). 

▪ Samodzielnie sporządza 

plan odtwórczy. 

▪ Stosuje akapity. 

▪ Posiada umiejętność 

przekształcania zdań 

mówionych na pisane 

oraz dialogu w spójną 

wypowiedź 

kilkuzdaniową (i 

odwrotnie). 

▪ Całkowicie poprawnie 

pod względem 

stylistyczno-językowym 

tworzy poznane formy 

wypowiedzi. 

 

 

KLASA V 

Wymagania edukacyjne 

W oparciu o: M. Derlukiewicz, program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Czytać, myśleć, uczestniczyć” 

zintegrowany z serią „Słowa na start!” wydawnictwa Nowa Era 

Osiągnięcia ucznia: 

I.    Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Czytanie i słuchanie 

1) sprawnie czyta teksty głośno i cicho; 

2) określa temat i główną myśl tekstu; 

3) identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (autora, narratora, podmiot liryczny, czytelnika, słuchacza); 

4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy; 

5) rozpoznaje formy gatunkowe (zaproszenie, życzenia i gratulacje, zawiadomienie i ogłoszenie, przepis); 

6) odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych; 



7) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte); 

8) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi; 

9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz); 

10) dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity). 

Samokształcenie i docieranie do informacji. 

Uczeń korzysta z informacji zawartych w: encyklopedii, słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego, słowniku wyrazów bliskoznacznych. 

 

Świadomość językowa 

1) rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot, orzeczenie, przydawkę, dopełnienie, okolicznik); 

2) rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze i złożone, równoważniki zdań – i rozumie ich funkcje; 

3) rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, spójnik, liczebnik) i wskazuje 

różnice między nimi; 

4) rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych, poprawnie akcentuje różne formy czasowników, prawidłowo 

zapisuje formy –bym, -byś, -by – rozumie ich funkcje w wypowiedzi; 

5) rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała). 

II.    Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

            

1) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje); 

2) konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami; 

3) wyraża swój stosunek do postaci. 

4) dostrzega swoistość artystyczną dzieła; 

5) odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości, realizm od fantastyki; 

6) rozpoznaje w tekście literackim: porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, ożywienie, uosobienie  i objaśnia ich role; 

7) rozpoznaje: wers, zwrotkę (strofę), rym, rytm, refren; odróżnia wiersz rymowany i nierymowany (biały); 

8) wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne (gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty); 

9) wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska); 

10) wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (filmu, programu informacyjnego, programu rozrywkowego), potrafi nazwać ich 

tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa); 

11) omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia; 

12) charakteryzuje i ocenia bohaterów; 

13) rozpoznaje:: opowiadanie, powieść, baśń, bajkę, przypowieść biblijną, legendę, mit, wiersz, przysłowie, komiks. 

14) odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym; 

15) samodzielnie formułuje przesłanie baśni, legendy, mitu, bajki. 

Uczeń odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń – wrogość, miłość – nienawiść, prawda – kłamstwo, 

wierność – zdrada). 

 

III.    Tworzenie wypowiedzi. 



Mówienie i pisanie. 

1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury; 

2) dostosowuje sposób wyrażania się do sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu; 

3) formułuje pytania do tekstu; 

4) świadomie posługuje się różnymi formami językowymi oraz (w wypowiedzi ustnej) mimiką, gestykulacją, postawą ciała; 

5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie, opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), pamiętnik i dziennik 

(pisane z perspektywy bohatera literackiego lub własnej), opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, dzieła sztuki; ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, list prywatny, 

notatka, sprawozdanie, zawiadomienie i gratulacje, plan, streszczenie, przepis, instrukcja; 

6) stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity); 

7) sporządza plan odtwórczy wypowiedzi (ramowy i szczegółowy); 

8) uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je; 

9) czytając głośno, wyraziście, przekazuje intencję tekstu, właściwie akcentuje wyrazy, wprowadza pauzę, stosuje odpowiednią intonację; 

10) recytuje teksty poetyckie oraz fragmenty prozy, podejmując próbę ich głosowej interpretacji. 

 

Świadomość językowa 

1) rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące, pojedyncze (rozwinięte i nierozwinięte,), złożone (współrzędnie i podrzędnie), 

2) przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, a także zdania w równoważniki zdań i odwrotnie; 

3) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych; 

4) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o: 

a) wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych, 

b) różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych, wyróżnia głoski, 

sylaby, litery, 

c) zapisie „nie" z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami, 

d) sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitych; 

6) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu, znaku wykrzyknika; 

7) operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i 

nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne). 

 

Kryteria na poszczególne oceny 

Ocena końcowa jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego. 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

•    opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

•    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, 



•    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. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

•    opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

•    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. 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

•    w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

•    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. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

•    częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

•    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. 

 

Ocena dopuszczająca 

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, 

•    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. 

 

 

Ocena niedostateczna 

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. 

 

  

KLASA VI 

Wymagania edukacyjne 



W oparciu o: M. Derlukiewicz, program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Czytać, myśleć, uczestniczyć” 

zintegrowany z serią „Słowa na start!” wydawnictwa Nowa Era 

Osiągnięcia ucznia: 

I.    Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Czytanie i słuchanie 

1) sprawnie czyta teksty głośno i cicho; 

2) określa temat i główną myśl tekstu; 

3) identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (autora, narratora, czytelnika, słuchacza); 

4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy; rozpoznaje cechy charakterystyczne tekstu literackiego, użytkowego, 

popularnonaukowego, przedstawienia teatralnego, komiksu, dzieła plastycznego, audycji radiowej i telewizyjnej 

5) rozpoznaje formy gatunkowe (zaproszenie, życzenia i gratulacje, zawiadomienie i ogłoszenie, przepis, instrukcję, list prywatny i oficjalny, kartkę z 

pamiętnika, opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, sprawozdanie, opis przedmiotu, krajobrazu, postaci, dzieła sztuki, charakterystykę, plan ramowy i 

szczegółowy); 

6) odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych; 

7) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte); 

8) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi; 

9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz); 

10) dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity); 

 

Samokształcenie i docieranie do informacji. 

Uczeń korzysta z informacji zawartych w: encyklopedii, słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego, słowniku wyrazów bliskoznacznych, słowniku 

poprawnej polszczyzny, słowniku wyrazów obcych, słowniku frazeologicznym języka polskiego. 

 

Świadomość językowa 

1) rozpoznaje funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik); 

2) rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze i złożone współrzędnie i podrzędnie, równoważniki zdań – i rozumie ich 

funkcje; 

3) rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, spójnik, liczebnik, zaimek) i wskazuje różnice 

między nimi; 

4) rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów, rodzajów gramatycznych, stopni przymiotnika i przysłówka – rozumie ich funkcje w 

wypowiedzi; 

5) rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała). 

II.    Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

            

1) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje); 

2) konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami; 



3) wyraża swój stosunek do postaci. 

4) dostrzega swoistość artystyczną dzieła; 

5) odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości, realizm od fantastyki; 

6) rozpoznaje w tekście literackim: porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, ożywienie, uosobienie, powtórzenie, apostrofę, zdrobnienie, 

zgrubienie i objaśnia ich role; 

7) rozpoznaje: wers, zwrotkę (strofę), rym, rytm, refren; odróżnia wiersz rymowany i nierymowany (biały); 

8) wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne (gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty); 

9) wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska); 

10) wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (filmu, programu informacyjnego, programu rozrywkowego), potrafi nazwać ich 

tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa); 

11) omawia fabułę i akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia; 

12) charakteryzuje i ocenia bohaterów; 

13) rozpoznaje:: opowiadanie, baśń, legendę, mit, wiersz, przysłowie, komiks, powieść, bajkę, przypowieść, fraszkę, limeryk. 

14) odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym; 

15) samodzielnie formułuje przesłanie gatunków literackich wymienionych w punkcie 13. 

Uczeń odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń – wrogość, miłość – nienawiść, prawda – kłamstwo, 

wierność – zdrada). 

 

III.    Tworzenie wypowiedzi. 

Mówienie i pisanie. 

1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury; 

2) dostosowuje sposób wyrażania się do sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu; 

3) formułuje pytania do tekstu; 

4) świadomie posługuje się różnymi formami językowymi oraz (w wypowiedzi ustnej) mimiką, gestykulacją, postawą ciała; 

5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie, opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), pamiętnik i dziennik 

(pisane z perspektywy bohatera literackiego lub własnej), opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, dzieła sztuki, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, list prywatny i 

oficjalny, notatka, sprawozdanie, gratulacje, instrukcja, charakterystyka postaci, streszczenie ; 

6) stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity); 

7) sporządza plan odtwórczy wypowiedzi (ramowy i szczegółowy); 

8) uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je, stosując właściwe argumenty; 

9) czytając głośno, wyraziście, przekazuje intencję tekstu, właściwie akcentuje wyrazy, wprowadza pauzę, stosuje odpowiednią intonację; 

10) recytuje teksty poetyckie oraz fragmenty prozy, podejmując próbę ich głosowej interpretacji. 

 

Świadomość językowa 

1) rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące; 

2) przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, a także zdania w równoważniki zdań i odwrotnie; 

3) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych; 



4) poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki, 

5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o: 

a) wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych, 

b) różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych, 

c) zapisie „nie" z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami, przymiotnikami i przysłówkami w stopniu równym, wyższym i najwyższym, 

d) sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitych; 

6) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu, znaku wykrzyknika, wielokropka; 

7) operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i 

nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne). 

 

Kryteria na poszczególne oceny 

Ocena końcowa jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego. 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

•    opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

•    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, 

•    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. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

•    opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

•    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. 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

•    w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

•    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. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

•    częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

•    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. 

 

Ocena dopuszczająca 

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, 

•    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. 

 

 

Rodzaje prac Sposób oceniania 

 

 

Testy zamknięte, 

testy otwarte, 

sprawdziany, 

kartkówki, 

prace pisemne, 

zadania domowe. 

Zgodnie ze skalą procentową: 

100% – 98%zadanie dodatkowe -celujący 

  97 – 91% - bardzo dobry 

  90 – 74% - dobry 

  73 – 46% - dostateczny 

  45 – 31% - dopuszczający 

  30 –   0% - niedostateczny 

 

UWAGI: Pisemne prace stylistyczne zawierają 

recenzję tłumaczącą ocenę, podkreślającą zalety i 

informującą o elementach, które trzeba poprawić. 

 

 

 

 

Dyktanda 

0 błędów                - celujący 

1 błąd                     - bardzo dobry 

2 – 3 błędy            – dobry 

4 błędy                  – dostateczny 

5 – 6 błędów          – dopuszczający 

7 i więcej błędów  – niedostateczny 

 

UWAGI: błędy pierwszorzędne dotyczą sprawdzanej 

na dyktandzie zasady, pozostałe 3 błędy „inne”= 1 



 

 

Ocena niedostateczna 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

błąd pierwszorzędny, 

     3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd pierwszorzędny. 



 

 

Sposób uzyskania oceny wyższej niż przewidywana 

 Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez 

niego ocen cząstkowych jest równa ocenie którą się ubiega, lub od niej wyższa. 

1. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 85% (z wyjątkiem długotrwałej choroby),  

b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach,  

 c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych,  

d) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), 

 e) średnia ocen z zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w całym roku jest wyższa o co najmniej 0,6 od przewidywanej oceny,  

f) udział w zajęciach wyrównawczych (w przypadku uczniów mających trudności w nauce), 

 g) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, 

 h) udział w konkursach z przedmiotu, którego dotyczy wniosek o podwyższenie oceny,  

i) zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana przez nauczyciela (np. długotrwała choroba, sytuacja 

rodzinna).  

2. Formy : 

- zaliczenie wszystkich prac klasowych na oczekiwaną ocenę,  

- uzupełnione na bieżąco i poprawnie: zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, prace domowe, inne zadania, 

lub 

- przystąpienie do egzaminu sprawdzającego przygotowanego przez nauczyciela: 



• Uczeń spełniający wszystkie warunki  punktu 1. najpóźniej 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do 

przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu.  

Sprawdzian obejmuje:  

- formę pisemną, 

 - formę ustną,  

• Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń.  

• Procedura podwyższania oceny trwa nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne.  

• Poprawa oceny końcoworocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń, lub ocenę 

wyższą.  

• Ostateczna ocena końcoworoczna nie może być niższa od oceny wcześniej proponowanej. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym 

systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.  

Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny. 


