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I. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY  

W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ  

Klasa IV  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę 

dopuszczającą. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

I. Kształcenie literackie i kulturowe 

SŁUCHANIE 

 

-skupia uwagę na krótkich wypowiedziach innych osób 

-reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem, postawą) 

-rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniów 

-rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, przeprosiny 

-wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym niedługim tekście, zwłaszcza w jego 

warstwie dosłownej 

-rozumie ogólny sens słuchanych utworów 

 

CZYTANIE 

 

-identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz 

typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji 

-rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, przeprosiny 

-wskazuje najważniejsze informacje w odpowiednich akapitach przeczytanego tekstu, 

zwłaszcza w dosłownej warstwie tekstu i wyrażone wprost 

-rozumie dosłowne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 

-rozumie ogólny sens czytanych utworów 

-stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym 

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE 

- sprawdza pisownię wyrazu w słowniku ortograficznym 
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ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

 

- mówi o swoich reakcjach czytelniczych 

- dostrzega zabiegi stylistyczne w utworach literackich, w tym funkcję obrazowania 

poetyckiego w liryce, z pomocą nauczyciela wskazuje epitet, porównanie, przenośnię, 

rymy 

- wie, co tworzy rytm 

- wskazuje wers, strofę, refren 

- odróżnia fikcję od rzeczywistości 

- odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych 

- określa wybrane elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, 

miejsce, bohaterowie, zdarzenia 

- rozumie rolę osoby mówiącej w tekście (narrator) 

- zna cechy baśni i legendy 

- wyodrębnia komiks, film i spektakl spośród innych przekazów i tekstów kultury 

 

II. Tworzenie wypowiedzi 

MÓWIENIE 

- nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem 

- formułuje pytania i udziela prostych odpowiedzi pod względem konstrukcyjnym 

- wypowiada komunikaty zawierające proste informacje 

- wyraża wprost swoje intencje 

- odróżnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do sytuacji 

komunikacyjnej skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie, 

- stosuje zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem 

- mówi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, filmu 

- za pomocą kilku zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę 

- za pomocą kilku prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat 

- stosuje wyrazy o znaczeniu dosłownym 

- wygłasza tekst utworu z pamięci 

PISANIE 

- stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na 

jego końcu 
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- zna podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką literą oraz pisowni ó – u, rz – ż, ch – 

h 

- dzieli wyrazy na sylaby, przenosi wyraz do następnego wersu 

- uzupełnia prosty schemat, tabelę 

- zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego, dialogu, ramowego planu 

wypowiedzi i z pomocą nauczyciela zapisuje list, dialog, układa plan ramowy wypowiedzi, 

- zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtwórcze 

- za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, 

zwierzęcia 

- za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis obrazu, ilustracji, plakatu 

- stara się o estetykę zapisu wypowiedzi 

 

III. Kształcenie językowe 

Stosuje wiedzę językową w zakresie: 

- słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne oraz wyrazy pokrewne w rodzinę 

wyrazów) 

- składni (konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery na początku 

wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu, rozróżnia zdania pojedyncze, 

złożone i równoważnik zdania, wskazuje orzeczenie w zdaniu, zna wypowiedzenia 

oznajmujące, rozkazujące i pytające) 

- fleksji (wskazuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki w zdaniu, przy 

pomocy nauczyciela określa formę odmiennych części mowy, odróżnia części mowy 

odmienne od nieodmiennych 

- fonetyki (zna alfabet, dzieli wyrazy na litery, głoski i sylaby) 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń,  który spełnia wymagania kryterialne na ocenę 

dopuszczającą oraz: 

I. Kształcenie literackie i kulturowe 

SŁUCHANIE 

- słucha innych i uczestniczy w rozmowie, zadaje pytania, odpowiada 

- wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą notatkę w formie 

tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi 
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- powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej 

historii 

- rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów 

CZYTANIE 

- identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi 

- określa temat i główną myśl tekstu 

- oddziela informacje ważne od drugorzędnych 

- wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu 

- wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 

- rozpoznaje cechy życzeń, ogłoszenia, instrukcji, przepisu 

-wskazuje części składowe wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, posługuje się 

akapitami 

- poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas głośnego 

czytania utworów 

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE 

- wybiera odpowiednie informacje ze słownika ortograficznego, encyklopedii, czasopisma, 

stron internetowych 

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

- nazywa swoje reakcje czytelnicze 

- nazywa zabiegi stylistyczne w utworach literackich (epitet, porównanie, przenośnia, rym), 

rozumie funkcję obrazowania poetyckiego w liryce 

- dostrzega cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz 

użytkowe 

- odróżnia autora od osoby mówiącej w utworze 

- określa i nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, 

miejsce, bohaterowie, zdarzenia 

- wskazuje cechy baśni i legendy w utworze 

- rozpoznaje elementy rytmu: wers, zwrotka, rym, refren 

- zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, widownia, 

próba 

- przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, 

jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość 

- odczytuje sens utworów na poziomie semantycznym (dosłownym) 

- odczytuje morał baśni 
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II. Tworzenie wypowiedzi 

MÓWIENIE 

- świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej 

- dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobiera różne typy 

wypowiedzeń prostych i rozwiniętych, wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące 

- formułuje pytania otwarte 

- udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych 

- wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy związane z 

codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą 

- stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb 

przypuszczający) podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem 

- wskazuje wyrazy o znaczeniu dosłownym i metaforycznym 

- składa życzenia, tworzy wypowiedź o cechach instrukcji, np. zasady gry 

- wypowiada się w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku 

chronologicznym, streszcza utwory fabularne 

- opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując 

słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni 

- dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne 

- recytuje utwór poetycki, oddając jego ogólny nastrój i sens 

- stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazów rodzimych 

- posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem) 

PISANIE 

- stosuje podstawowe zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h i 

interpunkcji 

- odróżnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosować odpowiednie zasady dotyczące 

pisowni wielką literą 

- dzieli wyrazy na głoski i litery, rozróżnia funkcję zmiękczającą i sylabotwórczą i w 

typowych przykładach 

- konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-

składniowym 

- używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych w zależności do adresata i sytuacji 

świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące 

- zapisuje pytania otwarte 
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- udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych 

- samodzielnie zapisuje dialog 

- dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne 

- tworzy ramowy plan wypowiedzi 

- układa opowiadanie odtwórcze 

- redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu 

- zapisuje prostą instrukcję, np. przepis kulinarny, zasady gry 

- tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia, obrazu, 

- ilustracji, plakatu, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni w liście 

prywatnym, dialogu, zaproszeniu stosuje odpowiedni układ graficzny 

III. Kształcenie językowe 

Stosuje wiedzę językową w zakresie: 

    -słownictwa (wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne w tworzonym tekście, 

tworzy rodzinę wyrazów)  

-składni (konstruuje zdania pojedyncze proste i rozwinięte oraz wypowiedzenia złożone i 

równoważniki zdań, używa różnych typów wypowiedzeń: oznajmujących, rozkazujących, 

pytających, wykrzyknikowych) 

 -fleksji (określa formę gramatyczną czasowników, rzeczowników, przymiotników; łączy 

wypowiedzenia składowe za pomocą spójnika w wypowiedzenie złożone; poprawnie 

zapisuje formy bezokoliczników oraz formy rodzaju męskoosobowego i 

niemęskoosobowego czasowników w czasie przyszłym i przeszłym) 

 -fonetyki (wykorzystuje umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby przy przenoszeniu 

wyrazów do następnej linijki) 

- stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę 

dostateczną oraz: 

I. Kształcenie literackie i kulturowe 

SŁUCHANIE 

 

- koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych, a zwłaszcza 

odtwarzanych utworów 

- odróżnia informacje ważne od mniej ważnych  
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- na podstawie słuchanego tekstu tworzy samodzielną notatkę: rysuje plan, ilustracje do 

tekstu, formułuje pytania 

- właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu 

- odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich 

CZYTANIE 

- wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio 

- rozumie funkcję akapitu 

- oddziela informacje ważne od drugorzędnych 

- wybiera i wykorzystuje informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu 

- wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi oraz samodzielnie tłumaczy 

przenośne znaczenie wybranych wyrazów, związków wyrazów w wypowiedzi 

- wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w zaproszeniach, życzeniach, 

ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach 

- rozumie funkcje części składowych wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie 

- głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji i intonacji 

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE 

- wybiera informacje niewyrażone wprost z różnych źródeł, np. czasopism, stron 

internetowych 

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

- uzasadnia swoje reakcje czytelnicze 

- analizuje elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, 

bohaterowie, zdarzenia 

- identyfikuje baśń i legendę 

- rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu 

- rozumie funkcję akapitu jako logicznie wyodrębnionej całości w tekście 

- objaśnia znaczenia porównań i przenośni w tekście 

- wyodrębnia elementy dzieła filmowego, odróżnia film animowany i aktorski 

- charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, 

jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość 

- odczytuje przesłanie utworu 

II. Tworzenie wypowiedzi 

MÓWIENIE 

- przedstawia własne zdanie w rozmowie 
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- świadomie dobiera intonację zdaniową 

- udziela odpowiedzi w formie krótkiej wypowiedzi 

- uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami 

- łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe w zdaniu 

- wypowiada się w roli świadka i uczestnika zdarzeń 

- stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, czasownika 

- gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań  i 

postaw 

- wypowiada się logicznie i w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku 

chronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające 

następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki 

-  w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, 

zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do 

formułowania ocen, opinii, emocji i uczuć 

- objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazów 

- odróżnia wyrazy pokrewne od synonimów wygłasza tekst poetycki z pamięci, posługując się 

pauzą, barwą głosu 

- stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazów i intonowania wypowiedzeń 

PISANIE 

- stosuje poznane zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji oraz 

potrafi je zastosować w sytuacjach nietypowych (np. wykorzystać wiedzę o wyrazach 

pochodnych i rodzinie wyrazów) 

- w kilkuzdaniowych wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi 

sytuacjami łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe  i 

stosuje się do zasad interpunkcji 

- w wypowiedziach stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, 

czasownika 

- w tekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne w wypowiedziach gromadzi wyrazy 

określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i postaw 

- układa życzenia, zapisuje przepis, instrukcję, ogłoszenie 

- stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi 

- pisze logiczne i uporządkowane pod względem chronologicznym opowiadanie, streszcza 

utwory fabularne, 
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- świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki; 

opowiada z perspektywy świadka i uczestnika zdarzeń 

- zapisuje dialog w opowiadaniu w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, 

krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do 

formułowania ocen i opinii, emocji i uczuć 

- dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia 

III. Kształcenie językowe 

Umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie:  

- słownictwa (wzbogaca tworzony tekst wyrazami bliskoznacznymi i przeciwstawnymi) 

- składni (stosuje różnorodne typy zdań: pojedyncze i złożone oraz równoważniki; celowo 

używa różnych typów wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, wykrzyknikowych, 

rozkazujących w zależności od sytuacji komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej 

interpunkcji) 

- fleksji (używa odmiennych części mowy w poprawnych formach) 

- fonetyki (stosuje wiadomości z zakresu podziału wyrazów na litery, głoski i sylaby  

w poprawnym ich zapisie) 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę 

dobrą oraz: 

I. Kształcenie literackie i kulturowe 

SŁUCHANIE 

-przekazuje treść wysłuchanych wypowiedzi 

- odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów prozatorskich i poetyckich 

- wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu 

- nazywa intencje nadawcy komunikatu 

CZYTANIE 

- wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio i wykorzystuje je w 

wypowiedzi np. opisującej lub oceniającej postać fikcyjną lub rzeczywistą 

- oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytywaniu znaczeń 

dosłownych i przenośnych 

- odczytuje i wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, schemacie  

i notatce 

- wskazuje i odczytuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 
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- wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w życzeniach, ogłoszeniach, 

instrukcjach, przepisach 

- ma świadomość konstrukcji wypowiedzi i rozumie funkcje takich części składowych 

wypowiedzi, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie 

- głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby 

oddać sens odczytywanego tekstu 

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE 

- wybiera informacje wyrażone pośrednio w różnych źródłach, np. czasopismach, stronach 

internetowych; konfrontuje je z innymi źródłami 

ALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

- konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami- objaśnia funkcję 

analizowanych elementów świata przedstawionego w utworze epickim 

- wykorzystuje wiedzę na temat wersu, zwrotki, rymu do interpretacji utworu- objaśnia 

funkcję epitetów, porównań i przenośni w tekście- wyróżnia wśród przekazów 

audiowizualnych programy informacyjne, rozrywkowe, reklamy 

- charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, 

jak np. miłość  – nienawiść, przyjaźń – wrogość; konfrontuje sytuację bohaterów z 

własnymi doświadczeniami 

II. Tworzenie wypowiedzi 

MÓWIENIE 

- uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, stosuje się do reguł 

grzecznościowych 

- rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego 

- udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i 

stylistycznym 

- w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje 

frazeologizmy związane z omawianą tematyką 

- poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i 

niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym 

- w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła 

- interpretuje przenośne treści utworów poetyckich przewidzianych w programie nauczania 

- zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do treści utworu 

- wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi 
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- dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji i języka 

PISANIE 

-komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, 

składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji z uwzględnieniem akapitów 

- uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury 

- udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i 

stylistycznym 

- w wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje 

frazeologizmy związane z omawianą tematyką 

- komponuje i przekształca plan wypowiedzi 

- pisze opowiadanie twórcze, list z perspektywy bohatera, baśń  

- w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła i 

dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu  

III. Kształcenie językowe 

Sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie:  

- słownictwa (dba o poprawność słownikową tworzonych wypowiedzi, odpowiednio dobiera 

wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, wzbogacając tekst w zależności od formy 

wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej) 

- składni (tworzy ciekawe pod względem składniowym wypowiedzi, stosuje się do zasad 

poprawności logiczno-składniowej, dba o poprawną interpunkcję wypowiedzeń złożonych) 

- fleksji (w wypowiedziach stosuje w poprawnych formach odmienne i nieodmienne części 

mowy przewidziane w programie nauczania, w tym poprawnie stosuje formy czasu 

teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasie 

przeszłym i przyszłym) 

- fonetyki (biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetyki i wykorzystuje je w poprawnym 

zapisie wyrazów) 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo 

dobrą oraz: 

I. Kształcenie literackie i kulturowe 

SŁUCHANIE 

- odczytuje i wyjaśnia przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich 

CZYTANIE 
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-czyta ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytycznym, również teksty spoza listy 

lektur 

- wykorzystuje treści zawarte w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach, schematach 

i notatkach w tworzeniu własnych wypowiedzi 

- odczytuje głośno utwory poetyckie i prozatorskie i je interpretuje 

DOCIERANIE DO INFORMACJI- SAMOKSZTAŁCENIE 

-wybiera i wykorzystuje informacje z różnych źródeł (np. czasopism, stron internetowych) 

we własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub oceniającym 

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

- porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w różnych utworach 

epickich 

- wskazuje elementy baśni i legendy w innych tekstach kultury 

- dostrzega różnice między celem programów informacyjnych, rozrywkowych, reklam 

- odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość  

II. Tworzenie wypowiedzi 

MÓWIENIE  

-przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania 

zadania 

-podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury/dzieła także spoza kanonu lektur 

przewidzianych programem nauczania w klasie czwartej; omawia je w odniesieniu do innych 

dzieł także spoza kanonu lektur 

-interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych 

PISANIE 

-tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, poprawną 

konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych 

- wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, 

- fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi 

III. Kształcenie językowe 

 

- świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych 

programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki 
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Klasa V  

CZYTANIE 

Uczeń: 

 czyta ze zrozumieniem teksty literackie i popularnonaukowe, 

 wyszukuje w tekście istotne informacje, 

 formułuje pytania do tekstu, 

 rozumie polecenia, instrukcje, informacje, 

 czyta wyraziście (przekazuje intencję tekstu, właściwie akcentuje wyrazy, stosuje 

odpowiednią intonację), 

 czyta tekst z podziałem na role. 

ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY 

Uczeń: 

 słucha z uwagą i zrozumieniem, 

 wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (np. prawda-fałsz), 

 rozpoznaje intencje i uczucia nadawcy, np. radość, smutek, 

 dokonuje selekcji informacji, 

 układa informacje od najbardziej szczegółowych do ogólnych, 

 odróżnia realizm od fantastyki, 

 czyta różnego rodzaju teksty; rozróżnia je ze względu na tematykę i język, 

 odróżnia autora od narratora, 

 identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi, 

 wskazuje w tekście i posługuje się pojęciami: świat przedstawiony, bohater, narrator, 

proza, poezja, wątek, fikcja literacka, 

 identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy, 

 określa temat i główną myśl tekstu, 

 wskazuje w utworze poetyckim epitety, porównania, uosobienie, wyrazy 

dźwiękonaśladowcze, przenośnie, następnie wyjaśnia ich funkcję, 

 określa nastrój utworu, nazywa uczucia, które wywołała w nim lektura utworu, 

 identyfikuje bajkę, mit, przysłowie, komiks, baśń,  

 odczytuje morał w bajce, objaśnia go, 

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

gra aktorska), 



 17 

 świadomie korzysta z zasobów różnych mediów, analizuje ich ofertę,  

 odróżnia utwór o tematyce biblijnej od mitologii, 

 wyjaśnia funkcję środków stylistycznych w wierszu, 

 dostrzega różnicę między instrukcją a przepisem, 

 dostrzega uniwersalne wartości tekstów literackich, 

 omawia charakterystyczne elementy mitu, bajki, legendy, opowieści biblijnej. 

WYPOWIEDŹ USTNA (MÓWIENIE) 

Uczeń: 

 mówi na temat, prezentuje własne zdanie i uzasadnia je, 

 rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się ( gest, mimika, 

postawa ciała), 

 bierze udział w dyskusji i przestrzega jej zasad, 

 dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji 

komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu, 

 operuje w swoich wypowiedziach słownictwem z określonego kręgu tematycznego 

(np. wakacje, szkoła,)  

 potrafi opowiedzieć treść poznanego utworu, 

 podejmuje próbę sformułowania argumentów, 

 objaśnia znaczenie podstawowych związków frazeologicznych pochodzenia 

mitologicznego i biblijnego,  próbuje włączyć je do swojego języka, 

 wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy. 

 opowiada o wydarzeniach ze swego życia, redaguje wypowiedź na zadany temat, 

 w wypowiedziach odwołuje się do własnych doświadczeń, 

 prezentuje przed klasą lekturę dodatkową 

 potrafi przeprosić, podziękować, w uprzejmy sposób odmówić, 

 formułuje pytania dotyczące omawianego tekstu. 

PISANIE 

Uczeń: 

 redaguje opowiadanie z elementami opisu, 

 przekształca dialog w tekst ciągły i tekst ciągły w dialog, 

 poprawnie zapisuje dialog i włącza go w spójny tekst (opowiadanie), 

 redaguje plan na podstawie opowiadania, 

 układa plan szczegółowy – tworzy opowiadanie twórcze i odtwórcze, 
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 opisuje postaci rzeczywiste i literackie, przedmioty i krajobrazy 

 zdaje relacje z wydarzeń, których był świadkiem lub uczestnikiem, 

 oddaje sprawozdawczy charakter wypowiedzi, podając informacje o miejscu, czasie, 

osobach i przebiegu wydarzeń 

 sporządza notatkę w postaci schematu, tabeli, wykresu - buduje zdania pojedyncze i 

złożone, 

 sporządza proste przepisy i instrukcje, 

 tworzy zawiadomienie o wskazanych uroczystościach, 

 redaguje ogłoszenie, zaproszenie i gratulacje oraz nadaje im odpowiednią formę 

graficzną, 

 przekształca plan ramowy w plan szczegółowy, 

 umiejętnie pisze wstęp, rozwinięcie i zakończenie w określonej formie wypowiedzi, 

 stosuje narrację pierwszoosobową i trzecioosobową, 

 pisze streszczenie na podstawie planu. 

ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA (NAUKA O JĘZYKU) 

Uczeń: 

 stosuje formy grzecznościowe w przekazie pisemnym,  

 wymienia okoliczności składania życzeń, 

 odróżnia list od e-maila, 

 prowadzi rozmowę telefoniczną, 

 rozpoznaje intencję mówiącego, 

 potrafi odmówić, 

 wymienia stałe elementy zaproszenia, 

 stosuje poprawne formy różnych części mowy, 

 potrafi przekształcić zdania na równoważniki zdań i odwrotnie, 

 wyodrębnia zdania składowe w zdaniach złożonych, 

 rozpoznaje podmiot i orzeczenie w zdaniu, 

 potrafi wskazać w zdaniu przydawkę, dopełnienie i okolicznik, 

 odróżnia zdanie od równoważnika zdania, 

 buduje zdania złożone podrzędnie, 

 używa zdań złożonych współrzędnie, 

 rozróżnia formy czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego. 
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ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA 

 

Uczeń: 

 pisze poprawnie wyrazy z u, ó, ż, rz, h, ch, stosując w praktyce poznane reguły 

ortograficzne, 

 potrafi odróżnić głoski dźwięczne od bezdźwięcznych, 

 odróżnia głoski ustne od nosowych, 

 pisze poprawnie (łącznie lub rozdzielnie) rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, 

przysłówki z przeczeniem nie, 

 poprawnie zapisuje cząstki -bym, -byś, -by z różnymi częściami mowy, 

 zna i stosuje zasady pisowni wielką i małą literą rzeczowników oraz przymiotników, 

 poprawnie zapisuje wyrazy z ą, ę, om, on, em i en, 

 potrafi poprawnie postawić przecinek w zdaniu pojedynczym i złożonym, 

 stawia przecinek przed odpowiednim spójnikiem, 

 wprowadza cytat do tekstu, stosując dwukropek i cudzysłów. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 

• nie opanował umiejętności i wiadomości niezbędnych do dalszego zdobywania wiedzy,  

• nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy 

nauczyciela,  

• czyta niepoprawnie, na ogół nie rozumie sensu przeczytanego tekstu,  

• nie nabył podstawowych sprawności językowych niezbędnych w dalszej edukacji, nie 

buduje  

poprawnie zdań i wymaganych form wypowiedzi zgodnie z kryteriami oraz regułami 

ortograficznymi  

i interpunkcyjnymi,  

• nie wykazuje żadnej aktywności ani chęci do nauki,  

• nie prowadzi systematycznie zeszytu,  

• jest bierny, niechętnie i niedbale wykonuje zlecone zadania,  

• świadomie opuszcza prace klasowe i sprawdziany, nie korzysta z możliwości ich poprawy.  
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Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował umiejętności i wiadomości bazowe, niezbędne w dalszej edukacji,  

• potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązać proste zadania praktyczne i teoretyczne,  

• słabo czyta pod względem technicznym, ale rozumie przeczytany tekst,  

• ma znaczne trudności z formułowaniem wypowiedzi pisemnych i ustnych; nie różnicuje 

swych prac  

zgodnie z ustalonymi kryteriami, ma bardzo ubogi zasób słów, popełnia liczne błędy 

językowe,  

• nie zna reguł ortograficznych, popełnia liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne,  

• w miarę systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, ale nie zawsze wykonuje zadania 

domowe,  

• jest bierny podczas lekcji, niechętnie wykonuje zlecone zadania,  

• nie zawsze korzysta z możliwości poprawy słabych ocen.  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, określonym przez 

podstawę programową,  

• stosuje wiadomości w typowych zadaniach teoretycznych i praktycznych,  

• czyta poprawnie pod względem technicznym, dosłownie rozumie przeczytany tekst,  

• ma ubogi zasób słownictwa, ale formułuje wypowiedzi pisemne i ustne zgodnie z 

podstawowymi kryteriami, popełniając czasem błędy składniowe i stylistyczne,  

• zna reguły ortograficzne, jednak nie zawsze stosuje je w swych wypowiedziach; popełnia 

błędy,  

• na ogół poprawnie i terminowo wykonuje zadania,  

• stara się być aktywny podczas zajęć. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował pełen zakres umiejętności i wiadomości wynikający z programu nauczania, 

• zdobyte wiadomości potrafi wykorzystać do samodzielnego wykonywania zadań  

teoretycznych i praktycznych o stopniu trudności wykraczającym poza podstawę  

programową,  

• czyta płynnie, wyraziście, dobrze rozumie przeczytany tekst, wyjaśnia jego sens,  
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• formułuje przewidziane programem wypowiedzi pisemne i ustne zgodnie z kryteriami, 

popełniając sporadycznie błędy językowe,  

• na ogół prawidłowo stosuje w praktyce wiadomości gramatyczne i terminy 

teoretycznoliterackie przewidziane w programie nauczania,  

• dobrze zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne, na ogół stosuje je w swoich 

wypowiedziach,  

• jest systematyczny w pracy, terminowo i starannie wykonuje zlecone zadania,  

• stara się być aktywny podczas lekcji jęz. polskiego.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował umiejętności i wiadomości objęte programem nauczania,  

• rozwiązuje zadania i problemy o znacznym stopniu trudności,  

• czyta bardzo dobrze pod względem technicznym, rozumie przeczytany tekst, wnioskuje na 

jego podstawie,  

• formułuje różne teksty pisane i mówione zgodnie z kryteriami i poprawnie językowo,  

• w wypowiedziach ustnych i pisemnych prezentuje bogaty zasób słownictwa, poprawną 

składnię i styl,  

• dobrze zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne, nie popełnia błędów ortograficznych i 

interpunkcyjnych, 

• świadomie i prawidłowo stosuje w praktyce wiadomości gramatyczne i terminy 

teoretycznoliterackie przewidziane w programie nauczania,  

• cechuje się aktywnością podczas zajęć,  

• jest systematyczny i samodzielny w pracy na lekcjach i w domu,  

• biegle posługuje się różnymi źródłami informacji. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

• osiąga sprawności o charakterze polonistycznym,  

• samodzielnie rozwiązuje problemy pojawiające się w edukacji polonistycznej,  

• czyta biegle, rozumie przeczytany tekst, interpretuje go,  

• ma bogaty zasób leksykalny, w swoich wypowiedziach stosuje różnorodne konstrukcje 

składniowe,  

• swobodnie posługuje się wszystkimi przewidzianymi w programie nauczania formami 

wypowiedzi, tworzy różne teksty zgodnie z kryteriami, ciekawe pod względem treści i stylu, 

bezbłędne językowo,  

• bardzo dobrze zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne i biegle je stosuje,  
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• systematycznie i z dużym zaangażowaniem pracuje podczas zajęć języka polskiego, zawsze 

starannie przygotowuje się do zajęć,  

• wykazuje się aktywnością i pomysłowością twórczą,  

• przejawia zainteresowanie przedmiotem; bierze udział w konkursach przedmiotowych, 

osiągając wysokie wyniki.  

Klasa VI  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 

 

 

afi wypowiadać się na zadany temat ustnie ani pisemnie,  

przysłówka, spójnika, przyimka, zaimka,  

 

ch: pamiętnika, opowiadania z dialogiem, listu 

oficjalnego, sprawozdania, zaproszenia,  

 

 

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 

 

 

e,  

myślowe,  

oficjalnego, sprawozdania, zaproszenia,  

dzi redaguje częściowo zgodne z tematem, 

nieodpowiednio skomponowane, z licznymi błędami stylistycznymi, gramatycznymi, 

frazeologicznymi ortograficznymi, interpunkcyjnymi,  

a 

liczne pomyłki,  
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liczebnik, przysłówek, popełniając błędy, z pomocą nauczyciela wskazuje przyimki, zaimki, 

spójniki,  

a, omawia związki wyrazów w 

zdaniu,  

 

 

rzeczowników, przymiotników, pisowni wyrazów wielką i małą literą, pisowni „nie” z 

różnymi częściami mowy, pisowni wyrazów z „ó” –„u”, „ż”-„rz”, „ch” –„h’, pisowni 

rzeczowników zakończonych na –ia , -ja, pisowni cząstki „by”; nie potrafi ich stosować,  

o zna zasady interpunkcyjne stosowania przecinka w zdaniu pojedynczym i złożonym, 

kropki, pytajnika, wykrzyknika, znaków interpunkcyjnych w dialogach, stosowania kursywy i 

cudzysłowu,  

 

 liczne skreślenia, brak akapitów,  

 

uważa na seansie filmowym.  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

ta płynnie teksty zadane do domu,  

znaki przestankowe,  

 

 

 

 

 

oficjalnego, sprawozdania, zaproszenia,  

skomponowane, błędami stylistycznymi, gramatycznymi, frazeologicznymi ortograficznymi, 

interpunkcyjnymi,  
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rczy, na ogół poprawnie artykułując, 

zdarzają się pomyłki,  

przymiotnik, liczebnik, przysłówek, na ogół poprawnie rozpoznaje przyimki, zaimki, spójniki,  

nie rozpoznaje i nazywa części zdania, omawia związki wyrazów w zdaniu,  

 

 

ów, rzeczowników, 

przymiotników, pisowni wyrazów wielką i małą literą, pisowni „nie” z różnymi częściami 

mowy, pisowni wyrazów z „ó” –„u”, „ż”-„rz”, „ch” –„h’, pisowni rzeczowników 

zakończonych na –ia , -ja, pisowni cząstki „by”, popełnia błędy w ich stosowaniu,  

złożonym, kropki, pytajnika, wykrzyknika, znaków interpunkcyjnych w dialogach, 

stosowania kursywy i cudzysłowu,  

uższym skupieniem uwagi bazuje na 

pracy zespołu,  

 

 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

ta płynnie teksty zarówno zadane do domu, jak i nowo poznane,  

 

 

pretacyjne; potrafi wskazać 

fragmenty ważne dla poruszanych problemów,  

tekst, zdarzają się drobne pomyłki,  

adania z dialogiem, listu 

oficjalnego, sprawozdania, zaproszenia,  

skomponowane, z drobnymi błędami stylistycznymi, gramatycznymi, frazeologicznymi 

ortograficznymi, interpunkcyjnymi,  
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tekst, zdarzają się drobne pomyłki,  

liczebnik, przysłówek, poprawnie rozpoznaje przyimki, zaimki, spójniki,  

wykresy zdań,  

przekształcać,  

 tekstów kultury, wskazuje ich głębszy sens, stosuje 

odpowiednie słownictwo przedmiotu,  

rzeczowników, przymiotników, pisowni wyrazów wielką i małą literą, pisowni „nie” z 

różnymi częściami mowy, pisowni wyrazów z „ó” –„u”, „ż”-„rz”, „ch” –„h’, pisowni 

rzeczowników zakończonych na –ia , -ja, pisowni cząstki „by”, popełnia drobne błędy w ich 

stosowaniu,  

jedynczym i 

złożonym, kropki, pytajnika, wykrzyknika, znaków interpunkcyjnych w dialogach, 

stosowania kursywy i cudzysłowu,  

z innymi, pracuje na rzecz zespołu,  

isze starannie, bez skreśleń, stosuje akapity,  

 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

nie, z uwzględnieniem znaków przestankowych, akcentów 

logicznych, właściwego tempa,  

 

y 

ważne dla poruszanych problemów, bierze udział w konkursach czytelniczych,  

tekstu, poprawnie artykułuje głoski, zachowuje odpowiednie tempo i rytm, trafny akcent 

logiczny, bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach recytatorskich,  
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listu oficjalnego, sprawozdania, zaproszenia,  

dagować zachowując całkowitą zgodność 

z tematem, poprawną kompozycję, bogate słownictwo, poprawne związki wyrazowe, 

zastosowanie synonimów w celu eliminacji zbędnych powtórzeń, strona graficzna – bez 

zastrzeżeń, akapity, dopuszczalny jeden błąd ortograficzny,  

liczebnik, przysłówek, poprawnie rozpoznaje przyimki, zaimki, spójniki,  

sporządza wykresy zdań,  

przekształcać,  

odpowiednie słownictwo przedmiotu,  

ograficzne dotyczące pisowni trudnych form czasowników, 

rzeczowników, przymiotników, pisowni wyrazów wielką i małą literą, pisowni „nie” z 

różnymi częściami mowy, pisowni wyrazów z „ó” –„u”, „ż”-„rz”, „ch” –„h’, pisowni 

rzeczowników zakończonych na –ia , -ja, pisowni cząstki „by”, potrafi je za-stosować,  

 

 pojedynczym i złożonym, kropki, pytajnika, wykrzyknika, znaków interpunkcyjnych w 

dialogach, stosowania kursywy i cudzysłowu,  

z innymi, pracuje na rzecz zespołu , pełni funkcje lidera,  

 

 dzieło plastyczne,  

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

Opanował umiejętności na ocenę bardzo dobrą oraz:  

 wartościową lekturę,  

 

konkursach i innych przedsięwzięciach z zakresu przedmiotu (recytacjach, inscenizacjach),  
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powiatowym,  

umiejętności z języka polskiego, a także do współuczestniczenia w kulturze.  

KLASA VII 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY 7 

 

niedostateczny 

- poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 7 

uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych 

- uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności 

 

dopuszczający 

- poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 7 

umożliwia osiąganie celów polonistycznych 

- uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie 

trudności 

 

dostateczny 

- poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi 

klasy 7 pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających  

z podstawy programowej 

- uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie 

trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej 

 

dobry 

- uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania  

i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne 

 

bardzo dobry 

- uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające  



 28 

z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 

problemów w nowych sytuacjach 

 

celujący 

- uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami  

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem 

nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania 

nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY 7 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę 

dopuszczającą. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

Kształcenie literackie i kulturowe 

SŁUCHANIE 

-uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela 

- wyraża prośbę o powtórzenie wypowiedzi 

- słucha nagrania wzorcowej recytacji 

- mówi na temat najważniejszych treści wysłuchanego utworu 

- rozumie polecenia 

- rozpoznaje fragmenty informacyjne i perswazyjne w wysłuchanym tekście 

- rozpoznaje emocje towarzyszące osobie wypowiadającej się  

CZYTANIE UTWORÓW LITERACKICH I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY 

- czyta teksty współczesne i dawne 

- odczytuje tekst literacki i inne dzieła sztuki (np. obraz, rzeźba, grafika) na poziomie 

dosłownym, na poziomie krytycznym z pomocą nauczyciela i rówieśników określa temat 

utworu i poruszony problem, odnosi się do wybranych kontekstów, np biograficznego, 

historycznego, kulturowego 

- rozpoznaje wypowiedź o charakterze emocjonalnym, argumentacyjnym, wskazuje  

w tekście argumentacyjnym tezę, argument i przykłady 
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- rozpoznaje w tekście najważniejsze informacje, opinię i fakty, rozróżnia fikcję  

i kłamstwo 

- wie, czym jest perswazja, sugestia, ironia, z pomocą nauczyciela i klasy rozpoznaje aluzję 

- rozróżnia elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim 

- wskazuje nadawcę i adresata wypowiedzi 

- dostrzega różne motywy postępowania bohaterów 

- odczytując sens utworu, dostrzega podstawowe wartości, takie jak przyjaźń, wierność, 

patriotyzm; formułuje wnioski 

- czyta utwory liryczne i zna cechy liryki jako rodzaju literackiego, zna gatunki należące do 

liryki: sonet, pieśń, tren  

- odróżnia osobę mówiącą w wierszu od autora tekstu, bohatera utworu od podmiotu 

lirycznego 

- zna podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi, w tym: neologizm, prozaizm, 

eufemizm, inwokację 

- rozpoznaje obrazy poetyckie w utworze 

- czyta utwory epickie i zna cechy epiki jako rodzaju literackiego, zna gatunki należące do 

epiki 

- wymienia elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze 

- wie, czym się różni fikcja literacka od rzeczywistości 

- rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową 

- rozpoznaje w tekście epickim fragmenty opowiadania i opisu 

- odróżnia dramat od innych rodzajów literackich, wskazuje elementy dramatu: akt, scena, 

tekst główny, didaskalia, monolog i dialog 

- rozpoznaje balladę jako gatunek z pogranicza rodzajów literackich 

- posługuje się spisem treści, cytatem z poszanowaniem praw autorskich 

- rozpoznaje gatunki dziennikarskie: wywiad, artykuł, felieton 

- wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym, naukowym, publicystycznym 

- dostrzega symbole i alegorie w tekstach kultury 

- zna terminy adaptacja filmowa i adaptacja teatralna 

- wymienia osoby uczestniczące w procesie powstawania przedstawienia teatralnego oraz filmu 

(reżyser, aktor, scenograf, charakteryzator) 

- zauważa związki między dziełem literackim a innym tekstem kultury 

- dokonuje przekładu intersemiotycznego tekstów kultury i interpretacji zjawisk społecznych 

oraz prezentuje je w ramach różnych projektów grupowych 
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Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie) 

- s p o r z ąd z a  w r ó ż n ych  f o r m a ch  n o t a t k ę  d o t ycz ącą  w ys ł u ch an e j  

w yp o w i ed z i  

- tworzy plan dłuższej wypowiedzi 

-tworzy wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, w rozprawce z pomocą nauczyciela 

formułuje tezę, hipotezę oraz argumenty, samodzielnie podaje przykłady do argumentów, 

wnioskuje 

- wypowiada się na temat 

- stara się zachować poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną tekstu,  

a w tekstach mówionych zachowuje poprawność akcentowania wyrazów i zdań, dba  

o poprawną wymowę  

- stara się o estetyczny zapis wypowiedzi 

- wygłasza krótki monolog, podejmuje próbę wygłaszania przemówienia oraz próby 

uczestniczenia w dyskusji 

- przygotowuje wywiad 

- streszcza, skraca, parafrazuje tekst, w tym tekst popularnonaukowy 

- wyraża swoje zdanie i umie je uzasadnić, odnosi się do cudzych poglądów 

- pisze opowiadanie odtwórcze i twórcze; wie, jak umieścić dialog w tekście 

- opisuje i charakteryzuje postaci rzeczywiste i fikcyjne 

- stosuje narrację pierwszo- i trzecioosobową 

- opisuje elementy dzieła malarskiego, wykorzystuje z pomocą nauczyciela odpowiednie 

konteksty 

- układa tekst o trójdzielnej kompozycji z uwzględnieniem akapitów, stosuje cytat 

- wygłasza z pamięci tekst poetycki 

Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura 

języka, ortografia i interpunkcja) 

- w i e ,  c z ym  j e s t  b ł ąd  j ę z yk o w y  

- ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego:  

– fonetyki (zna różnicę między głoską a literą; rozróżnia samogłoski i spółgłoski, głoski 

dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe; wie, na czym polega zjawisko upodobnień pod 

względem dźwięczności i uproszczeń grup spółgłoskowych, utraty dźwięczności  

w wygłosie), dostrzega rozbieżności między mową a pismem 

– słowotwórstwa i słownictwa (wie, czym są w y r a z  p o d s t a w o w y  i  p o c h o d n y ,  

podstawa słowotwórcza, formant, rdzeń, rodzina wyrazów; rozumie różnicę między wyrazem 
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pokrewnym a bliskoznacznym, dostrzega zróżnicowanie formantów pod względem ich 

funkcji, rozumie różnicę między realnym a słowotwórczym znaczeniem wyrazów, odróżnia 

typy wyrazów złożonych), zna typy skrótów i skrótowców i stosuje zasady interpunkcji w ich 

zapisie, świadomie wzbogaca zasób własnego słownictwa o przysłowia, powiedzenia, 

frazeologizmy itp., odróżnia synonimy od homonimów 

– fleksji (stosuje wiedzę o częściach mowy w poprawnym zapisie partykuły nie  

z różnymi częściami mowy, rozpoznaje imiesłowy, zna zasady ich tworzenia  

i odmiany) 

– składni (wykorzystuje wiedzę o budowie wypowiedzenia pojedynczego i złożonego  

w przekształcaniu zdań pojedynczych na złożone i odwrotnie oraz wypowiedzeń  

z imiesłowowym równoważnikiem zdania na zdanie złożone i odwrotnie, dokonuje 

przekształceń z mowy zależnej na niezależną i odwrotnie  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę 

dopuszczającą oraz: 

Kształcenie literackie i kulturowe 

SŁUCHANIE 

- świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej przez uważne słuchanie wypowiedzi 

innych jej uczestników 

- żywo reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela, m.in. prosi o jej powtórzenie, 

uzupełnienie, wyjaśnienie 

- określa tematykę wysłuchanego utworu; ocenia wartość wysłuchanego tekstu 

- rozróżnia teksty o charakterze informacyjnym i perswazyjnym 

- wybiera potrzebne informacje z wysłuchanego tekstu 

- rozpoznaje komizm, kpinę i ironię jako wyraz intencji wypowiedzi 

CZYTANIE UTWORÓW LITERACKICH I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY 

- podejmuje próby s amodz ie lnego odczytania różnych tekstów współczesnych  

i dawnych na poziomie przenośnym, a w ich odczytaniu odnosi się do różnych kontekstów 

- nazywa różne motywy postępowania bohaterów 

- określa problem poruszony w utworze i ustosunkowuje się do niego 

- identyfikuje w tekście poetyckim cechy liryki 

- charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu 

- wskazuje podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi, w tym: neologizm, 

prozaizm, eufemizm, inwokację 
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- wyodrębnia w tekście obrazy poetyckie 

- rozróżnia takie gatunki poezji, jak pieśń, hymn 

- identyfikuje elementy świata przedstawionego w utworze 

- odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości 

- rozumie znaczenie terminów realizm i fantastyka 

- odróżnia cechy gatunkowe noweli, powieści, opowiadania 

- podaje przykłady utworów należących do literatury dydaktycznej 

- zna cechy literatury dydaktycznej, wymienia cechy bajki i ballady 

-  r o z p o z n a j e  c ech y  d r am a t u  j ak o  r o d za j u  l i t e r ack i ego  w  t ek ś c i e  

-  s am o d z i e ln i e  wyszukuje potrzebne informacje w odpowiednich źródłach, sporządza 

prosty przypis 

- wyszukuje informacje w indeksie i przypisach 

- rozpoznaje językowe i pozajęzykowe środki perswazji, np. w reklamie prasowej 

- analizuje symbole i alegorie występujące w tekstach kultury 

- dostrzega funkcje środków pozajęzykowych w sztuce teatralnej i filmie 

- wskazuje w balladzie elementy typowe dla różnych rodzajów literackich 

- analizuje związki między dziełem literackim a innym tekstem kultury 

- wskazuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim 

Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie) 

- pisze na temat, starając się zachować przejrzystą kompozycję logicznej i spójnej 

wypowiedzi, wyraża własne zdanie i podaje argumenty na poparcie własnego stanowiska 

- zachowuje trójdzielną kompozycję dłuższej wypowiedzi, w tym w przemówieniu 

-  stosuje się do zasad poprawnej wymowy oraz norm dotyczących akcentowania wyrazów i 

zdań, zna wyjątki w akcentowaniu wyrazów,  

- rozróżnia środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych  

i nieoficjalnych sytuacjach mówienia 

- stosuje zasady etykiety językowej i przestrzega zasad etyki mowy 

- uczestniczy w dyskusji zgodnie z zasadami kultury 

- dostrzega zjawisko brutalności słownej, kłamstwo i manipulację 

- uczestniczy w omówieniu recytacji własnej, koleżanek i kolegów 

- redaguje rozprawkę z tezą bądź hipotezą, formułuje odpowiednie argumenty i popiera je 

odpowiednimi przykładami 

- pisze wywiad 

- stosuje akapity, dba o spójne nawiązania między poszczególnymi częściami wypowiedzi 
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- zachowuje poprawność językową i stylistyczną tworzonego tekstu 

- wykazuje dbałość o estetykę zapisu oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną 

- opisuje dzieło malarskie z odniesieniem do odpowiednich kontekstów; odczytuje sensy 

przenośne w tekstach kultury, takich jak obraz, plakat, grafika 

- w tekstach własnych wykorzystuje różne formy wypowiedzi, w tym opis sytuacji 

- recytuje tekst poetycki, podejmuje próbę interpretacji głosowej z uwzględnieniem tematu i 

wyrażanych emocji 

Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura 

języka, ortografia i interpunkcja) 

- d o s t r z ega  b ł ęd y  j ę z yk o w e  i  p o t r a f i  j e  s k o r yg o w ać  

- stosuje w tworzonych tekstach podstawową wiedzę językową w zakresie: 

– fonetyki (zna różnicę między głoską a literą; rozróżnia samogłoski i spółgłoski, głoski 

dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe; wie, na czym polega zjawisko upodobnień pod 

względem dźwięczności i uproszczeń grup spółgłoskowych, utraty dźwięczności  

w wygłosie), dostrzega rozbieżności między mową a pismem 

– słowotwórstwa i słownictwa (wie, czym są w yr a z  p o d s t a w o w y  i  p o c h o d n y ,  

podstawa słowotwórcza, formant, rdzeń, rodzina wyrazów; rozumie różnicę między wyrazem 

pokrewnym a bliskoznacznym, dostrzega zróżnicowanie formantów pod względem ich 

funkcji, rozumie różnicę między realnym a słowotwórczym znaczeniem wyrazów, odróżnia 

typy wyrazów złożonych), zna typy skrótów i skrótowców i stosuje zasady interpunkcji w ich 

zapisie, świadomie wzbogaca zasób własnego słownictwa o przysłowia, powiedzenia, 

frazeologizmy itp., odróżnia synonimy od homonimów 

– fleksji (stosuje wiedzę o częściach mowy w poprawnym zapisie partykuły nie  

z różnymi częściami mowy, rozpoznaje imiesłowy, zna zasady ich tworzenia  

i odmiany) 

– składni (wykorzystuje wiedzę o budowie wypowiedzenia pojedynczego i złożonego  

w przekształcaniu zdań pojedynczych na złożone i odwrotnie oraz wypowiedzeń  

z imiesłowowym równoważnikiem zdania na zdanie złożone i odwrotnie, dokonuje 

przekształceń z mowy zależnej na niezależną i odwrotnie 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę 

dostateczną oraz: 

Kształcenie literackie i kulturowe 

SŁUCHANIE 
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-słucha nagrań recytacji utworów poetyckich i prozatorskich oraz dostrzega środki wyrazu 

artystycznego tekstu 

- analizuje i rozpoznaje intencję nadawcy wysłuchanego utworu, w tym aluzję, sugestię, 

manipulację 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY 

- płynnie czyta teksty współczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej interpunkcji, 

akcentowania i intonacji 

- odczytuje tekst na poziomie przenośnym 

- określa funkcję przeczytanego tekstu 

- interpretuje tytuł utworu 

- wyjaśnia motywy postępowania bohaterów, ocenia ich zachowania i postawy  

w odniesieniu do ogólnie przyjętych zasad moralnych 

- dostrzega manipulację i perswazję, wartościowanie w czytanym tekście, w tym  

w satyrze 

- określa funkcję środków artystycznego wyrazu 

- analizuje elementy świata przedstawionego w utworze, omawia ich funkcję  

w konstrukcji utworu 

- uzasadnia przynależność gatunkową różnych utworów literackich 

- uzasadnia przynależność tekstu prasowego do publicystyki 

- wyszukuje i porównuje informacje w różnych tekstach, m.in. popularnonaukowych  

i naukowych 

- analizuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej 

- odczytuje sensy przenośne i symboliczne w odbieranym tekście 

MÓWIENIE 

Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie) 

- płynnie mówi na podany temat, starając się zachować zasady poprawności językowej i 

stylistycznej 

- uzasadnia własne zdanie za pomocą rzeczowych argumentów 

- dobiera środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych  

i nieoficjalnych sytuacjach mówienia 

- aktywnie uczestniczy w dyskusji 

- wystrzega się brutalności słownej, kłamstwa i manipulacji w wypowiedzi ustnej 

- pisze na temat, stosując funkcjonalną kompozycję logicznej wypowiedzi, polemizuje ze 

stanowiskiem innych, formułuje rzeczowe argumenty poparte celnie dobranymi przykładami 
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- dobiera i stosuje środki językowe odpowiednio do sytuacji i odbiorcy oraz rodzaju 

komunikatu  

-  p r ez en t u j e  w  dyskusji swoje stanowisko, rozwija je odpowiednio dobranymi 

argumentami, świadome stosuje retoryczne środki wyrazu 

- reaguje z zachowaniem zasad kultury na zjawisko brutalności słownej, kłamstwo  

i manipulację 

- w rozprawce dobiera odpowiednie argumenty, w których odwołuje się do kontekstu 

literackiego, popiera je odpowiednimi przykładami  

- pisze wywiad, wykorzystując zdobytą z różnych źródeł wiedzę na temat podjęty  

w rozmowie 

- opisuje dzieło malarskie z odniesieniem do odpowiednich kontekstów; podejmuje próbę 

interpretacji tekstu kultury, np. obrazu, plakatu, grafiki 

- w tekstach własnych wykorzystuje różne formy wypowiedzi, w tym mowę zależną  

i niezależną w celu dynamizowania akcji i charakteryzowania bohatera  

- recytuje tekst poetycki, interpretacje głosowo z uwzględnieniem tematu  

- ocenia recytację własną, koleżanek i kolegów i przedstawia uzasadnienie swojej oceny 

Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura 

języka, ortografia i interpunkcja) 

-umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie: 

-  d o k o n u j e  k o r ek t y  t w o r z o n ego  t ek s t u  

-  an a l i z u j e  e l em en t y j ę z yk o w e  w  t ek s t ach  k u l t u r y ( n p .  w  r ek l am ach ,  

p l ak ac i e ,  w  p i o s en ce ) ,  w yk o r z ys t u j ąc  w i ed z ę  o  j ę z yk u  w  z ak r e s i e :  

– fonetyki (zna różnicę między głoską a literą; rozróżnia samogłoski i spółgłoski, głoski 

dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe; wie, na czym polega zjawisko upodobnień pod 

względem dźwięczności i uproszczeń grup spółgłoskowych, utraty dźwięczności  

w wygłosie), dostrzega rozbieżności między mową a pismem 

– słowotwórstwa i słownictwa (wie, czym są w yr a z  p o d s t a w o w y  i  p o c h o d n y ,  

podstawa słowotwórcza, formant, rdzeń, rodzina wyrazów; rozumie różnicę między wyrazem 

pokrewnym a bliskoznacznym, dostrzega zróżnicowanie formantów pod względem ich 

funkcji, rozumie różnicę między realnym a słowotwórczym znaczeniem wyrazów, odróżnia 

typy wyrazów złożonych), zna typy skrótów i skrótowców i stosuje zasady interpunkcji w ich 

zapisie, świadomie wzbogaca zasób własnego słownictwa o przysłowia, powiedzenia, 

frazeologizmy itp., odróżnia synonimy od homonimów 
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– fleksji (stosuje wiedzę o częściach mowy w poprawnym zapisie partykuły nie  

z różnymi częściami mowy, rozpoznaje imiesłowy, zna zasady ich tworzenia  

i odmiany) 

– składni (wykorzystuje wiedzę o budowie wypowiedzenia pojedynczego i złożonego  

w przekształcaniu zdań pojedynczych na złożone i odwrotnie oraz wypowiedzeń  

z imiesłowowym równoważnikiem zdania na zdanie złożone i odwrotnie, dokonuje 

przekształceń z mowy zależnej na niezależną i odwrotnie 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę 

dobrą oraz: 

Kształcenie literackie i kulturowe 

SŁUCHANIE 

-słucha nagrań recytacji utworów poetyckich i prozatorskich oraz dostrzega i ocenia 

zabiegi związane z prezentacją walorów artystycznych tekstu 

- interpretuje wysłuchany tekst, uwzględniając intencję jego nadawcy 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY 

- płynnie czyta teksty współczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej interpunkcji, 

akcentowania, intonacji oraz uwzględnia budowę wersyfikacyjną, a także organizację 

rytmiczną utworu poetyckiego 

- odczytuje tekst na poziomie przenośnym i symbolicznym 

- wartościuje zachowania i postawy bohaterów, uwzględniając motywy ich postępowania i 

odwołując się do ogólnie przyjętych zasad moralnych 

- ustosunkowuje się do różnych sposobów oddziaływania tekstu na odbiorcę, takich jak 

perswazja, manipulacja itp. 

- określa funkcję środków artystycznego wyrazu, a zwłaszcza symbolu i alegorii 

- interpretuje symbole występujące w różnych tekstach kultury 

Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie) 

- udowadnia swoje racje za pomocą rzeczowych argumentów ułożonych w logiczny wywód 

- aktywnie uczestniczy w dyskusji, używając środków językowych wyrażających stosunek 

mówiącego do przedstawianych treści i nawiązując do wypowiedzi przedmówców, 

podejmuje próby prowadzenia dyskusji 

- charakteryzując postać fikcyjną, ocenia i wartościuje jej zachowania i postawy  

w odniesieniu do ogólnie przyjętych norm moralnych 

- analizuje uczucia własne i bohaterów literackich, 
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- próbuje interpretować głosowo wygłaszany tekst, m.in. przez poprawne stosowanie pauz 

w tekście zawierającym przerzutnie, 

- krytycznie, rzeczowo omawia oraz ocenia recytację własną i kolegów 

- pisze wypowiedzi logiczne, spójne i przejrzyste pod względem kompozycyjnym  

i poprawne pod względem językowym, stylistycznym, ortograficznym oraz interpunkcyjnym 

- dobierając odpowiednie słownictwo, tworzy tekst wyrażający intencje nadawcy 

- posługuje się odpowiednimi argumentami i przykładami w celu uzasadnienia własnego 

zdania 

- posługując się bogatym słownictwem, redaguje różne formy wypowiedzi, m.in. 

opowiadanie z elementami dialogu i monologu, opisu, charakterystyki, zróżnicowane 

stylistycznie i funkcjonalnie opisy, recenzję i notatkę (różnorodne postaci) oraz pisma 

użytkowe 

- odwołując się do kontekstów, tworzy rozprawkę z tezą lub hipotezą 

Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura 

języka, ortografia i interpunkcja) 

- wykorzystując wiedzę o języku, an a l i z u j e  e l em en t y j ę z yk o w e  w  t ek s t ach  

k u l t u r y j ak o  ś w i ad o m e  k s z t a ł t o w an i e  w a r s t w y s t yl i s t ycz n e j  t ek s t u   

-  ś w i ad o m i e  s to s u je  w i ed z ę  j ę z yk o w ą  w  z ak r e s i e  t r e ś c i  m a t e r i a ł o w ych  

p r z ew i d z i an ych  p r o gr am em  n au cz an i a  w  z ak r e s i e  f o n e t yk i ,  f l ek s j i ,  

s k ł ad n i ,  s ł o w ni c t w a  

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo 

dobrą oraz: 

Kształcenie literackie i kulturowe 

SŁUCHANIE 

- słucha i rozumie wypowiedzi kolegów i nauczyciela jako aktywny uczestnik różnych 

sytuacji mówienia w czasie zajęć lekcyjnych 

- odczytuje i interpretuje zabiegi związane z prezentacją walorów artystycznych nagrania 

wzorcowej recytacji 

- analizuje i wykorzystuje w nowych sytuacjach dydaktycznych informacje wybrane  

z wysłuchanego tekstu 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY 

- czyta różne teksty (zarówno współczesne, jak i dawne, przewidziane w programie 

nauczania) na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym 



 38 

- samodzielnie interpretuje teksty pisane i inne teksty kultury, uwzględniając intencję 

nadawcy oraz konteksty niezbędne do interpretacji 

- praktycznie wykorzystuje informacje wybrane z tekstu literackiego, popularnonaukowego, 

naukowego 

- krytycznie ocenia i wartościuje treści, zachowania i postawy przedstawione  

w utworach w odniesieniu do systemu moralnego i etycznego 

Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie) 

- samodzielnie buduje spójne, logiczne, rzeczowe wypowiedzi na podany temat,  

w których przedstawia własne stanowisko, lub za pomocą popartych przykładami 

argumentów uwzględniających różne konteksty kulturowe dowodzi przyjętych racji 

- aktywnie uczestniczy w dyskusji jako dyskutant lub przewodniczący, rzeczowo przedstawia 

swoje stanowisko i wnioski 

- interpretuje głosowo wygłaszany z pamięci lub czytany tekst, uwzględniając funkcję 

zastosowanych środków stylistycznych 

- oceniając pracę innych, przedstawia krytyczną, rzeczową refleksję wynikającą  

z wnikliwej analizy wykonanych zadań i erudycji polonistycznej 

- pisze wypowiedzi oryginalne pod względem sposobu ujęcia tematu, w tym 

rozprawkę z  hipotezą;  wykazuje się szczególną dbałością o poprawność językową, 

bezbłędny zapis, logiczną kompozycję 

- tworzy oryginalne notatki, posługując się bogatym słownictwem 

- redaguje dłuższe formy wypowiedzi 

- podejmuje próby własnej twórczości literackiej 

Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura 

języka, ortografia i interpunkcja) 

 

-  wykorzystując wiedzę o języku, o d cz yt u j e  s en s y  s ym b o l i cz n e  i  p r z en o ś ne  

w  t ek s t ach  k u l t u r y  j ak o  e f ek t  ś w i ado m ego  k s z t a ł t o w an i a  w a r s t w y 

s t yl i s t ycz n e j  w yp o w i ed z i  

-  samodzielnie poszerza wiedzę językową i wykorzystuje ją we własnych wypowiedziach 

 

 

 

II.CELE PRZEMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA  

Ocenianie przedmiotowe ma na celu:  



 39 

zakresie,  

moc uczniowi w planowaniu pracy i rozwoju,  

 

trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach,  

nizacji i metod pracy dydaktyczno– 

wychowawczej,  

 

 

III.OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE  

Na lekcjach języka polskiego oceniane będą:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

gażowanie i wkład pracy ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.  

 

1. Obszary aktywności i częstotliwość oceniania  

 

L. p.  Forma oceniania  Waga  Planowana ilość 

w półroczu  

 

1.  

 

Praca klasowa 

(kształcenie 

literackie)  

6  2  

 

2.  

 

Praca klasowa 

(nauka o języku)  

6  2-3  
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3.  

 

Sprawdzian 

kompetencji 

czytelniczych  

5  2  

 

4.  

 

Dyktanda 

ortograficzne  

4  2-4  

 

5.  

 

Recytacja  2  2  

 

6.  

 

Zadanie domowe 

w formie 

 wypracowania  

2  1-2  

 

7.  

 

Wykonywanie 

zadań domowych  

2  1-2  

 

 

8.  

 

Praca na lekcji  3  2  

 

9.  

 

Kartkówki  4  1-2  

 

10.  

 

Prowadzenie 

zeszytu  

2  1  

 

11.  

 

Prowadzenie 

ćwiczenia  

2  1  

 

12.  

 

Opowiadanie 

ustne  

4  1-2  

 

13.  

Ciche czytanie ze 

zrozumieniem  

3  1-2  
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14.  

 

Badanie techniki 

głośnego czytania  

1  1  

 

15.  

 

Czynności 

dodatkowe  

3  w miarę potrzeb  

 

 

2. Formy pracy ucznia podlegające ocenianiu: 

 

  

- sprawdzające umiejętności ucznia w zakresie pisania, stosowania norm 

gramatycznych, ortograficznych, stosowania różnych form wypowiedzi i odpowiedni dobór 

środków językowych,  

- sprawdzające stopień opanowania większej partii materiału, 

sprawność ucznia w zakresie: rozumowania, wnioskowania, pisania, stosowania norm 

gramatycznych i ortograficznych,  

- sprawdzające, stopień opanowania bieżącego materiału,  

- sprawdzająca zaangażowanie, umiejętność wnioskowania, 

rozwiązywania zadań problemowych umiejętność pracy z tekstem literackim,  

- sprawdzająca poziom opanowania bieżącego materiału, logikę 

wypowiedzi, umiejętność właściwego posługiwania się językiem polskim,  

- sprawdzające umiejętność współpracy w grupie, wkład pracy 

własnej w pracę grupy, umiejętność wyszukiwania informacji i dokonywanie ich selekcji, 

wykorzystanie różnorodnych pomocy  

- oceniane za wkład pracy, oryginalność, staranność, samodzielność, 

systematyczność,  

 

 

 

3. Tryb ustalania ocen  

Dzieci w normie intelektualnej: 

 0% - 29% - niedostateczny 
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 30% - 49% - dopuszczający 

 50% - 69% - dostateczny 

 70% - 89% - dobry 

 90% - 95% - bardzo dobry 

96% - 100% - %+ uczeń wykracza poza zakres treści materiału realizowanego w danej klasie. 

  

  

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: 

 0% - 29% - niedostateczny 

 30% - 41% - dopuszczający 

 42% - 60% - dostateczny 

 61% - 79% - dobry 

 80% - 100% - bardzo dobry 

 

 

 

IV. KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI USTNYCH 

  

Kryteria oceny opowiadania ustnego 

Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I 
Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem   

  
1p. 

II 
Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia   

  
0 – 3p. 

III 
Spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi         

  
1p. 

IV 
Płynność opowiadania               

[właściwe tempo mówienia]          
1p. 

V 
Wyraźne mówienie        

[uczeń jest dostatecznie słyszany i rozumiany] 
1p. 

VI Przestrzeganie poprawności językowej     1p. 
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[dopuszczalne 3 błędy] 

VII 

Wyraziste mówienie     

[uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji opowiadania; 

zaciekawia, potęguje napięcie itp.] 

1p. 

  

9 p. –> celujący 

8 – 7 p. –> bardzo dobry 

6 p. –> dobry 

5 p. –> dostateczny 

4 p. –> dopuszczający 

0 p. – 3 p. –> niedostateczny 

  

Kryteria oceny czytania głośnego 

Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I 

Płynność czytania  (opanowanie tekstu) 

[do dwóch błędów (nieznaczne „przekręcenia”) – 2 punkty; od 3 do 5 

błędów – 1punkt; liczne błędy; częste poprawianie przez nauczyciela; 

wykluczają  przyznawanie punktów za kolejne kryteria; uczeń  

otrzymuje ocenę niedostateczną]     

0 – 2p. 

II 

Właściwe tempo czytania     

[dostosowane do sytuacji ukazanej w tekście; przestrzeganie znaków 

interpunkcyjnych] 

1p. 

III 
Wyraźne czytanie     

[uczeń jest słyszany i rozumiany] 
1p. 

IV 

Wyraziste czytanie           

[uczeń dostosowuje sposób czytania do sytuacji ukazanej w tekście; 

głosem wyraża uczucia, zaciekawia, wzrusza itp.] 

0 – 2p. 

  

6 p. –> celujący 

5 p. –> bardzo dobry 

4 p. –> dobry 



 44 

3 p. –> dostateczny 

2 p. –> dopuszczający 

1 p. –> niedostateczny 

  

Kryteria oceny recytacji 

Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I 

Znajomość tekstu 

[dwa nieznaczne błędy (w tym podpowiedzi nauczyciela) – 2 punkty; 

od 3 do 5 błędów – 1punkt; liczne błędy, podpowiedzi wykluczają  

przyznawanie punktów za kolejne kryteria; uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną]            

0 – 2p. 

II 
Wyraźne mówienie 

[uczeń jest słyszany i rozumiany] 
1p. 

III 

Właściwe tempo mówienia  

[dostosowane do sytuacji lirycznej ukazanej w wierszu; przestrzeganie 

znaków interpunkcyjnych] 

1p. 

IV 

Wyraziste mówienie 

[uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji lirycznej ukazanej w 

wierszu; głosem wyraża uczucia, zaciekawia, wzrusza itp.] 

0 – 2p. 

  

6 p. –> celujący 

5 p. –> bardzo dobry 

4 p. –> dobry 

3 p. –> dostateczny 

2 p. –> dopuszczający 

1 p. –> niedostateczny 

  

KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI PISEMNYCH 

Kryteria oceny opisu przedmiotu 

Numer 

kryterium 
Kryteria 

Liczba 

punktów 
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I 

Wyodrębnienie i nazwanie elementów (części składowych) 

przedmiotu – nazwa przedmiotu, określenie kształtu, wielkości, 

materiału, koloru, charakterystycznych cech 

4p. 

II 

Stosowanie różnorodnych przymiotników przy opisywaniu 

elementów 

przedmiotu                                                                       1p.krajobr 

1p. 

III 

Stosowanie słownictwa (sformułowania typu: na górze, z tyłu, 

pod spodem, bliżej, z lewej strony...) sytuującego względem 

siebie opisywane elementy przedmiotu 

1p. 

IV 
Ujęcie opisu w schemat trójdzielności wypowiedzi 

  
1p. 

V 

Sformułowanie własnych wrażeń, refleksji dotyczących 

opisanego przedmiotu 

  

1p. 

VI 

Poprawność językowa, bogactwo języka (brak powtórzeń 

wyrazów w bliskim sąsiedztwie)                                      

[dopuszczalne 2 błędy] 

2p. 

VII 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VIII 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalne 3 błędy] 
1p. 

IX 

Estetyka zapisu i uwzględnienie 

akapitów                                                   

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia] 

1p. 

  

*Kryteria nie powinny być stosowane do opisów nieskomplikowanych przedmiotów. 

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VI, 

VII, VIII przyznaje się 0 punktów.] 

  

13 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

13 p. –> bardzo dobry 
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12p. –> bardzo dobry minus 

11p. –> dobry plus 

10 p. –> dobry 

9 p. –> minus dobry 

8 p. –> dostateczny plus 

7 p. –> dostateczny 

6 p. –> dopuszczający plus 

5p. –> dopuszczający 

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 

  

Kryteria oceny opisu krajobrazu 

Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I 

Opisywanie tego, co przedstawia krajobraz 

[punktu nie przyznajemy, jeżeli dominuje forma 

opowiadania]                                                      

1p. 

II 

Wyodrębnienie i nazwanie elementów krajobrazu 

[niezbędne minimum ustala każdorazowo nauczyciel w 

zależności od tematu opisu] 

3p. 

III 

Stosowanie różnorodnych przymiotników (określających, np. 

kształt, wielkość, kolor) przy opisywaniu elementów 

krajobrazu       1p.krajobr 

2p. 

IV 
Stosowanie słownictwa (sformułowania typu: tuż za, dalej, bliżej, 

z lewej strony...) sytuującego w przestrzeni opisywane elementy 
1p. 

V 
Zamieszczenie oceny krajobrazu (własne wrażenia lub refleksje) 

  
1p. 

VI 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VII 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VIII 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalne 3 błędy] 
1p. 
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IX 

Estetyka zapisu i uwzględnienie 

akapitów                                                   

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia] 

1p. 

  

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VI, 

VII, VIII przyznaje się 0 punktów.] 

12 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

12 p. –> bardzo dobry 

11p. –> bardzo dobry minus 

10p. –> dobry plus 

9 p. –> dobry 

8 p. –> dostateczny plus 

7 p. –> dostateczny 

6 p. –> dopuszczający plus 

5p. –> dopuszczający 

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 

  

Kryteria oceny opisu dzieła sztuki (obrazu) 

Numer 

kryteriu

m 

  

Kryteria 

Liczba 

punktó

w 

I 

Opisywanie tego, co zostało przedstawione na obrazie 

[punktu nie przyznajemy, jeżeli dominuje forma 

opowiadania]                                                              

1p. 

II 

Wyodrębnienie i nazwanie elementów przedstawionych na obrazie 

[niezbędne minimum ustala każdorazowo nauczyciel w zależności od 

rodzaju reprodukcji] 

3p. 

III 

Stosowanie różnorodnych przymiotników (określających, np. kształt, 

wielkość, kolor, materiał) przy opisie dostrzeżonych na obrazie 

elementów                                                                                                        

     1p. 

2p. 
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IV 
Stosowanie słownictwa (sformułowania typu: na pierwszym planie, w tle...) 

sytuującego w przestrzeni obrazu opisywane elementy 
1p. 

V 

Zamieszczenie oceny obrazu (własne wrażenia lub refleksje na temat 

obrazu) 

  

1p. 

VI 
Tekst jest spójny 

  
1p. 

VII 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VIII 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

IX 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalne 3 błędy] 
1p. 

X 

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów                                                   

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia] 

1p. 

  

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium  

VII, VIII, IX przyznaje się 0 punktów.] 

13 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

13 p. –> bardzo dobry 

12p. –> bardzo dobry minus 

11p. –> dobry plus 

10p. –> dobry 

9 p. –> dobry minus 

8 p. –> dostateczny plus 

7 p. –> dostateczny 

6 p. –> dopuszczający plus 

5p. –> dopuszczający 

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 

  

Kryteria oceny opisu postaci literackiej i rzeczywistej 

Numer Kryteria Liczba 
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kryterium 

  

punktów 

I 

Obecność podstawowych elementów: 

przedstawienie postaci                                                            

opis wyglądu zewnętrznego                                                    

nazwanie cech [nauczyciel każdorazowo określa minimalną 

ilość]                             

uzasadnienie podanych cech [nauczyciel  określa minimalną 

ilość]                             

ocena własna   [zakończenie, podsumowanie] 

  

1p. 

1p. 

1p. 

  

2p. 

  

1p. 

II 
Rozwinięcie tematu                                                                         

               
2p. 

III 
Spójność i logiczne uporządkowanie opisu 

  
1p. 

IV 

Poprawność językowa    bogactwo języka (brak powtórzeń 

wyrazów w bliskim sąsiedztwie)                                     

                                   

[dopuszczalne 2 błędy] 

2p. 

V 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VI 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalne 3 błędy] 
1p. 

VII 

Estetyka zapisu i uwzględnienie odpowiedniej ilości 

akapitów             

                                                                                 

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia] 

1p. 

  

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium IV, 

V, VI przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium 2 – 1 punkt.] 

14 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

14 p. –> bardzo dobry 

13p. –> bardzo dobry minus 
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12p. –> dobry plus 

11p. –> dobry 

10 p. –> dobry minus 

9 p. –> dostateczny plus 

8 p. –> dostateczny 

7 p. –> dopuszczający plus 

6p. –> dopuszczający 

0 p. – 5 p. –> niedostateczny 

  

Kryteria oceny opowiadania odtwórczego  

(napisanego na podstawie utworu literackiego) 

Numer 

kryteriu

m 

  

Kryteria 

Liczba 

punktó

w 

I 
Ujęcie najważniejszych składników treści 

[nauczyciel określa każdorazowo dla konkretnego utworu] 
2p. 

II 

Opowiadanie treści swoimi słowami 

[Dopuszczalne są nieliczne zaczerpnięcia z tekstu pojedynczych wyrażeń 

lub zwrotów.] 

1p. 

III 

Rozwinięcie tematu, wzbogacenie treści opisem np. krajobrazu lub 

przeżyć,  urozmaicone słownictwo i 

składnia                                                                

  

3p. 

IV 

Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania [nagromadzenie 

czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo 

zdarzeń] 

Konsekwentne posługiwanie się wybraną formą narracji 

1p. 

1p. 

V 
Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością 

[zawiera: wprowadzenie do wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie] 
1p. 

VI 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VII Poprawność ortograficzna                                  1p. 
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[dopuszczalne 2 błędy] 

VIII 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalne 3 błędy] 
1p. 

IX 

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów                  

                                                                                                                         

  

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia] 

1p. 

  

[Jeżeli uczeń ogranicza się do przepisania utworu (lub jego fragmentów), nie przyznaje się 

punktów za żadne kryterium.] 

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VI, 

VII, VIII przyznaje się 0 punktów. 

13 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

13 p. –> bardzo dobry 

12p. –> bardzo dobry minus 

11p. –> dobry plus 

10p. –> dobry 

9 p. –> dobry minus 

8 p. –> dostateczny plus 

7 p. –> dostateczny 

6 p. –> dopuszczający plus 

5p. –> dopuszczający 

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 

Kryteria oceny opowiadania twórczego  

  

Numer 

kryteriu

m 

  

Kryteria 

Liczba 

punktó

w 

I 
Zgodność pracy z tematem, wprowadzenie elementów np. baśni lub mitu 

itp.                              
2p. 

II Rozwinięcie tematu,    wzbogacenie treści opisem, np. krajobrazu lub  3p. 
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przeżyć,    urozmaicone słownictwo i 

składnia                                                                                                     

III 
Przedstawienie przyczynowo – skutkowego toku wydarzeń                            

  
1p. 

IV 

Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania [nagromadzenie 

czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń] 

Konsekwentne posługiwanie się wybraną formą narracji 

  

1p. 

1p. 

V 
Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością 

[zawiera: wprowadzenie do wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie] 
1p. 

VI 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VII 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VIII 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalne 3 błędy] 
1p. 

IX 

Estetyka zapisu i uwzględnienie 

akapitów                                                                                                               

                              

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia] 

1p. 

  

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VI, 

VII, VIII przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium 2 – 1 punkt.] 

13 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

13 p. –> bardzo dobry 

12p. –> bardzo dobry minus 

11p. –> dobry plus 

10p. –> dobry 

9 p. –> dobry minus 

8 p. –> dostateczny plus 

7 p. –> dostateczny 

6 p. –> dopuszczający plus 
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5p. –> dopuszczający 

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 

  

Kryteria oceny opowiadania twórczego z dialogiem  

(zredagowanego na podstawie zdarzeń przeżytych lub wymyślonych przez autora) 

Numer 

kryteriu

m 

  

Kryteria 

Liczba 

punktó

w 

I 
Zgodność pracy z tematem,  wprowadzenie elementów np. baśni lub mitu 

itp.                                                         
2p. 

II 

Rozwinięcie tematu,  wzbogacenie treści opisem np. krajobrazu lub przeżyć,  

urozmaicone słownictwo i 

składnia                                                                                                               

                              

3p. 

III 
Przedstawienie przyczynowo – skutkowego toku wydarzeń                            

  
1p. 

IV 

Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania [nagromadzenie 

czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo 

zdarzeń] 

konsekwentne posługiwanie się wybraną formą narracji 

1p. 

1p. 

V 
Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością 

[zawiera: wprowadzenie do wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie] 
1p. 

VI 

Poprawnie zapisany dialog 

[każda kolejna wypowiedź zapisana od nowej linii, od myślnika, wielką 

literą] 

1p. 

VII 

Zachowanie właściwych proporcji między częścią narracyjną a 

dialogiem                          

  

1p. 

VIII 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

IX 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 
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X 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalne 4 błędy] 
1p. 

XI 

Estetyka zapisu i uwzględnienie 

akapitów                                                                    

                                                                         

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia] 

1p. 

  

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium 

VIII, IX, X przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium 2 – 1 punkt.] 

15 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

15 p. –> bardzo dobry 

14p. –> bardzo dobry minus 

13p. –> dobry plus 

12p. –> dobry 

11 p. –> dobry minus 

10 p. –> dostateczny plus 

9 p. –> dostateczny 

8 p. –> minus dostateczny 

7 p. –> dopuszczający plus 

6p. –> dopuszczający 

0 p. – 5 p. –> niedostateczny 

  

Kryteria oceny sprawozdania 

Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I 
Wskazanie wszystkich istotnych wydarzeń w kolejności 

chronologicznej . 
1p. 

II 
Rozwinięcie tematu 

  
2p. 

III 
Stosowanie czasowników w czasie przeszłym (w liczbie 

pojedynczej lub mnogiej)                 
1p. 
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IV 

Zamieszczenie informacji o miejscu, czasie i uczestnikach 

wydarzeń  

[punkt przyznajemy za podanie wszystkich informacji]    

                       

1p. 

V 
Stosowanie słownictwa informującego o kolejności wydarzeń 

(np. później, potem, następnie...) 
1p. 

VI 
Ocena wydarzeń z punktu widzenia świadka bądź uczestnika 

(sformułowanie wrażeń, refleksji)                                       
1p. 

VII 

Wypowiedź jest spójną, zamkniętą 

całością                                                      [w tym: zaznaczenie 

akapitami trójdzielności wypowiedzi] 

1p. 

VIII 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

IX 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalne 32błędy] 
1p. 

X 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalne 3 błędy] 
1p. 

XI 

Estetyka zapisu                                                   

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenie] 

1p. 

  

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium 

VIII, IX, X przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium 2 – 1 punkt.] 

12 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

12 p. –> bardzo dobry 

11p. –> bardzo dobry minus 

10p. –> dobry plus 

9 p. –> dobry 

8 p. –> dostateczny plus 

7 p. –> dostateczny 

6 p. –> dopuszczający plus 

5p. –> dopuszczający 

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 
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Kryteria oceny listu prywatnego 

Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I Zgodność pracy z tematem                              1p. 

II 
Rozwinięcie tematu, urozmaicone słownictwo i 

składnia                                          
4p. 

III 

Obecność elementów charakterystycznych dla listu                 

[miejscowość, data, nagłówek, podpis] 

  

1p. 

IV 

Odpowiedni układ graficzny  [właściwe rozmieszczenie 

charakterystycznych elementów, akapity, odstępy, marginesy] 

  

1p. 

V 
Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych 

proporcji   [wstęp, rozwinięcie, zakończenie] 
1p. 

VI Obecność zwrotów do adresata   [2 – 3 poza nagłówkiem] 1p. 

VII 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VIII 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

IX 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalne 3 błędy] 
1p. 

X 

Estetyka zapisu                                                   

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia] 

1p. 

  

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium 

VII, VIII, IX przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium 2 – 1 punkt.] 

13 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

13 p. –> bardzo dobry 

12p. –> bardzo dobry minus 

11p. –> dobry plus 
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10p. –> dobry 

9 p. –> dobry minus 

8 p. –> dostateczny plus 

7 p. –> dostateczny 

6 p. –> dopuszczający plus 

5p. –> dopuszczający 

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 

Kryteria oceny listu oficjalnego  

  

Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I Zgodność pracy z tematem                              1p. 

II 

Zwięzłość, rzeczowość, styl oficjalny,  stosowanie zwrotów do 

adresata dostosowane do oficjalnej sytuacji 

komunikacyjnej                                 

2p. 

III 
Obecność elementów charakterystycznych dla listu oficjalnego 

[miejscowość, data, dane adresowe nadawcy i adresata, podpis] 
1p. 

IV 
Zaczynanie i kończenie listu właściwymi zwrotami 

grzecznościowymi 
1p. 

V 

Odpowiedni układ graficzny                             

[właściwe rozmieszczenie charakterystycznych elementów, 

akapity, odstępy, marginesy] 

1p. 

VI 

Odpowiednia kompozycja              

[przedstawienie się, sformułowanie celu, uzasadnienie prośby 

(propozycji), zakończenie w grzeczny sposób, wypowiedź 

rozwinięta, bogata treściowo] 

  

3p. 

VII 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalne 1 błędy] 
1p. 

VIII 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalne 1 błędy] 
1p. 

IX Poprawność interpunkcyjna                               1p. 
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[dopuszczalne 2 błędy] 

X 

Estetyka zapisu                                                   

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie] 

1p. 

  

13 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

13 p. –> bardzo dobry 

12p. –> bardzo dobry minus 

11p. –> dobry plus 

10p. –> dobry 

9 p. –> dobry minus 

8 p. –> dostateczny plus 

7 p. –> dostateczny 

6 p. –> dopuszczający plus 

5p. –> dopuszczający 

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 

  

Kryteria oceny kartki z dziennika  

Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I 
Zgodność pracy z tematem – zredagowanie kartki z dziennika, 

poprzedzenie zapisu datą                             
1p. 

II 
Rozwinięcie tematu, wypowiedź  bogata treściowo 

  
2p. 

III 
Zastosowanie narracji pierwszoosobowej                                   

  
1p. 

IV 
Opowiadanie o zdarzeniach bez dystansu czasowego 

  
1p. 

V 

Informacje o przemyśleniach, uczuciach i refleksjach piszącego, 

obecność odautorskich komentarzy 

  

2p. 

VI Spójność i logika wypowiedzi 1p. 
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VII 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VIII 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

IX 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalne 3 błędy] 
1p. 

X 

Estetyka zapisu                                                   

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie] 

1p. 

  

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium 

VII, VIII, IX przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium II – 1 punkt.] 

12 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

12 p. –> bardzo dobry 

11p. –> bardzo dobry minus 

10p. –> dobry plus 

9 p. –> dobry 

8 p. –> dostateczny plus 

7 p. –> dostateczny 

6 p. –> dopuszczający plus 

5p. –> dopuszczający 

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 

Kryteria oceny kartki z pamiętnika  

Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I 
Zgodność pracy z tematem – zredagowanie kartki z pamiętnika  

  
1p. 

II 
Rozwinięcie tematu, wypowiedź  bogata treściowo 

  
2p. 

III 
Zastosowanie narracji pierwszoosobowej                 

                   
1p. 
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IV 

Opowiadanie o zdarzeniach z dystansem czasowym, stosowanie 

czasu przeszłego 

  

1p. 

V 

Informacje o przemyśleniach, uczuciach i refleksjach piszącego, 

obecność odautorskich komentarzy 

  

2p. 

VI 
Spójność i logika wypowiedzi 

  
1p. 

VII 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VIII 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

IX 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalne 3 błędy] 
1p. 

X 

Estetyka zapisu                                                   

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie] 

1p. 

  

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium 

VII, VIII, IX przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium II – 1 punkt.] 

12 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

12 p. –> bardzo dobry 

11p. –> bardzo dobry minus 

10p. –> dobry plus 

9 p. –> dobry 

8 p. –> dostateczny plus 

7 p. –> dostateczny 

6 p. –> dopuszczający plus 

5p. –> dopuszczający 

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 

Kryteria oceny streszczenia 

Numer 

kryterium 
Kryteria 

Liczba 

punktów 
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I 
Zachowanie formy streszczenia             

[zwięzłe ujęcie treści utworu] 
1p. 

II 

Obecność wyróżników 

streszczenia:                                                          

uwzględnienie najważniejszych wydarzeń               

zachowanie chronologii zdarzeń                                

unikanie dialogów, opisów, zbędnych szczegółów 

obiektywizm (pominięcie uwag i ocen piszącego)        

                             

  

1p. 

1p. 

1p. 

1p. 

III 

Jasny, rzeczowy styl                                

[krótkie zdania lub równoważniki zdań, pozbawione porównań, 

przenośni itp.] 

1p. 

IV 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

V 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VI 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VII 

Estetyka zapisu                                                   

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 1 – 2 estetyczne skreślenie] 

1p. 

  

10 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

10 p. –> bardzo dobry 

9 p. –> dobry plus 

8 p. –> dobry 

7 p. –> dostateczny plus 

6 p. –> dostateczny 

5 p. –> dopuszczający 

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 

  

Kryteria oceny dialogu  
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Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I 
Rozmowa dotyczy podanego tematu  

  
1p. 

II 
Rozwinięcie dialogu w ramach określonego tematu  

  
 2p. 

III 
Logiczne powiązanie ze sobą poszczególnych wypowiedzi 

  
1p. 

IV 

Rozmowa stanowi spójną, zamkniętą całość 

[ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie] 

  

1p. 

V 

Poprawnie zapisany dialog, właściwie wprowadzona narracja 

[każda kolejna wypowiedź zapisana od nowej linii, od myślnika, 

wielką literą] 

2p. 

VI 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VII 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VIII 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

IX 

Estetyka zapisu  

[czystość, czytelność zapisu] [dopuszczalne 1 – 2 estetyczne 

skreślenia] 

1p. 

  

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VI, 

VII, VIII przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium 2 – 1 punkt. 

11 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

11 p. –> bardzo dobry 

10 p. –> minus bardzo dobry 

9 p. –> dobry plus 

8 p. –> dobry 

7 p. –> dostateczny plus 
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6 p. –> dostateczny 

5 p. –> dopuszczający 

  

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 

Kryteria oceny planu ramowego  

[notatka w formie planu] 

Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I 
Wybór najistotniejszych wydarzeń (informacji) 

                                                      
2p. 

II 
Zapisanie wydarzeń w punktach 

  
1p. 

III 
Zwięzłość, rzeczowość punktów 

  
1p. 

IV 
Zapis w formie równoważników 

zdań                                                          
1p. 

V 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VI 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VII 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalny 1 błąd] 
1p. 

VIII 

Estetyka zapisu                                                   

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie] 

1p. 

  

9 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

9 p. –> bardzo dobry 

8 p. –> dobry plus 

7 p. –> dobry 

6 p. –> dostateczny plus 

5 p. –> dostateczny 
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4 p. –> dopuszczający 

0 p. – 3 p. –> niedostateczny 

  

Kryteria oceny planu szczegółowego  

Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I 

Wybór i zapis najistotniejszych wydarzeń (informacji) w 

punktach 

                                                      

2p. 

II 
Uzupełnienie treści punktów podpunktami 

  
1p. 

III 
Zwięzłość, rzeczowość punktów i podpunktów  

[podpunkty nie muszą pojawiać się przy każdym punkcie] 
1p. 

IV 
Zapis w formie równoważników zdań 

                                                        
1p. 

V 
Poprawność zapisu  

[konsekwencja w zastosowanym sposobie zapisu, np. 1. a) b)] 
1p. 

VI 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VII 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VIII 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalny 1 błąd] 
1p. 

IX 

Estetyka zapisu                                                   

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie] 

1p. 

  

10 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

10 p. –> bardzo dobry 

9 p. –> dobry plus 

8 p. –> dobry 

7 p. –> dostateczny plus 
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6 p. –> dostateczny 

5 p. –> dopuszczający 

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 

  

Kryteria oceny kartki pocztowej wraz z adresem 

Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I 

Poprawne zaadresowanie kartki 

[Umieszczenie we właściwych miejscach niezbędnych elementów 

adresu:                                                                                       

- imię (inicjał) i nazwisko 

- ulica z numerem domu 

- kod pocztowy i nazwa miejscowości z siedzibą poczty.] 

1p. 

II 

Bezpośredni lub pośredni zwrot do adresata oraz podpisanie 

kartki przez nadawcę 

         

1p. 

III 
Realizacja podanego tematu, zamieszczenie informacji i 

pozdrowień                                                                  
3p. 

IV 
Dobór słownictwa dostosowany do osoby adresata oraz 

wyrażonej treści, właściwe rozplanowanie treści 
2p. 

V 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalny 1 błąd] 
1p. 

VI 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalny 1 błąd] 
1p. 

VII 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalny 1 błąd] 
1p. 

VIII 

Estetyka zapisu                                                   

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie] 

1p. 

  

11 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

11 p. –> bardzo dobry 
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10 p. –>minus  bardzo dobry 

9 p. –> dobry plus 

8 p. –> dobry 

7 p. –> dostateczny plus 

6 p. –> dostateczny 

5 p. –> dopuszczający 

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 

  

Kryteria oceny ogłoszenia / zawiadomienia  

Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I 

Zredagowanie wypowiedzi nastawionej na podanie informacji o 

czymś, zwracającej uwagę na coś 

                                                       

1p. 

II 

Uwzględnienie niezbędnych elementów (np. terminu, miejsca, 

celu, ewentualnych dodatkowych uwag na temat sprawy, 

nadawcy)      

2p. 

III 

Zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter 

wypowiedzi        

   

1p. 

IV 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalny 1 błąd] 
1p. 

V 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalny 1 błąd] 
1p. 

VI 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalny 1 błąd] 
1p. 

VII 

Właściwy układ 

graficzny                                                                        

[nagłówek, treść, podpis; przejrzystość zapisu] 

1p. 

VIII 

Estetyka zapisu                                                   

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie] 

1p. 
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9 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

  

9 p. –> bardzo dobry 

8 p. –> dobry plus 

7 p. –> dobry 

6 p. –> dostateczny plus 

5 p. –> dostateczny 

4 p. –> dopuszczający 

0 p. – 3 p. –> niedostateczny 

  

Kryteria oceny zaproszenia 

Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I 

Zamieszczenie informacji odpowiadających na pytania: 

Kto? [podpis pod zaproszeniem] 

Kogo? [informacje o adresacie] 

Na co? [nazwa uroczystości, imprezy] 

Kiedy? [dzień, miesiąc, rok, godzina] 

Gdzie? [miejsce uroczystości, imprezy] 

  

1p. 

1p. 

1p. 

1p. 

1p. 

II 

Zastosowanie charakterystycznego słownictwa 

[np. uprzejmie/serdecznie zapraszam, mam zaszczyt/honor 

zaprosić, proszę o przybycie na...] 

1p. 

III 

Zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter 

wypowiedzi      

  

1p. 

IV 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalny 1 błąd] 
1p. 

V 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalny 1 błąd] 
1p. 

VI Poprawność interpunkcyjna                               1p. 
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[dopuszczalny 1 błąd] 

VII 

Właściwy układ 

graficzny                                                                        

[nagłówek, treść, podpis; przejrzystość zapisu] 

1p. 

VII 

Estetyka zapisu                                                   

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie] 

1p. 

  

12 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

12 p. –> bardzo dobry 

11p. –> bardzo dobry minus 

10p. –> dobry plus 

9 p. –> dobry 

8 p. –> dostateczny plus 

7 p. –> dostateczny 

6 p. –> dopuszczający plus 

5p. –> dopuszczający 

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 

  

Kryteria oceny instrukcji 

Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I 

Realizacja tematu, podanie tytułu 

[Podanie dokładnych poleceń dotyczących: 

sposobu wykonania czegoś            (lub) 

obsługi jakiegoś urządzenia           (lub) 

postępowania w określonych okolicznościach.] 

  

2p. 

II 
Zachowanie logicznego układu podawanych kolejno 

poleceń                                  
1p. 

III 
Rzeczowość i komunikatywność      

                                                        
1p. 
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[pisanie w prosty sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy] 

IV 

Konsekwencja użytych form czasowników                                      

[uczeń stosuje bezokoliczniki, formy trybu rozkazującego lub 

formy 1. osoby liczby mnogiej] 

1p. 

V 
Przejrzysty układ graficzny                             

[np. zapis w punktach, czytelne akapity] 
1p. 

VI 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VII 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VIII 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalny 1 błąd] 
1p. 

IX 

Estetyka zapisu                                                   

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie] 

1p. 

  

10 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

10 p. –> bardzo dobry 

9 p. –> dobry plus 

8 p. –> dobry 

7 p. –> dostateczny plus 

6 p. –> dostateczny 

5 p. –> dopuszczający 

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 

  

Kryteria oceny przepisu kulinarnego 

Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I 
Realizacja tematu 

[podanie składników i sposobu postępowania z nimi] 
1p. 

II 
Podanie prawdopodobnej ilości składników 

[dotyczy także wagi, objętości] 
1p. 
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III 

Informacje na temat wykonania, zachowanie logicznego układu 

podawanych czynności dotyczących postępowania ze 

składnikami                                  

2p. 

IV 

Rzeczowość i 

komunikatywność                                                             

[pisanie w prosty sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy] 

  

1p. 

V 

Konsekwencja użytych form czasowników                                      

[uczeń stosuje bezokoliczniki, formy trybu rozkazującego lub 

formy 1. osoby liczby mnogiej] 

1p. 

VI 

Przejrzysty zapis             

[dwuczęściowy: 

podanie składników 

informacje o kolejności czynności] 

1p. 

VII 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

VIII 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

IX 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalne 2 błędy] 
1p. 

X 

Estetyka zapisu                                                   

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 1 – 2 estetyczne skreślenia] 

1p. 

  

11 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

11 p. –> bardzo dobry 

10 p. –> dobry plus 

9 p. –> dobry 

8 p. –> dostateczny plus 

7 p. –> dostateczny 

6 p. –> dopuszczający plus 

5 p. –> dopuszczający 

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 
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Kryteria oceny życzeń 

Numer 

kryterium 

  

Kryteria 
Liczba 

punktów 

I 

Zamieszczenie informacji odpowiadających na pytania: 

1. Kto?  

2. Komu? [informacje o adresacie] 

3. Czego?  

4. Z jakiej okazji? [życzy] 

  

1p. 

1p. 

1p. 

1p. 

II 
Zastosowanie charakterystycznego słownictwa 

  
1p. 

III 

dostosowanie słownictwa do osoby adresata raz zastosowanie 

zwrotów grzecznościowych    

  

1p. 

IV 
Poprawność językowa                                       

[dopuszczalny 1 błąd] 
1p. 

V 
Poprawność ortograficzna                                  

[dopuszczalny 1 błąd] 
1p. 

VI 
Poprawność interpunkcyjna                               

[dopuszczalny 1 błąd] 
1p. 

VII 

Estetyka zapisu                                                   

[czystość, czytelność zapisu] 

[dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie] 

1p. 

  

10 p. [bez żadnego błędu] –> celujący 

10 p. –> bardzo dobry 

9 p. –> dobry plus 

8 p. –> dobry 

7 p. –> dostateczny plus 

6 p. –> dostateczny 

5 p. –> dopuszczający 

0 p. – 4 p. –> niedostateczny 
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Prace klasowe, sprawdziany kompetencji, dyktanda, zadania domowe w formie 

wypracowania, kartkówki testy cichego czytania ze zrozumieniem są oceniane zgodnie ze 

skalą ustaloną w Szkolnym Systemie Oceniania. 

 

V. ZASADY PSO 

 

1. Oceniamy: 

 systematycznie 

 rzetelnie 

 sprawiedliwie 

2. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie  do lekcji w 

przypadku realizacji 5 godz. w tygodniu i 3 nieprzygotowań w przypadku 6 godz.  w tyg., np. 

 brak pracy domowej 

 brak zeszytu 

 brak pomocy potrzebnych do lekcji 

 niegotowość do odpowiedzi 

3. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych   i sprawdzianów.  

4. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. Uczeń nie ponosi żadnych  konsekwencji, jeśli zgłosi 

brak przygotowania, które nastąpiło z ważnych  przyczyn , potwierdzonych pisemnie przez 

rodzica/prawnego opiekuna. 

5. Uczeń winien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.  

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

aktywna praca w grupach może być oceniana plusami „+” (za 5 „+” uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą). 

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

8. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem – w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania. Poprawa nie dotyczy innych stopni oraz 

kartkówek.. 

9. Spisywanie na sprawdzianie jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
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10. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze  strony 

nauczyciela  lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na lekcji lub 

usprawiedliwiona dłuższa nieobecność. 

11. Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole. Okres ten trwa  od 3 do 7 dni ( w 

zależności od długości absencji). 

 

 Informowanie o ocenach. 

 

1. Wszystkie oceny są jawne i wystawione według ustalonych kryteriów. 

2. Wszystkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być przez rodzica/prawnego 

opiekuna podpisane. 

3. W przypadku trudności w nauce, częstszego nieprzygotowania do lekcji,  lekceważącego 

stosunku do przedmiotu – rodzice informowani będą podczas organizowanych 

indywidualnych spotkań z nauczycielem. Nauczyciel  wówczas wskaże sposoby pomocy 

uczniowi w nauce. 

4. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny. 

5. O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest ustnie na 

miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.  

6. O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są w  formie pisemnej 

na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Za  pisemne poinformowanie 

rodziców/opiekunów odpowiada wychowawca. 

7. Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o rzeczywistych  ocenach 

semestralnych/rocznych. 

8. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen. 

9. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena może być  zmieniona tylko w 

wyniku egzaminu zgodnie z zasadami określonymi  w WSO. 

 

VI. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO  

KLASY IV – VI 

 

 Formy dostosowań, metody pracy oraz dostosowanie znajduje się w odrębnym dokumencie, 

które znajduje się na stronie szkoły w zakładce dokumenty. 


