
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE
 Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VIII

I. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE
 Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega:
- mówienie – poprawne wyrażanie myśli w różnych formach wypowiedzi;
- czytanie:
- głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa;
- ciche ze zrozumieniem;
- pisanie:
-  redagowanie określonych form wypowiedzi;
- znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych i posługiwanie się nimi;
- znajomość treści lektur obowiązkowych i uzupełniających;
- znajomość przewidzianych podstawą programową wiadomości o literaturze;
- znajomość zagadnień z nauki o języku (gramatyki) przewidzianych w podstawie programowej;
-  inne  (recytacja,  wykonanie  określonych  projektów,  realizacja  zadań w  grupie,  prowadzenie  zeszytu,
aktywność podczas lekcji, odrabianie prac domowych ustnych i pisemnych, udział w konkursach). 
II. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
1.   Formy aktywności:

 odpowiedzi ustne
 samodzielna praca na lekcji
 praca domowa
 udział w konkursach
 prace klasowe o charakterze literackim (po omówionych lekturach)
 prace klasowe z nauki o języku (testy)
 sprawdziany po rozdziałach (4 razy w roku)
 kartkówki
 przygotowanie do lekcji

2.   Częstotliwość oceniania:
Formy aktywności Przewidywana częstotliwość w

półroczu
   Mówienie oraz znajomość lektury 2
   czytanie głośne 2
   czytanie ciche ze zrozumieniem 2
   redagowanie określonych form wypowiedzi  w domu 2/3
   redagowanie określonych form wypowiedzi  w klasie oraz 
prace klasowe                          ok. 2
   sprawdzian z nauki o języku                 1
   dyktanda 1
   aktywność i praca na lekcji na bieżąco

wypowiedzi pisemne:

 prace klasowe – z określonego materiału zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem,
 sprawdzian  –  obejmuje  większą  część  materiału,  zapowiedziany  z  tygodniowym

wyprzedzeniem,
 kartkówka  –  niezapowiedziana  praca  obejmująca  materiał  z  1  –  3  ostatnich  jednostek

lekcyjnych,
 prace domowe ucznia – podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie  w formie stopnia,

 wypowiedzi ustne:

 odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji,
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 aktywność na lekcji.

3.   Sposoby oceniania:
 stopniem
 pochwałą
 oceną opisową
 plusami/minusami (aktywność, przygotowanie do lekcji)

4.   Skala ocen:
 ocena celująca – 6 
 ocena bardzo dobra – 5 
 ocena dobra – 4 
 ocena dostateczna – 3 
 ocena dopuszczająca – 2 
 ocena niedostateczna – 1 

5.   Stosuje się określony sposób zapisu w dzienniku:
 praca klasowa, dyktando, sprawdzian –  (kolor czerwony)
 poprawa – ( kolor zielony )
 praca  samodzielna  (testy  z  czytania,  prace  redagowane  na  lekcji,  zadania  wykonywane

samodzielnie w trakcie lekcji) – ( kolor niebieski)
 odpowiedzi ustne –  ( kolor niebieski )
 praca domowa – ( kolor niebieski )
 aktywność na lekcji –  ( kolor niebieski )
 aktywność pozalekcyjna – ( kolor niebieski )

Wymagania na poszczególne oceny szkolne  w klasyfikacji półrocznej  i  rocznej z języka polskiego 
przedstawiają się następująco:

KLASA 4

Kształcenie literackie i kulturalne

  Ocena dopuszczający – uczeń:
- zna lektury we wskazanych przez nauczyciela fragmentach;  
- czyta bardzo wolno, sylabizuje;
- przy pomocy nauczyciela (lub samodzielnie) przekazuje treść przeczytanego, łatwego tekstu; 
- rozumie różnicę między światem przedstawionym utworu, a światem rzeczywistym; 
- wyodrębnia główne postacie literackie; 
- łączy tytuły utworów z nazwiskami autorów .

  Ocena dostateczny- uczeń (jw. oraz):
- samodzielnie wypowiada się na temat przeczytanej lektury; 
- rozróżnia postacie zmyślone od rzeczywistych, fantastyczne od realistycznych; 
- samodzielnie odtwarza treść tekstu po cichym przeczytaniu;
- czyta wolno, myli litery w wyrazach, zmienia końcowe części słów; 
- odróżnia baśń od innych utworów; 
- wskazuje przy pomocy n -la podstawowe środki artystyczne w poezji i prozie.
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  Ocena dobry – uczeń (jw. oraz):
- czyta dość płynnie, ale w nierównym tempie, czasami nie dba o modulację głosu czy nie stosuje znaków 
przestankowych; 
- zna i potrafi wymienić elementy świata przedstawionego, wyodrębnia je przy pomocy n -la;  
- potrafi ocenić postępowanie bohatera literackiego; 
- potrafi przedstawić treść utworu literackiego (lub jego fragmenty) w formie ilustracji, scenki dramatycznej 
lub krótkiej inscenizacji; 
- wskazuje w baśniach kontrast dobra i zła, prawdy i kłamstwa itp.; 
- rozumie morał wynikający z utworu baśniowego.

  Ocena bardzo dobry – uczeń (jw. oraz):
- ma opanowaną technikę czytania z uwzględnieniem znaków przestankowych, akcentów logicznych i 
tempa – czyta płynnie, wyraźnie; 
- samodzielnie wyodrębnia i nazywa elementy świata przedstawionego; 
- rozumie i potrafi wskazać motywy postępowania bohaterów; 
-  podejmuje próby porównania różnych form przekazu baśni;
-  podaje poprawnie gatunkowe cechy baśni i jej elementy, i potrafi odróżnić baśń od innych utworów 
literackich; 
- odróżnia pojęcia narratora i podmiotu lirycznego; potrafi je wskazać; 
-  samodzielnie rozpoznaje i nazywa środki stylistyczne.

Tworzenie różnych form  wypowiedzi

  Ocena dopuszczający – uczeń:
- zredaguje z pomocą n – la krótką notatkę; 
- w kilku zdaniach opowie o własnych doświadczeniach ; 
- w formie ustnego opowiadania przekaże treść utworu lub jego fragmentu; 
- krótko opisze wygląd osoby lub przedmiotu 

  Ocena dostateczny – uczeń (jw. oraz):
- potrafi ułożyć plan dekompozycji w formie zdań oznajmujących; 
- potrafi w formie pisemnej zredagować opowiadanie odtwórcze; 
- próbuje (wg planu podanego przez n -la) częściowo scharakteryzować bohatera literackiego; 
- umie samodzielnie ułożyć inne zakończenia utworu .

  Ocena dobry – uczeń (jw. oraz):
- zredaguje krótko opowiadanie twórcze oparte na własnych doświadczeniach lub losach bohaterów; 
- wspólnie zredaguje i zapisze krótką rozmowę związaną z codzienną sytuacją;
- zna formę listu prywatnego i podejmuje próby pisania listu.

  Ocena bardzo dobry – uczeń (jw. oraz):
- samodzielnie i w miarę poprawnie zredaguje opowiadanie twórcze i odtwórcze poprzedzone planem; 
- opowie o przeżyciach i stanach psychicznych bohaterów; 
- samodzielnie i poprawnie pod względem kompozycyjnym i treściowym napisze list do najbliższych; 
- podejmuje samodzielne próby wprowadzania dialogu do opowiadania.

  Nauka o języku

  Ocena dopuszczający – uczeń:
- zna pytania o części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik – i przy pomocy n -la rozpoznaje je; 
- rozumie pojęcie zdania; potrafi wyodrębnić je w mowie i w piśmie; 
- rozpoznaje ( przy pomocy n -la) liczbę i rodzaj rzeczownika; liczbę i czas czasownika;
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- wyróżnia w wyrazie głoski, litery, sylaby; 
- zna alfabet, przy pomocy n -la układa wyrazy w kolejności alfabetycznej.

  Ocena dostateczny – uczeń (jw. oraz):
- odróżnia formę osobową czasownika od bezokolicznika; 
- zna przypadki rzeczownika i potrafi odmienić prosty rzeczownik;
- rozumie pojęcie przysłówka i podaje przykłady; 
- przy pomocy nauczyciela określa cechy samogłosek i spółgłosek; 
- zna rodzaje zdań ze względu na treść i cel wypowiedzi; 
- rozumie pojęcie zdania nierozwiniętego i rozwiniętego, potrafi rozwinąć zdanie proste;
- na podstawie liczby orzeczeń rozpozna zdanie pojedyncze i złożone.

  Ocena dobry – uczeń (jw. oraz):
- poprawnie odmienia czasownik przez osoby, liczby i rodzaje; rzeczownik i przymiotnik przez przypadki i 
liczby; 
- prawidłowo łączy czasownik z innymi częściami mowy; 
- prawidłowo za pomocą przyimka łączy czasownik z rzeczownikiem i rzeczownik z rzeczownikiem;  
- słuchowo wyodrębnia sylabę akcentowaną 
- zna zasady ortograficzne omawiane w kl. IV;    
- wyodrębnia związki wyrazów w zdaniu; 
- poprawianie dzieli zdanie na grupę podmiotu i grupę orzeczenia; 
- zna podstawowe części zdania: podmiot, orzeczenie, określenie; 

    Ocena bardzo dobry – (uczeń jw. oraz):

- całkowicie poprawnie odmienia i stosuje w wypowiedziach trudne przykłady rzeczowników, 
czasowników; 
- zauważa zależność form rodzajowych przymiotnika od rzeczownika i czasownika z rzeczownikiem oraz 
poprawnie je stosuje; 
- zna podstawową zasadę akcentowania, poprawnie akcentuje łatwe przykłady; 
- rozumie pojęcie nadrzędności i podrzędności w związku wyrazowym; rozpozna wyraz określany i 
określający; 
- umie poprawnie zbudować zdanie z podanych związków  wyrazowych; 

   Ocena celujący – uczeń (jw. oraz):
- rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe (poza lekturami wskazanymi przez n -la); 
- czyta czasopisma, ogląda widowiska dla dzieci i młodzieży, potrafi o nich opowiedzieć kolegom i zachęcić
do samodzielnego wzbogacania wiadomości; 
- całkowicie poprawnie pod względem językowym oraz wypowiada się w poznanych formach wypowiedzi 
ustnej i pisemnej; 
- biegle odróżnia i nazywa poznane części mowy oraz zdania; 
- biegle rozpoznaje i nazywa cechy głosek; 
- pisze bezbłędnie dyktanda.
 

                             KLASA 5

Kształcenie literackie i kulturalne

  Ocena dopuszczający – uczeń:
- czyta głośno w sposób ułatwiający zrozumienie tekstu; 
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- poprawnie wygłasza tekst poetycki; 
- odnajduje w tekście fragmenty wskazujące na czas i miejsce wydarzeń; 
- czyta cicho pod kątem określonego problemu i próbuje go rozwiązać z pomocą n - la; 
- wskazuje dialogi w tekście; 
- poprawnie łączy nazwiska autorów z tytułami lektur; 
- rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne; postacie zmyślone od rzeczywistych; 
- rozpoznaje mit jako opowieść o wierzeniach starożytnych Greków i Rzymian.

  Ocena dostateczny – uczeń (jw. oraz):
- czyta głośno poznany wcześniej tekst, błędnie odczytuje niektóre wyrazy; 
- rozumie różnicę między światem przedstawionym utworu, a światem rzeczywistym; 
- wskazuje cechy bohaterów; 
- odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora; 
- rozumie pojęcia opisu, dialogu, opowiadania; 
- rozpoznaje legendę jako utwór łączący treści historyczne lub religijne z fantastycznymi; 
- dostrzega związek mitów z baśniami i legendami;
- rozumie słowo poezja jako utwory wierszowane mówiące o uczuciach, przeżyciach,  doznaniach.

  Ocena dobry – uczeń (jw. oraz):
- rozróżnia pojęcia fikcji literackiej od rzeczywistości; 
- wskazuje w narracji elementy opisu, dialogu, opowiadania; 
- rozróżnia pojęcia pisarz – poeta; 
- wskazuje w legendzie elementy prawdziwe i fantastyczne; 
- poprawnie redaguje dialog, życzenia, zaproszenie, ogłoszenie; 
- w utworze poetyckim wyróżnia środki stylistyczne; 
- w utworze poetyckim wyróżnia pojęcia wiersza stroficznego i ciągłego; 
- wskazuje przeżycia i stany psychiczne bohaterów; 
- odróżnia film dokumentalny od filmu fabularnego.

  Ocena bardzo dobry – uczeń (jw. oraz):
- zna cechy gatunkowe bajki, legendy, noweli, powieści i potrafi zaliczyć utwór do odpowiedniego gatunku; 
- we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu; 
- samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie, ideę, temat; 
- samodzielnie ocenia i motywuje postępowanie bohaterów; 
- podejmuje działania twórcze, np. wyszukuje potrzebne informacje z kilku tekstów 
o charakterze informacyjnym; 
- zna najistotniejsze tworzywa sztuki filmowej, teatralnej i radiowej; 
- rozróżnia film animowany, aktorski, dokumentalny; 
- podejmuje próby tworzenia wypowiedzi na ten sam temat w języku literackim, potocznym    i 
regionalnym; 
- rozumie rytm jako powtarzalność elementów, podejmuje próby tworzenia własnych wierszy rytmicznych .
  
Tworzenie różnych form  wypowiedzi

  Ocena dopuszczający – uczeń:
- w formie opowiadania (ustnie i pisemnie) przedstawi wybrany fragment lektury, przeczytanego utworu; 
- podejmuje próby redagowania pisemnie opisu, zaproszenia, zawiadomienia, ogłoszenia, gratulacji;
- potrafi opisać wygląd kolegi i podać kilka cech charakteru;
- poprawnie zapisuje dialog; porządkuje wydarzenia w tekście; 
- czynnie uczestniczy we wspólnej (grupowej) redakcji planu wydarzeń; 
- zna treść wybranych mitów i legend.
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  Ocena dostateczny – uczeń (jw. oraz):
- poprawnie wyszuka fragment lektury do opisu (charakterystyki) postaci; 
- zgodnie z planem charakterystyki potrafi ogólnie opisać postać literacką; 
- zna kompozycję i układ listu; redaguje list do wybranego fikcyjnego bohatera literackiego; 
- potrafi ułożyć i zapisać krótki dialog postaci oraz przekształcić dialog w wypowiedź ciągłą; 
- tworzy opowiadanie (ustne i pisemne) uwzględniając chronologię wydarzeń; 
- poszukuje w tekście odpowiedzi na postawione pytania; 
- samodzielnie wypisze z lektury nazwiska bohaterów, nazwy miejsc akcji. 

  Ocena dobry – uczeń (jw. oraz):
- stara się poprawnie budować (ustnie i pisemnie) różne formy wypowiedzi, m. in.: życzenia, zaproszenie, 
ogłoszenie, kartę pocztową; notatkę,  list prywatny, opis przedmiotu lub postaci, streszczenie, instrukcję, 
pamiętnik, dziennik...; 
- samodzielnie redaguje formę sprawozdania, np. relację z wycieczki; 
- dokonuje próby opisu (charakterystyki) i oceny postaci literackiej; 
- samodzielnie sporządza plan zdarzeń w lekturze lub jej fragmencie; 
- podejmuje próby ułożenia planu własnej wypowiedzi; tworzenia prostych tekstów informacyjnych (np. do 
gazetki szkolnej); 
- wykonuje projekty graficzne zaproszenia, ogłoszenia...;
-  samodzielnie sporządza notatkę jako krótki wniosek wypływający z przebiegu lekcji i prezentuje jej zapis 
na lekcji;.

  Ocena bardzo dobry – uczeń (jw. oraz):
- umiejętnie wprowadza dialog do opowiadania; 
- poprawnie redaguje sprawozdanie z częścią komentującą, dziennik oraz pamiętnik; 
- charakteryzuje postać literacką wg opracowanego przez siebie planu (dokonuje opisu postaci);
- umiejętnie redaguje i poprawnie zapisuje opowiadanie twórcze i odtwórcze, m.in.    
  z elementami fikcji lub z elementami opisu; 
- dostrzega symboliczne sensy w micie, legendzie czy innych utworach literackich. 
- pisze na temat i zgodnie z celem, posługuje się różnymi formami wypowiedzi, m. in.: życzenia, 
zaproszenie, ogłoszenie, kartę pocztową; notatkę,  list prywatny, opis przedmiotu lub postaci, streszczenie, 
instrukcja, pamiętnik, dziennik...; 

 
Nauka o języku

  Ocena dopuszczający – uczeń:
- rozpoznaje czasownik i określa podstawowe jego formy ( osobę, liczbę i czas – w trybie  orzekającym); 
- rozumie różnicę między bezokolicznikiem a osobową formą czasownika;
- rozpoznaje rzeczowniki i podejmuje próby określania przypadka, liczby i rodzaju; 
- wyróżnia liczebniki spośród innych części mowy; 
- rozpoznaje głoski w wyrazie, wyodrębnia samogłoski i spółgłoski; 
- odróżnia zdanie i równoważnik zdania; 
- poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu zdań i równoważników zdań; 
- rozpoznaje w zdaniu czynność i wykonawcę czynności; 
- odróżnia zdanie złożone od pojedynczego na podstawie liczby orzeczeń;
- zna zasady pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”;.

Ocena dostateczny – uczeń (jw. oraz):
- samodzielnie rozpoznaje znane części mowy i określa ich podstawowe formy; 
- potrafi wyodrębnić w zdaniu związek czasownika z wyrazem określającym; 
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- tworzy czasowniki dokonane od niedokonanych; 
- poprawnie łączy rzeczowniki z przymiotnikami i czasownikami w zależności od rodzaju gramatycznego;  

rozumie pojęcie liczebnika, poprawnie łączy go w związku z rzeczownikiem; 
- wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania (podmiot, orzeczenie); 
- określa podstawowe cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość; 
- poprawnie pisze podstawowe wyrażenia przyimkowe;
- dokonuje analizy prostego zdania pojedynczego; 
- dostrzega potrzebę używania znaków interpunkcyjnych w zdaniach złożonych. 
- zna zasady pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h” oraz wielką literą.; 

  Ocena dobry – uczeń (jw. oraz):
- rozumie i rozpoznaje temat oraz końcówkę w odmianie wyrazu; 
- dostrzega podstawową oboczność głosek i tematy oboczne na prostych przykładach; 
- samodzielnie wyróżnia przysłówek, liczebnik w zdaniu oraz rozpoznaje jego rodzaje; 
- odmienia poprawnie czasowniki o nieregularnej odmianie tematu (np. być – jest); 
- rozumie stosunki współrzędności i podrzędności zespołów składniowych; 
- odróżnia związek główny od związków pobocznych; 
- rozumie związek określeń z wyrazami określanymi (podmiotem, orzeczeniem)- wskazuje     w zdaniu 

grupę podmiotu i orzeczenia; 
- przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie; 
- stopniuje przymiotniki i przysłówki, poprawnie pisze „nie” z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu 

równym; 
- przy pomocy n-la rozróżnia rodzaje zdań złożonych współrzędnie; 
- akcentuje wyrazy zgodnie z podstawową zasadą akcentowania; 
- zna zasady pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”, wielką literą oraz „nie” z różnymi częściami 
mowy;.

  Ocena bardzo dobry – uczeń (jw. oraz):
- całkowicie poprawnie wskazuje i tworzy zdania, uwzględniając stosunki między wyrazami (związek głów-

ny, związki nadrzędno – podrzędne); 
- wyróżnia antonimy, neologizmy, archaizmy; 
- samodzielnie rozpoznaje zdania współrzędnie; 
- rozumie funkcje głoski „i”; - tworzy zdania synonimiczne (to samo – inaczej); 
- posługuje się frazeologizmami odnoszącymi się nie tylko do treści mitów ( np. syzyfowa praca, Ikarowy 

lot...); 
- zna zasady pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”, wielką literą, „nie” z różnymi częściami 
mowy oraz z „ą” i „ę” ; 

  Ocena celujący – uczeń (jw. oraz):
- rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe (poza lekturami wskazanymi przez n -la);
- czyta czasopisma, ogląda widowiska dla dzieci i młodzieży, potrafi o nich opowiedzieć kolegom i zachęcić

do samodzielnego wzbogacania wiadomości; 
- podejmuje działalność literacką, np. własna twórczość literacka, inscenizacje teatralne;
 całkowicie poprawnie pod względem  językowym wypowiada się w poznanych formach wypowiedzi ustnej

i pisemnej; 
- biegle odróżnia i nazywa poznane części mowy oraz zdania, a także cechy głosek; 
- pisze bezbłędnie dyktanda; 
- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych lub międzyszkolnych .
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                             KLASA 6

Kształcenie literackie i kulturalne

  Ocena dopuszczający – uczeń:
- czyta głośno w sposób ułatwiający zrozumienie tekstu; 
- poprawnie wygłasza tekst poetycki; 
- odnajduje w tekście fragmenty wskazujące na czas i miejsce wydarzeń; 
- czyta cicho pod kątem określonego problemu i próbuje go rozwiązać z pomocą n - la; 
- wskazuje dialogi i monologi w tekście; realizm od fantastyki; 
- poprawnie łączy nazwiska autorów z tytułami lektur; 
- określa temat i główną myśl tekstu; 
- identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi; 
- potrafi wyróżnić części składowe wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity); 
- rozpoznaje (i potrafi niektóre nazwać) formy gatunkowe dłuższych form wypowiedzi; 

  Ocena dostateczny – uczeń (jw. oraz):
- czyta głośno poznany wcześniej tekst, błędnie odczytuje tylko nieznane mu lub pochodzące z jęz. obcego 
wyrazy; 
- rozumie różnicę między światem przedstawionym utworu, a światem rzeczywistym; 
- wskazuje cechy bohaterów, wyraża swój stosunek do postaci; z pomocą n – la dokonuje opisu postaci; 
- odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora; 
- rozumie pojęcia opisu, dialogu, opowiadania; 
- wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte);  
- w utworze poetyckim oraz w tekście literackim rozpoznaje epitet, porównanie, przenośnię; rozpoznaje 
wers, strofę (zwrotkę), rym, rytm, refren; 
- rozróżnia pojęcia pisarz – poeta; 
- formułuje pytania do tekstu; z pomocą n – la tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach; 

  Ocena dobry – uczeń (jw. oraz):
- rozróżnia pojęcia fikcji literackiej od rzeczywistości; charakteryzuje i ocenia bohaterów; 
- wskazuje w narracji elementy opisu, dialogu, opowiadania;
- rozumie słowo poezja jako utwory wierszowane mówiące o uczuciach, przeżyciach,  doznaniach 
- identyfikuje fraszkę, wiersz; pamiętnik i dziennik, opowiadanie, powieść; 
- poprawnie redaguje dialog, życzenia, zaproszenie, ogłoszenie, kartę pocztową; list prywatny, opis 
przedmiotu; 
- w utworze poetyckim oraz w tekście literackim rozpoznaje środki stylistyczne (epitet, porównanie, 
przenośnia, wyrazy dźwiękonaśladowcze; 
- w utworze poetyckim wyróżnia pojęcia wiersza stroficznego, białego i ciągłego, rymowanego, rozpoznaje 
układ rymów; 
- wskazuje przeżycia i stany psychiczne bohaterów; 
- identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, reklamowy, literacki; 
- wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (filmu, programu  informacyjnego, 
programu rozrywkowego); potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy,  warstwa dźwiękowa); 
- wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego(scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska).

  Ocena bardzo dobry – uczeń (jw. oraz):
- czyta płynnie, wyraźnie i w tempie, dba o intonację, potrafi barwą głosu oddać emocje opisane w tekście; 
- zna cechy gatunkowe bajki, legendy, noweli, powieści i potrafi zaliczyć utwór do odpowiedniego gatunku; 
- we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu, elementy opisu bohatera;
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- samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie, ideę, temat; formułuje wypowiedzi ze 
świadomością celu; 
- samodzielnie ocenia i motywuje postępowanie bohaterów; wyjaśnia swoje stanowisko – używa 
odpowiednich argumentów; 
- odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury; 
- podejmuje działania twórcze, np. wyszukuje potrzebne informacje z kilku tekstów 
o charakterze informacyjnym oraz z Internetu; 
- identyfikuje elementy przedstawienia teatralnego – grę aktorską, reżyserię, dekoracje, charakteryzację, 
kostiumy, rekwizyty, muzykę, światło…;
- buduje tekst poprawny kompozycyjnie i językowo zgodnie z wymogami danej formy gatunkowej 
(pojawiają się drobne i nieliczne usterki), w tym wydziela akapity; 
- zna najistotniejsze tworzywa sztuki filmowej, teatralnej i radiowej; 
- rozróżnia film animowany, aktorski, dokumentalny; rozróżnia plany filmowe; 
- podejmuje próby tworzenia wypowiedzi na ten sam temat w języku literackim, potocznym    i 
regionalnym; 
- rozumie rytm jako powtarzalność elementów, podejmuje próby tworzenia własnych wierszy rytmicznych;.
  

  Tworzenie różnych form  wypowiedzi

  Ocena dopuszczający – uczeń:
- w formie opowiadania (ustnie i pisemnie) przedstawi wybrany fragment lektury, przeczytanego utworu; 
- podejmuje próby redagowania pisemnie opisu przedmiotu, zaproszenia, zawiadomienia, ogłoszenia;
- potrafi opisać wygląd kolegi i podać kilka jego cech charakteru; 
- poprawnie zapisuje dialog; porządkuje wydarzenia w tekście; 
- czynnie uczestniczy we wspólnej (grupowej) redakcji planu wydarzeń; 
- zna treść wybranych przez siebie utworów, w tym choć wybiórczo  treść omawianych lektur.

  Ocena dostateczny – uczeń (jw. oraz):
- poprawnie wyszuka fragment lektury do opisu (charakterystyki) postaci; 
- zgodnie z planem charakterystyki potrafi ogólnie opisać postać literacką; 
- zna kompozycję i układ listu prywatnego i oficjalnego; redaguje z pomocą n – la list do wybranego 
fikcyjnego bohatera literackiego; 
- potrafi ułożyć i zapisać krótki dialog postaci oraz przekształcić dialog w wypowiedź ciągłą;
- tworzy opowiadanie (ustne i pisemne) uwzględniając chronologię wydarzeń; 
- poszukuje w tekście odpowiedzi na postawione pytania;
- samodzielnie wypisze z lektury nazwiska bohaterów, nazwy miejsc akcji. 
- uczestniczy w dyskusji, słucha rozmówców; 
- buduje spójne wypowiedzi pisemne, uwzględniając wstęp, rozwinięcie i zakończenie; 

  Ocena dobry – uczeń (jw. oraz):
- poprawnie buduje przewidziane programem wypowiedzi (ustne i pisemne), uwzględniając   właściwe dla 
tych form środki językowe; 
- samodzielnie redaguje formę sprawozdania, np. relację z wycieczki; 
- dokonuje próby opisu (charakterystyki) i oceny postaci literackiej; 
- samodzielnie sporządza plan zdarzeń w lekturze lub jej fragmencie; 
- potrafi ułożyć plan własnej wypowiedzi; tworzenia prostych tekstów informacyjnych (np. do gazetki 
szkolnej); 
- wykonuje projekty graficzne zaproszenia, ogłoszenia, gratulacji, instrukcji; 
- buduje spójne wypowiedzi pisemne, uwzględniając wstęp, rozwinięcie i zakończenie oraz stosuje 
kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej;.
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  Ocena bardzo dobry – uczeń (jw. oraz):
- umiejętnie wprowadza dialog do opowiadania; 
- poprawnie redaguje sprawozdanie z częścią komentującą; 
- charakteryzuje postać literacką wg planu; 
- umiejętnie redaguje i poprawnie zapisuje opowiadanie twórcze i odtwórcze, m.in.    
  z elementami fikcji; 
-  samodzielnie sporządza notatkę jako krótki wniosek wypływający z przebiegu lekcji i prezentuje jej zapis 
na lekcji; 
- uczestnicząc w dyskusji uzasadnia własne zdanie, posługuje się logicznymi argumentami i przekonuje 
innych do swoich racji; 
- tworząc własne wypowiedzi posługuje się synonimami, antonimami, zdrobnieniami oraz zgrubieniami, a 
także poznanym słownictwem z danej dziedziny;  
- pisze na temat i zgodnie z celem, posługuje się różnymi formami wypowiedzi, m. in.: życzenia, 
zaproszenie, ogłoszenie, kartę pocztową; notatkę,  list prywatny i oficjalny, opis przedmiotu lub postaci, lub 
krajobrazu, streszczenie, instrukcja, pamiętnik, dziennik, sprawozdanie...; 
- potrafi rozpoznać omawiane w kl. IV – VI  formy gatunkowe; 

 
Nauka o języku

  Ocena dopuszczający – uczeń:
- rozpoznaje czasownik i określa podstawowe jego formy ( osobę, liczbę i czas – w trybie  orzekającym); 
- rozumie różnicę między bezokolicznikiem a osobową formą czasownika; 
- rozpoznaje rzeczowniki i podejmuje próby określania przypadka, liczby i rodzaju; 
- wyróżnia zaimki spośród innych części mowy; 
- rozpoznaje głoski w wyrazie, wyodrębnia samogłoski i spółgłoski; 
- odróżnia zdanie i równoważnik zdania; 
- poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu zdań i równoważników zdań; 
- rozpoznaje w zdaniu czynność i wykonawcę czynności; 
- odróżnia zdanie złożone od pojedynczego na podstawie liczby orzeczeń;
- zna zasady pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”;.

Ocena dostateczny – uczeń (jw. oraz):
- samodzielnie rozpoznaje znane części mowy i określa ich podstawowe formy; 
- potrafi wyodrębnić w zdaniu związek czasownika z wyrazem określającym; 
- tworzy formy czasownika w różnych trybach; 
- rozpoznaje formy trybu orzekającego, przypuszczającego, rozkazującego; 
- poprawnie łączy rzeczowniki z przymiotnikami i czasownikami w zależności od rodzaju gramatycznego; 
- zna typy liczebników, poprawnie łączy ich w związku z rzeczownikiem; 
- wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania (podmiot, orzeczenie); 
- określa podstawowe cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość;
- poprawnie pisze podstawowe wyrażenia przyimkowe, przyimki i spójniki; 
- dostrzega potrzebę używania znaków interpunkcyjnych w zdaniach złożonych; 
- zna zasady pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h” oraz wielką i małą literą;.

  Ocena dobry – uczeń (jw. oraz):
- rozumie i rozpoznaje temat oraz końcówkę w odmianie wyrazu; 
- dostrzega podstawową oboczność głosek i tematy oboczne na prostych przykładach; 
- samodzielnie wyróżnia przysłówek, liczebnik w zdaniu oraz rozpoznaje jego rodzaje; 
- odmienia poprawnie czasowniki o nieregularnej odmianie tematu (np. być – jest); 
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- rozumie stosunki współrzędności i podrzędności zespołów składniowych; 
- odróżnia związek główny od związków pobocznych; 
- rozumie związek określeń z wyrazami określanymi(podmiotem, orzeczeniem)- wskazuje     w zdaniu grupę
podmiotu i orzeczenia; 
- przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie; 
- stopniuje przymiotniki i przysłówki, poprawnie pisze „nie” z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu 
równym; 
- przy pomocy n -la rozróżnia zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie; 
- wie, co oznacza pojęcie akcentu i zna podstawową zasadę akcentowania; 
- akcentuje wyrazy zgodnie z podstawową zasadą akcentowania; 
- zna zasady pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”, wielką i małą literą, „nie” z różnymi 
częściami mowy,  pisowni przyimków i wyrażeń przyimkowych oraz pisowni cząstek „ – bym, -byś, -by, -
byśmy, -byście”;.

  Ocena bardzo dobry – uczeń (jw. oraz):
- całkowicie poprawnie wskazuje i tworzy zdania, uwzględniając stosunki między wyrazami (związek 
główny, związki nadrzędno – podrzędne); 
- wyróżnia wyrazy pokrewne, bliskoznaczne, przeciwstawne; 
- samodzielnie rozpoznaje rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych, zdania nadrzędne i 
podrzędne; 
- zna wyjątki od podstawowej zasady akcentowania i poprawnie akcentuje takie wyrazy; 
- całkowicie poprawnie pisze cząstki: -bym, -byś, -by w czasownikach oraz zmiękczenia  w liczebnikach; 
- zna zasady pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”, wielką i małą literą, „nie” z różnymi 
częściami mowy,  pisowni przyimków i wyrażeń przyimkowych oraz pisowni cząstek „ – bym, -byś, -by, -
byśmy, -byście”; pisowni końcówek „ –i, -ii, ji” oraz „ –ę, -em,    -ą, -om” i przedrostków, przyrostków;.

  Ocena celujący – uczeń (jw. oraz):
- rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe (poza lekturami wskazanymi przez n -la);
- czyta czasopisma, ogląda widowiska dla dzieci i młodzieży, potrafi o nich opowiedzieć kolegom i zachęcić

do samodzielnego wzbogacania wiadomości;
- podejmuje działalność literacką, np. własna twórczość literacka, inscenizacje teatralne; 
 całkowicie poprawnie pod względem językowym wypowiada się w poznanych formach wypowiedzi ustnej 

i pisemnej;
- biegle odróżnia i nazywa poznane części mowy oraz zdania, a także cechy głosek;
- pisze bezbłędnie dyktanda;
- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych lub międzyszkolnych.  

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VIII

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Kształcenie literackie i kultu-
rowe

Formy wypowiedzi Nauka o języku

Uczeń potrafi:
- wyjaśnić inwokacja, rusyfi-
kacja, science fiction, plan 
filmowy, ujęcie, scena, mon-
taż, alegoria, mural, motyw 
biblijny, powieść historycz-
na, 

Uczeń potrafi:
- opisać obraz, 
- wymienić elementy, które 
powinny znaleźć się we wstę-
pie, rozwinięciu i zakończe-
niu sprawozdania,
- wymienić elementy z któ-

Uczeń potrafi:
- wymienić zasady porozu-
miewania się w grzeczny 
sposób,
- wymienić formy grzeczno-
ściowe,
- wymienić odmiany polsz-
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- przedstawić bohaterów 
utworu literackiego, 
- zreferować treść wiersza,
-określić rodzaj i gatunek li-
teracki, 
- wskazać podmiot liryczny,
- określić czas i przestrzeń 
akcji,
-wymienić sposoby nakłania-
nia w reklamie,
- przedstawić najważniejsze 
wydarzenia z historii pi-
śmiennictwa,
- odtworzyć najważniejsze 
sądy, fakty i opinie,
- określić rodzaj narracji,
- zrelacjonować etapy rozwo-
ju telewizji,
- wymienić najważniejsze 
etapy życiaKochanowskiego,
Mickiewicza, Sienkiewicza 
pojęcia: literatura faktu, re-
portaż ,faszyzm, rasizm, afo-
ryzm, fraszka, paradoks, per-
swazja, apel, sugestia, rekla-
ma, manipulacja, etyka sło-
wa, stereotyp, renesans, hu-
manizm, tren, porównanie 
homeryckie, puenta, przeno-
śnia, symbol, peryfraza, 
hymn, refren, anafora, ironia,
literatura podziemna, okupa-
cja, Szare Szeregi, sabotaż, 
dywersja, apostrofa, ide-
alizm, epopeja narodowa, 

rych składa się recenzja,
- odróżnić recenzję od spra-
wozdania,
- wymienić cechy różnych 
rodzajów przemówień,
- opisać mural,
- wyjaśnić pojęcia: podanie 
życiorys, CV (curriculum 
Vita), list motywacyjny,
- wymienić elementy z któ-
rych składa się życiorys, CV,
list motywacyjny.

czyzny,
- wskazać różnice między od-
mianą oficjalną a nieoficjalną
polszczyzny,
- wyjaśnić pojęcia: języki 
środowiskowe, języki zawo-
dowe, kolokwializmy, profe-
sjonalizmy, dialekt, gwara, 
treść wyrazu, zakres wyrazu, 
synonim, antonim, homonim,
eufemizm, wyraz wielo-
znaczny, głoska, litera, ubez-
dźwięcznienie, udźwięcznie-
nie, uproszczenie grup spół-
głoskowych, wyraz podsta-
wowy, pochodny, temat sło-
wotwórczy, formant, rodzaje 
formantów, rodzina wyra-
zów, oboczności, wyrazy zło-
żone,
- wymienić istniejące w Pol-
sce dialekty,
- wymienić rodzaje neologi-
zmów i zapożyczeń,
- wymienić odmienne i nie-
odmienne części mowy,
- zna pisownię wyrazów z 
partykułą nie,
-wymienić części zadnia 
główne i drugorzędne, po-
dzielić wypowiedzenia na 
zdanie i równoważnik zdania,
- wymienić rodzaje zdań zło-
żonych współrzędnie i pod-
rzędnie,
- przedstawić podział głosek,
- wymienić kategorie słowo-
twórcze,
- zrelacjonować historię 
nadawania nazwisk,
- znać zasady odmiany na-
zwisk męskich i żeńskich,
- przestawić podział błędów 
językowych, 

OCENA DOSTATECZNA

Kształcenie literackie i kul-
turowe

Formy wypowiedzi Nauka o języku

Uczeń potrafi:
- scharakteryzować bohate-

Uczeń potrafi:
- omówić znaczenie zastoso-

Uczeń potrafi:
- dopasować słowa i zwroty 
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rów utworu,
- określić emocje wyrażone 
przez bohaterów,
- wyjaśnić w jaki sposób po-
wstają stereotypy,
- omówić znaczenie czasu i 
miejsca akcji dla wymowy 
utworu,
- odnaleźć w tekstach apel, 
sugestię i uzasadnienie, 
- wskazać wypowiedzi wy-
korzystujące manipulacje,
- rozpoznać gatunki wypo-
wiedzi prasowej,
- wykorzystać najważniejsze 
konteksty,
- omówić kompozycję dzieła,
- scharakteryzować twór-
czość: Kochanowskiego, 
Mickiewicza, Sienkiewicza, 
Mrożka,
- wskazać środki stylistyczne
w utworze,
- wypowiedzieć się na temat 
podmiotu lirycznego, narra-
tor,
- nazwać emocje towarzyszą-
ce podmiotowi lirycznemu,
- określić temat przewodni 
utworu,
- wyjaśnić różnicę między 
opinią a informacją,
- omówić kompozycję zdję-
cia,
- scharakteryzować wybrane 
programy telewizyjne,
- wymienić cechy gatunkowe
utworu,
- omówić język komiksu,
- wybrać scenę z dowolnej 
książki, która nadaje się na 
scenariusz,
- podać przykłady filmów, 
które należą do poszczegól-
nych gatunków,
- wskazać motyw biblijny, do
którego nawiązuje dzieło, 
- przedstawić genezę powie-
ści Quo vadis,

wanych przez malarza pro-
porcji- podzielić wypowiedzi
pisemne na kategorie,
- opisać krajobraz roztaczają-
cy się przed bohaterem obra-
zu,
- stworzyć plan sprawozdania
ostatnio obejrzanego filmu 
lub spektaklu,
- stworzyć plan recenzji,
- przedstawić elementy, z 
których powinno się składać 
przemówienie,
- przygotować plan przemó-
wienia,
- zgromadzić argumenty 
przydatne do uzasadnienia 
prośby (podanie),
- zgromadzić informacje, któ-
re powinny się znaleźć w ży-
ciorysie, CV, liście motywa-
cyjnym

grzecznościowe do adresata,
- wskazać wypowiedzi nale-
żące do oficjalnej nieoficjal-
nej odmiany języka,
- odróżnić języki środowi-
skowe od języków zawodo-
wych,
- wskazać kolokwializmy,
- wskazać różnicę pomiędzy 
gwarą a dialektem,
- wymienić cechy każdego ze
stylów,
- wyjaśnić zależności między
treścią, a zakresem wyrazu,
- zastąpić podane wyrazy sy-
nonimami,
- podać antonimy do danych 
wyrazów,
- podzielić neologizmy na ka-
tegorie,
- scharakteryzować odmienne
i nieodmienne części mowy,
- wskazać spójniki, przed 
którymi stawiamy przecinki’
- zastosować w praktyce za-
sady pisowni nie,
- wskazać podmiot i orzecze-
nie w zdaniu,
- odnaleźć drugorzędne czę-
ści zdania,
- przekształcić zdanie w 
imiesłowowe równoważniki 
zdania,
- rozpoznać rodzaje zdań zło-
żonych współrzędnie i pod-
rzędnie,
- wymienić zasady stosowa-
nia przecinka w zdaniach zło-
żonych,
- wskazać wyraz, w którym 
nastąpiło uproszczenie grup 
spółgłoskowych,
- wskazać upodobnienia,
- wyjaśnić znaczenie wyra-
zów pochodnych,
- przyporządkować wyraz do 
kategorii słowotwórczej,
-wskazać wyrazy należące do
jednej rodziny,
- wytłumaczyć znaczenie po-
danych imion słowiańskich,
- poprawnie odmieniać na-
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zwiska, nazwy miejsc,
- właściwie sformułować 
związki frazeologiczne

OCENA DOBRA

Kształcenie literackie i kul-
turowe 

Formy wypowiedzi Nauka o języku

Uczeń potrafi:
- zinterpretować znaczenie 
barw,
- wskazać elementy autobio-
graficzne w lekturach,
- zinterpretować zabieg styli-
styczny zastosowany na po-
czątku wiersza,
- wskazać sytuacje, w jakich 
stereotypy mogą być niebez-
pieczne,
- skomponować wypowiedź 
perswazyjną na zadany te-
mat,
- zanalizować wybrane rekla-
my pod kątem zabiegów ma-
nipulacyjnych,
-wymienić cechy dobrego 
tekstu prasowego- omówić 
język prasy,
- wyciągnąć wnioski,
- określić własne stanowisko,
- zinterpretować sposób 
przedstawienia bohatera,
- wskazać cechy charaktery-
styczne renesansu,
- wskazać środki stylistyczne
i określić ich funkcje,
- postawić tezę interpretacyj-
ną,
- omówić postawę podmiotu 
lirycznego wobec otaczającej
rzeczywistości, bohatera lite-
rackiego wobec rzeczywisto-
ści,
- omówić genezę powstania 
np.„Kamieni na szaniec”,
- wskazać cechy gatunkowe 
utworu,
- wskazać w bohaterze cechy
idealisty,
-omówić rolę autorytetu we 
współczesnym świecie,

Uczeń potrafi:
- sporządzić notatkę zawiera-
jącą informacji,
- wyselekcjonować informa-
cje przydatne do sporządze-
nia recenzji, sprawozdania,
- wyliczyć strategie zdobycia 
przychylności słuchaczy, 
sposoby prezentacji argu-
mentów i formułowania za-
kończenia przemówienia,
- skorygować błędnie napisa-
ne podanie,
- napisać podanie, życiorys, 
CV, list motywacyjny

Uczeń potrafi:
- wskazać wypowiedzi, w 
których zostały złamane za-
sady grzeczności w języku,
- wyjaśnić różnicę pomiędzy 
normą wzorcową a normą 
użytkową języka,
- rozpoznać wypowiedzi 
zgodne z normą wzorcową i 
użytkową,
- w podanych przykładach 
wskazać różnicę pomiędzy 
gwarą a językiem ogólnona-
rodowym,
- skorygować błędy styli-
styczne w podanym tekście,
- porównać treść i zakres wy-
razu w podanych wyrazach,
- wyjaśnić różnicę pomiędzy 
wyrazami wieloznacznymi a 
homonimami,
- wyjaśnić znaczenie poda-
nych eufemizmów, neologi-
zmów,
- wyjaśnić funkcję użycia re-
gionalizmów w utworze,
- odnaleźć nieosobowe formy
czasownika w tekście i okre-
ślić je,
- dokonać właściwej deklina-
cji rzeczowników, odmienić i
stopniować przymiotniki,
- wskazać przysłówki, które 
podlegają stopniowaniu,
- skorygować tekst pod 
względem pisowni partykuły 
nie
- przekształcić zdanie poje-
dyncze w zdanie złożone,
- podzielić zdania złożone na 
części składowe,
- wskazać w podanych pa-
rach wyraz podstawowy i po-
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- omówić specyfikę języka 
przekazu telewizyjnego,
- przedstawić tematy poru-
szane w utworze,
- wypowiedzieć się na temat 
stylu fragmentu utworu,
- wskazać cechy zaliczające 
powieść do gatunku science 
fiction,
- omówić znaczenie alego-
ryczne postaci, omówić kon-
tekst historyczny

chodny,
- wskazać formant w wyrazie
pochodnym,
- podkreślić w rodzinie wyra-
zów rdzeń i wskazać obocz-
ności,
- rozpoznać złożenia i zaro-
sty,
- zanalizować swoje imię z 
uwzględnieniem podanych 
kryteriów
- wyjaśnić pochodzenie na-
zwisk i nazw miejscowości

OCENA BARDZO DOBRA

Kształcenie literackie i kul-
turowe

Formy wypowiedzi Nauka o języku

Uczeń potrafi:
- wyrazić swoja opinię na te-
mat obrazu,
-scharakteryzować twór-
czośc: Kochanowskiego, 
Mickiewicza, Sienkiewicza,
…,
-zinterpretować wymowę 
wiersza,
- podjąć dyskusję na temat 
problemów z zaakceptowa-
niem czyjejś inności,
- odnieść uniwersalne praw-
dy zawarte w utworach do 
własnego doświadczenia,
-przeprowadzić negocjacje 
zgodnie z podanym schema-
tem,
- sformułować rzeczywisty 
katalog zasad, którymi powi-
nien się kierować człowiek,
- wymienić cechy epopei za-
warte w „Panu Tadeuszu”,
- zanalizować język filmu w 
wybranym dziele,
- zanalizować tekst pod 
względem emocji bohaterów,

Uczeń potrafi:
- ułożyć hasła reklamowe na-
kłaniające do konkretnego 
działania,
- stworzyć pisemne sprawoz-
danie z filmu, recenzję filmu,
- zanalizować przemówienie 
pod kątem tematu i stosowa-
nych strategii,
- wygłosić przemówienie, 
- zredagować podanie z proś-
bą o przyjęcie do szkoły po-
nadpodstawowej,
- na podstawie życiorysu zre-
dagować CV,
- ocenić rzetelność i wiary-
godność podanych listów 
motywacyjnych,
- zredagować list motywacyj-
ny

Uczeń potrafi:
- wskazać wyrażenia środo-
wiskowe, wyjaśnić ich zna-
czenie i określić ich funkcję 
w tekście, 
- sformułować wypowiedzi 
dostosowane do adresata,
- stworzyć wypowiedź zgod-
ną z wzorcową odmianą języ-
ka,
- wypowiedzieć się na temat 
języka jakim wypowiadają 
się bohaterowie,
- rozpoznać podane rodzaje 
języków środowiskowych,
- przekształcić tekst gwary na
ogólnopolski,
- stworzyć tekst w wybranym
stylu,
- podane wyrazy zastąpić sło-
wami o bogatszej treści, o 
szerszym znaczeniu
- właściwie określić formy 
czasownika osobowego, , 
formy zaimków i poprawnie 
je stosować,
- właściwie nazwać rodzaje 
liczebników,
- rozpoznać nieodmienne 
części mowy,
- stworzyć tekst, stosując róż-
ne części mowy z partykułą 
nie,
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- sporządzić wykres zdania 
złożonego,
- dokonać rozbioru logiczne-
go zdania,
- wskazać zjawiska fonetycz-
ne, 
- dokonać analizy słowotwór-
czej wyrazu,
- utworzyć wyraz należący 
do konkretnej kategorii sło-
wotwórczej,
- sporządzić wykres rodziny 
wyrazów,
-utworzyć nazwy mieszkańca
i mieszkanki,
- wskazać pleonazmy w po-
danych wyrażeniach

OCENA CELUJĄCA

Kształcenie literackie i kul-
turowe

Formy wypowiedzi Nauka o języku

Uczeń potrafi:
-porównać obraz z innymi 
tekstami kultury,
- wypowiedzieć się o wyda-
rzeniach historycznych 
współczesnych autorowi,
- podjąć dyskusje na temat 
rzetelnych źródeł informacji,
- opisać wybrany stereotyp 
narodowy,
- na podstawie dowolnych 
źródeł opracować dowolny 
kontekst historyczny utworu,
- omówić wybrany tekst kul-
tury, w którym została przed-
stawiona strata bliskiej osoby
i porównać go z innymi 
utworami,
- omówić kontekst historycz-
ny utworu,
- przedstawić wybranego bo-
hatera, który wykazuje cechy
dobrego lidera,
- przedstawić swój autorytet i
uzasadnić wybór,
- sformułować i rozwinąć 
problem badawczy

Uczeń potrafi:
- stworzyć opis interesujące-
go miejsca w swoim regio-
nie,
- wygłosić publicznie mowę 
perswazyjną,
- stworzyć prezentację na te-
mat ulubionego muzyka,

Uczeń potrafi:
- sformułować oficjalną 
mowę na zadany temat 
uwzględniając wszystkie za-
sady grzeczności,
- stworzyć dłuższą wypo-
wiedź ustną zawierająca ele-
menty wybranego języka śro-
dowiskowego,
- stworzyć mini słownik wy-
branej gwary,
- wyjaśnić znaczenie imion 
biblijnych
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III. Kryteria oceny prac z ortografii
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

7-8ort.-kl.IV
6-7ort.-kl.V
5-6ort.-kl.VI

5-6ort.-kl.IV
4-5ort.-kl.V

3-4ort.- kl.VI

3-4ort.-kl.IV
2-3ort.-kl.V
1-2ort.-kl.VI

1-2ort.-kl.IV
0-1or.-kl.V
0ort.-kl.VI

 W klasach VII – VIII: 0 bł - bdb; 1bł – db; 2 bł – dst; 3 bł – dop; 4 i więcej bł - ndst

Błędy ortograficzne to błędy wykraczające przeciwko zasadom:
 Pisownia wielką literą nazw własnych;
 Pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h;
 Pisownia  „nie”  z  czasownikiem,  rzeczownikiem,  przymiotnikiem,  przysłówkiem,  liczebnikiem,

zaimkiem;
 Pisownia przyimków z rzeczownikiem;
 Pisownia zaimków i zwrotów grzecznościowych;
 Pisownia wyrazów z ą, ę, om, on, em, en;
 Pisownia czasowników z cząstkami –by, bym, byś, byście;
 3 błędy interpunkcyjne to 1 błąd ortograficzny;
 3 błędy drugorzędne(te, które dotyczą zasady niećwiczonej i nieobjętej w danym dyktandzie) = 1

błąd ortograficzny.

Kryteria oceny czytania głośnego
[klasy IV – VIII]
1. Płynność czytania (opanowanie tekstu)
2. Właściwe tempo czytania
[dostosowane do sytuacji ukazanej w tekście; przestrzeganie znaków interpunkcyjnych]
3. Wyraźne czytanie
[uczeń jest słyszany i rozumiany]
4. Wyraziste czytanie
[uczeń dostosowuje sposób czytania do sytuacji ukazanej w tekście;
głosem wyraża uczucia, zaciekawia, wzrusza itp.]

Kryteria oceny recytacji
[klasy IV – VIII]
1. Znajomość tekstu
2. Wyraźne mówienie
[uczeń jest słyszany i rozumiany]
3. Właściwe tempo mówienia
[dostosowane do sytuacji lirycznej ukazanej w wierszu; przestrzeganie znaków interpunkcyjnych]
4. Wyraziste mówienie
[uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji lirycznej ukazanej w wierszu; głosem wyraża uczucia, 
zaciekawia, wzrusza itp.]

Kryteria oceny prac klasowych, testów z nauki o języku, sprawdzianów, kartkówek 
Od 0 do 34 % punktów - niedostateczny
Od 35% do 50 % punktów - dopuszczający
Od 51% do 69 % punktów - dostateczny
Od 70% do 89 % punktów - dobry
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Od 90% do 100 % punktów - bardzo dobry
Każda praca pisemna ucznia jest sprawdzona i oceniona przez nauczyciela w terminie nieprzekraczajacym 
14 dni od daty pisania pracy przez uczniów.
IV.  ZASADY POPRAWIANIA OCEN
1.   Każdy uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących według następujących zasad: 

  sprawdziany, dyktanda, kartkówki – w ciągu 1 tygodnia od daty otrzymania, po uzgodnieniu z
nauczycielem

  odpowiedzi ustne, prace domowe i oceny za prowadzenie zeszytu – nie podlegają poprawie.

V. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z OPINIĄ  WYDANĄ
PRZEZ PPP
W stosunku do uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych (stwierdzone i zapisane w opinii wydanej
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną), stosowane są następujące ułatwienia:
1.  Tolerancja  błędów  językowych,  ortograficznych  i  interpunkcyjnych  przy  ocenianiu  prac  i   ćwiczeń
redakcyjnych wynosi 50% więcej pod warunkiem spełnienia kryterium długości pracy.
2.  Uczniowie mają możliwość poprawy dyktanda na ocenę dopuszczającą (bezbłędne przepisanie tekstu
dyktanda z uwzględnieniem poprawek naniesionych przez nauczyciela).
3.  Przy  ocenie  ćwiczeń  redakcyjnych  uczniów  ze  stwierdzoną  dysleksją  nie  bierze  się  pod  uwagę
poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, a odpowiednio – komunikatywność wypowiedzi i czytelność,
z  pominięciem  zaburzeń  strony  graficznej  pisma.  Dodatkowo,  uczniowie  z  dyktanda  otrzymują  ocenę
opisową, nie stawia im się żadnej oceny bieżącej do dziennika (n-el wpisuje D).
4. Nauczyciel uwzględnia przy ocenianiu uczniów z orzeczoną dysleksją indywidualne wytyczne zapisane w
poszczególnych opiniach (np. wolne tempo pracy – więcej czasu na sprawdzianach).
VI.  USTALENIA KOŃCOWE

1. Oceniamy:
  

 systematycznie
 rzetelnie
 sprawiedliwie

2.   Oceny są jawne dla ucznia oraz jego rodzica.
3.   Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, np.

 brak pracy domowej
 brak zeszytu
 brak pomocy potrzebnych do lekcji
 niegotowość do odpowiedzi  

4.    Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów.
5.   Po  wykorzystaniu  limitu  określonego  powyżej,  uczeń  otrzymuje  za  każde  nieprzygotowanie  ocenę
niedostateczną.
6.    Uczeń winien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.
7.   Aktywność  na  lekcji,  np.  częste  zgłaszanie,  udzielanie  poprawnych odpowiedzi,   aktywna  praca  w
grupach może być oceniana plusami „+”.  Za 5 „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.  Za 3 „-” uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną.
8.  Przewidywaną  ocenę  śródroczną  i  roczną  nauczyciel  podaje  uczniowi  na  miesiąc  przed  radą
klasyfikacyjną.
9. Jeżeli przewidywaną oceną śródroczną lub roczną jest ocena niedostateczna, nauczyciel ma obowiązek
poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę  rodziców (ustawowych opiekunów) na piśmie miesiąc
przed radą klasyfikacyjną. 
10. Plany wynikowe nauczania są załącznikami do PO.
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