
OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 
 

SKALA OCEN I POZIOMY WYMAGAŃ 

 

  OCENY uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną szkolną: 

1 – niedostateczny 

2 – dopuszczający 

3 – dostateczny 

4 – dobry 

5 – bardzo dobry 

6 – celujący 

Statut Szkoły dopuszcza stosowanie znaków plus (+) i minus (-) przy wszystkich ocenach  

z wyjątkiem niedostatecznej, dopuszczającej i celującej. 

 

POZIOMY WYMAGAŃ, które uwzględnia taksonomia ocen: 

 Konieczne (na ocenę dopuszczającą) 
Obejmują treści: 

- bardzo łatwe (ale wykonane pod kierunkiem nauczyciela), 

- praktyczne, przydatne życiowo, 

- niezbędne w dalszej edukacji – bazowe. 

 Podstawowe (na ocenę dostateczną) 
Obejmują, oprócz wymagań koniecznych, treści : 

- najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, 

- łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, 

- często powtarzające się w procesie nauczania, 

- określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych  

w podstawach programowych, 

- proste, uniwersalne umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego. 

 Rozszerzające (na ocenę dobrą) 
Obejmują, oprócz wymagań podstawowych, treści: 



- umiarkowanie trudne, 

- złożone, mniej przystępne niż zaliczone do wymagań podstawowych, 

- częściowo rozszerzające podstawy przedmiotu. 

 Dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) 
Obejmują, oprócz wymagań rozszerzających, treści: 

- wymagające korzystania z różnych źródeł, 

- umożliwiające rozwiązywanie problemów, 

- pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, 

- pozwalające łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin. 

 Wykraczające (na ocenę celującą)  
 Powinny, oprócz wymagań dopełniających, obejmować treści: 

 - znacznie wykraczające poza program nauczania, 

- wymagające znacznej samodzielności ucznia, 

- wynikające z indywidualnych zainteresowań. 

INFORMACJE O POSTĘPACH UCZNIA gromadzi się: 

 w dzienniku lekcyjnym, 
 w zeszytach przedmiotowych, 
 w zbiorze prac uczniów (zawierającym zadania klasowe, sprawdziany, testy, dyktanda, 

wypracowania). 
 

O postępach w nauce uczeń i jego rodzice informowani są w formie: 

 oceny (stopnia szkolnego),  
 oceny opisowej (recenzji prac),  
 oceny ustnej (recenzji ustnej), 
 pisemnej – o zagrażającej na koniec semestru lub roku szkolnego ocenie niedostatecznej 

rodzice są powiadamiani przez nauczyciela lub wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją 
semestralną / końcoworoczną. 

 

OGÓLNE KRYTERIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

Ocena celująca  

Otrzymuje ją uczeń, który: 

 osiągnął wszystkie standardy i określone nimi sprawności o charakterze polonistycznym oraz 
ma wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, 



 systematycznie, rzetelnie i z dużym zaangażowaniem pracował podczas zajęć języka polskiego 
oraz w domu, przygotowując się do lekcji, 

 wykazuje aktywność i pomysłowość twórczą, 
 poprawnie wykonywał większość prac dodatkowych zlecanych przez nauczyciela, 
 samodzielnie rozwiązywał problemy pojawiające się w edukacji polonistycznej, 
 brał udział w konkursach związanych z językiem polskim (różne etapy) i osiągał wysokie wyniki, 
 przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności innych uczniów poprzez działanie 

w grupach wsparcia uczniowskiego, 
 przejawia zainteresowanie przedmiotem i przedstawia zagadnienia w ciekawy sposób, 
 ma zasób leksykalny języka na poziomie ucznia gimnazjum, 
 w swoich wypowiedziach biegle posługuje się terminami językowymi  

i teoretycznoliterackimi oraz stosuje różnorodne konstrukcje składniowe. 
 

Ocena bardzo dobra 

Otrzymuje ją uczeń, który: 

 opanował treści i problemy objęte programem nauczania, 
 był systematyczny i samodzielny w pracy na lekcji i w domu, 
 cechował się aktywnością na zajęciach, 
 rozwiązywał zadania i problemy o znacznym stopniu trudności, 
 terminowo wywiązywał się z zobowiązań w stosunku do nauczyciela, 
 wykorzystuje znajomość materiału języka polskiego w nauce innych przedmiotów  

i życiu pozaszkolnym, 
 biegle posługuje się różnymi sposobami gromadzenia informacji (korzysta z różnych źródeł), 
 pisze poprawnie pod względem ortograficznym, 
 na ogół nie popełnia błędów interpunkcyjnych, 
 formułuje teksty mówione i pisane różnej długości, poprawne językowo, 
 czyta poprawnie pod względem technicznym, stosując się do znaków interpunkcyjnych  

i świadomie modulując głos. 
 

Ocena dobra  

Otrzymuje ją uczeń, który: 

 był systematyczny, terminowo wywiązywał się z zadań, 
 bywał aktywny, 
 formułuje wypowiedzi pisemne i ustne, popełniając niewielką ilość błędów językowych, 
 na ogół nie popełnia błędów ortograficznych, 
 opanował umiejętności umiarkowanie trudne, złożone, mniej przystępne niż zaliczone do 

wymagań podstawowych, 
 ma dobrą znajomość treści i zagadnień materiału programowego, 
 samodzielnie rozwiązywał większość problemów literackich i językowych, 
 wykonywał nietypowe zadania praktyczne i teoretyczne. 

 

Ocena dostateczna  

Otrzymuje ją uczeń, który: 



 samodzielnie rozwiązywał problemy językowe i literackie o niewielkim poziomie trudności, 
łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, 

 opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, określonym przez podstawę 
programową, 

 stosował wiadomości w sytuacjach typowych, 
 przyswoił proste, uniwersalne umiejętności, często powtarzające się w procesie nauczania, 
 stosuje się do poznanych zasad ortograficznych, ale nie zna wyjątków i pisowni tradycyjnej, 
 czyta poprawnie pod względem technicznym, 
 rozumie tekst po cichej lekturze, 
 bywał nieprzygotowany do zajęć. 

 

Ocena dopuszczająca 

Otrzymuje ją uczeń, który: 

 nawet najprostsze zadania wykonywał przy pomocy nauczyciela lub innego ucznia, 
 opanował umiejętności praktyczne, przydatne życiowo, 
 przyswoił treści niezbędne w dalszej edukacji – bazowe, 
 ma niewielką znajomość treści i problemów materiału programowego, 
 słabo czyta pod względem technicznym, ale rozumie przeczytany tekst, 
 popełnia liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne, 
 zna kilka terminów literackich i gramatycznych, ale nie umie tej wiedzy wykorzystać, 
 w miarę systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, ale nie zawsze odrabia prace domowe. 

 

Ocena niedostateczna  

Otrzymuje ją uczeń, który: 

 nie spełnia wymagań koniecznych, 
 nie potrafi wykonać najprostszych zadań, 
 nie opanował bazowych sprawności językowych, 
 nie rokuje nadziei na uzupełnienie zaległości, 
 zaległości uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu, 
 nie zna nawet małej części materiału przerabianego na lekcjach, 
 nie wykazuje chęci do nauki ani żadnej aktywności, 
 prowadzi zeszyt niesystematycznie albo wcale nie prowadzi zeszytu, 
 świadomie opuszcza prace klasowe, sprawdziany i ich poprawę, 
 nie przyswoił umiejętności przydatnych życiowo, 
 nie dysponuje wystarczającym zasobem leksykalnym. 
 

FORMY I  SPOSOBY OCENIANIA 

 

 Pisemne prace klasowe (wypracowania) 
Ocenianiu podlega: 

- forma wypowiedzi i realizacja tematu. 



 

Podstawowe założenia oceniania: 

- skala ocen: 1-6, 

- nie mniej niż 2 w roku, 

- po omówieniu przeczytanej obowiązkowej lektury, 

- zapowiedziane tydzień wcześniej, jeśli dotyczą działu z podręcznika lub tekstów o zbliżonej 

tematyce, 

- termin sprawdzania – 2 tygodnie, 

- prace są obowiązkowe, 

- nieobecni – praca pisemna lub odpowiedź ustna w terminie poprawkowym ustalonym przez 

nauczyciela, nie później niż tydzień od powrotu ucznia do szkoły, 

- poprawa ocen: ndst.., dop. – konieczna w ciągu dwóch tygodni od ocenienia prac,  

w terminie ustalonym przez nauczyciela, 

- ocena celująca – możliwa do otrzymania tylko przy temacie wymagającym samodzielnego myślenia i 

wnioskowania (nie odtwórcza), 

 

Prace literackie oprócz ustalonej oceny zawierają krótką recenzję napisaną przez nauczyciela w celu 

umożliwienia uczniom odkrycia walorów własnej pracy oraz jej braków. 

 

W przypadku sprawdzianów pisemnych, testów, prac klasowych przyjmuje się skalę punktową 

przeliczaną na oceny cyfrowe według kryteriów: 

Niedostateczny     0 - 29 % możliwych do uzyskania punktów 

Dopuszczający    30 - 49 % możliwych do uzyskania punktów 

- Dostateczny     50 – 59 % możliwych do uzyskania punktów 

 Dostateczny     60 – 70 % możliwych do uzyskania punktów 

+ Dostateczny     71 – 74 % możliwych do uzyskania punktów 

- Dobry    75 – 79 % możliwych do uzyskania punktów 

Dobry    80 – 85 % możliwych do uzyskania punktów 

+ Dobry    86 – 89 % możliwych do uzyskania punktów 

- Bardzo dobry    90 – 95 % możliwych do uzyskania punktów 



Bardzo dobry    96 – 100 % możliwych do uzyskania punktów 

Celujący – w przypadku pracy twórczej gdy uczeń uzyskał maksymalną ilość punktów (100%);                      

w innych przypadkach gdy uczeń uzyskał 100% (ocena bardzo dobra ) i bezbłędnie wykonał zadanie 

dodatkowe. 

 

 Testy literackie, gramatyczne i literacko-gramatyczne 
Ocenianiu podlega: 

- wiedza z literatury i gramatyki, 

- umiejętność zastosowania wiadomości i terminów w praktyce (umiejętności). 

Podstawowe założenia oceniania: 

- skala ocen (1-6) zależna od (samodzielności) tematu, 

 

 Odpowiedź ustna z tematów literackich 
Ocenianiu podlega: 

- znajomość materiału z trzech ostatnich tematów, 

- adekwatność odpowiedzi do pytania. 

- poprawność językowa, 

- stosowanie odpowiednich terminów, 

- zasób słownictwa, 

- znajomość zagadnienia, 

- umiejętność kojarzenia różnych informacji i wyciągania wniosków, 

- uporządkowanie wypowiedzi (kompozycja), 

- poprawność merytoryczna, 

- jasność wypowiedzi. 

Podstawowe założenia oceniania: 

- skala ocen (1-6) zależna od (samodzielności) tematu, 

- odpowiedź zakończona ustną recenzją. 

 

 Dyktando 
Ocenianiu podlegają: 



- znajomość zasad i wyjątków ortograficznych, 

- umiejętność stosowania zasad ortograficznych. 

 

Podstawowe założenia oceniania: 

- skala ocen (1-6), 

- przynajmniej dwa razy w semestrze. 

 

 Pisemna praca domowa z literatury i umiejętności wypowiedzi w różnych formach 
Ocenianiu podlegają: 

- formy wypowiedzi pisemnej objęte programem nauczania, 

- wypracowania o formie dowolnej, 

- notatki z lekcji, 

- stopień samodzielności wykonania pracy, 

- merytoryczność pracy. 

 

Podstawowe założenia oceniania: 

- zgodność formy wypowiedzi i realizacji tematu z podanym zagadnieniem, 

- skala ocen:1-6, nie mniej niż trzy razy w semestrze, 

- w zeszytach lub na kartkach o formacie określonym przez nauczyciela, 

- nieoddanie dłuższej pracy domowej w drugim terminie powoduje otrzymanie oceny 

niedostatecznej. 

 

 Aktywność na lekcji 
Ocenianiu podlega: 

- zaangażowanie na lekcji, 

- udział w dyskusji, 

- samodzielne prowadzenie fragmentów lekcji (np. referat), 

- ciekawa i rzeczowa prezentacja przygotowanych materiałów, 

- częstotliwość wypowiedzi poprawnych merytorycznie. 



 

Podstawowe założenia oceniania: 

- ocenianie za pomocą „plusów” oraz „minusów”; pięć razy „plus” = ocena bardzo dobra; trzy razy 

„minus” = ocena niedostateczna, 

- uczeń może otrzymać ocenę bdb bez zbierania „plusów”, jeżeli bezbłędnie rozwiązał problem o 

bardzo znacznym stopniu trudności, wykazując wysoki poziom wiedzy  

i umiejętności;  

- oceny dopuszczające, dostateczne i dobre otrzymują uczniowie, którzy na koniec semestru nie 

uzbierali wymaganej ilości plusów na oceną bardzo dobrą (czyli 1,2 „plusy” równają się ocenie 

dopuszczającej, 3 „plusy” ocenie dostatecznej, 4 „plusy” ocenie dobrej). 

 

 Prowadzenie zeszytu przedmiotowego  
Ocenianiu podlega: 

- pełność zapisu,                                                                                       - prawidłowość zapisu, 

- czytelność,                                                                                              - systematyczność, 

- estetyka całości,                                                                                      - przejrzystość. 

 

Podstawowe założenia oceniania: 

- skala ocen 1-5, 

- ocenianie przynajmniej raz w semestrze. 

 

 Praca z podręcznikiem (tekstem) 
Ocenianiu podlega 

- umiejętność korzystania z książki i wyszukiwania informacji na zadany temat, 

- stopień zrozumienia czytanych tekstów (czytanie informacyjne i interpretacyjne), 

- umiejętność porządkowania i przetwarzania wiadomości, 

- wykorzystywanie fragmentów do poparcia własnego zdania. 

 

Podstawowe założenia oceniania 

- ocenianie w skali 1-6. 

 



 Wykorzystanie mediów i innych źródeł informacji 
Ocenianiu podlega 

- umiejętność zbierania, selekcjonowania i przetwarzania informacji na wybrany temat, 

- trafność wyboru informacji, 

- poprawność merytoryczna, 

- zwięzłość, czytelność, zrozumiałość, 

- wkład własnej pracy, 

- umiejętność samodzielnego uczenia się, 

- umiejętność zaprezentowania zebranych i przygotowanych informacji. 

 

Podstawowe założenia oceniania 

-  ocenianie w skali od 1-6  

w tym: 

  Referaty (dla chętnych) 
- skala ocen: 4-6, 
- piszą chętni uczniowie, 
- napisane nie na temat lub słabe merytorycznie – bez oceny, 
- przedstawiane nauczycielowi dzień wcześniej (w celu wykrycia ew. pomyłek). 

 

 Aktywność poza lekcjami  
Ocenianiu podlega 

- samodzielność w uczeniu się, 

- wkład pracy, 

- efektywność nauki własnej i pomocy koleżeńskiej z języka polskiego, 

- udział (i ewentualne osiągnięcia) w konkursach przedmiotowych (związanych z językiem polskim) na 

etapie szkolnym, rejonowym i wojewódzkim, 

- inwencja twórcza, pomysłowość, 

- uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach języka polskiego, 

- podejmowanie udanych prób twórczości własnej (ze świadomym stosowaniem dowolnych środków 

artystycznych). 

 

Podstawowe założenia oceniania 



-  wymienione powyżej formy aktywności pozalekcyjnej nie muszą występować jednocześnie, 

- ocena jest wystawiana za zgodą ucznia, 

- nauczyciel nie nakłada obowiązku, a uczniowie uczestniczą na zasadzie dobrowolności, 

- skala ocen: 4- 6. 

 

 Recytacja poezji i fragmentów prozy 
Ocenianiu podlegają: 

- pamięciowe opanowanie tekstu, 

- interpretacja głosowa, 

- dykcja. 

 

,,Podstawowe założenia oceniania 

- skala ocen: 1-6, 

- nie mniej niż 2 razy w roku, 

- zapowiedziane tydzień wcześniej. 

 

 Umiejętności pracy w grupie 
Ocenianiu podlegają: 

- współpraca z innymi członkami grupy, 

- planowanie pracy, 

- poprawność i rzeczowość opracowanego w grupie materiału, 

- pomoc innym członkom grupy, 

- przewodniczenie grupie. 

Podstawowe założenia oceniania 

- uczniowie dokonują samooceny i oceny kolegów z grupy. 

- ocena niedostateczna – jedynie w przypadku demonstrowania braku zaangażowania. 

 

 Prace dodatkowe 
Ocenianiu podlega: 



- wykonanie prostych środków dydaktycznych (wzbogacanie klasopracowni), 

- gromadzenie informacji o sylwetkach pisarzy i poetów, 

- przekład intersemiotyczny (rysunek), 

- prezentacja multimedialna 

 

Podstawowe założenia oceniania 

- oceny o charakterze motywacyjnym, 

- skala ocen: 1-6, 

- prace obowiązkowe i dla chętnych. 

 

 Konkursy 
Za osiągnięcia w konkursach uczeń otrzymuje ocenę celującą. W pozostałych przypadkach nauczyciel 

decyduje o wystawieniu ocen. 

 

Uczniowie z dostosowaniem wymagań edukacyjnych, orzeczeniem i stwierdzoną 

dysleksją rozwojową 

 

 W stosunku do uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych ogólnie stosowane są 

następujące ułatwienia: 

 
- uczniowie mogą zdobyć mniej punktów, aby uzyskać ocenę dopuszczającą (dotyczy to 

sprawdzianów cichego czytania ze zrozumieniem, sprawdzianów z treści lektur obowiązkowych, 

sprawdzianów ze znajomości wybranych zagadnień z nauki o języku) 

 

- większa tolerancja błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych przy ocenianiu 

ćwiczeń redakcyjnych  

 

- uczniowie mają możliwość poprawy dyktanda na ocenę dopuszczającą (bezbłędne przepisanie 

tekstu dyktanda z uwzględnieniem poprawek naniesionych przez nauczyciela). 

 

 Przy ocenie ćwiczeń redakcyjnych uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową 

(stwierdzona i zapisana w opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną) 

nie bierze się pod uwagę poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, a odpowiednio – 

komunikatywność wypowiedzi i czytelność z pominięciem zaburzeń strony graficznej 



pisma. Ponadto dyktanda uczniowie poprawiają „do skutku” (bezbłędne przepisanie tekstu 

dyktanda z uwzględnieniem poprawek nanoszonych przez nauczyciela). 

 

 Ponadto nauczyciel uwzględnia przy ocenianiu uczniów indywidualne wytyczne zapisane 

w poszczególnych opiniach (np. wolne tempo pracy – więcej czasu na sprawdzianach). 

 

 Od uczniów z orzeczeniem wymaga się opanowania podstawowych wiadomości i 

umiejętności zawartych w podstawie programowej. 

 

 
NIEPRZYGOTOWANIA 

 

Uczeń ma prawo do: 

- dwukrotnego w semestrze  nieprzygotowania się do lekcji (brak zadania, brak gotowości do 

odpowiedzi, brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń) – przyczynę podaje przed lekcją. Fakt ten zostaje 

odnotowany w zeszycie nauczyciela. 

 

Jeżeli brak pracy lub nieprzygotowanie ustne wystąpiły ze szczególnie ważnych obiektywnych 

powodów, nauczyciel może odstąpić od konsekwencji na pisemną prośbę rodzica / opiekuna. 

Uczeń po nieobecności trwającej minimum 5 dni (roboczych) ma prawo do kilkudniowego (zależne od 

długości absencji) okresu na „nadrobienie” zaległości. 

 

PRZYKŁADY RECENZJI PRAC PISEMNYCH 

 

Niedostateczny 

Uczeń nie zna materiału rzeczowego, czego efektem są: zbytnia ogólnikowość, niewyczerpanie 

tematu i odbieganie od niego. Pracę cechuje chaos kompozycyjny (powtarzanie myśli, przeplatanie 

zagadnień), brak przemyślanej koncepcji oraz niezgodność  

z poleceniem (tematem). Forma wypowiedzi pisemnej nie odpowiada wymogom … (podać nazwę 

zakładanej formy wypowiedzi). 

Jakość pracy znacznie obniża się przez liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne oraz nieporadność 

językową autora, który nie zna zasad budowy zdań oraz tworzenia i odmiany wyrazów, co powoduje 

niezrozumiałość znacznych partii wypracowania. Ubogi zasób słownictwa jest przyczyną licznych 

powtórzeń wyrazowych i rażących błędów stylistycznych. 

Niestaranne pismo i liczne skreślenia wpływają negatywnie na ogólne wrażenie estetyczne. 

 



Dopuszczający  

Uczeń nie zna dostatecznie materiału merytorycznego, przez co praca staje się zbyt powierzchowna, 

schematyczna i mało związana z poleceniem nauczyciela. Uczeń nie potrafi w dostateczny sposób 

uzasadnić swojego zdania oraz uogólniać pojawiających się problemów.  

Forma wypowiedzi określona w poleceniu nie zgadza się w 50% z zastosowaną przez ucznia. Wynika 

to z niepełnej znajomości tej formy wypowiedzi i jej cech charakterystycznych. Dodatkowo przyczynia 

się to do powstania chaosu kompozycyjnego.  

Praca mimo ubogiego zasobu leksykalnego oraz dużej liczby błędów stylistycznych, składniowych, 

słowotwórczych i fleksyjnych jest zrozumiała i komunikatywna. Na ogólny brak estetyki wpływają 

skreślenia, brak akapitów oraz nieumiejętność rozplanowania całości na stronie.  

Zaleca się uczniowi przypomnienie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. 

 

Dostateczny 

Uczeń zna zagadnienia problemowe, ale ich opracowanie jest niepełne i pobieżne. Kompozycja pracy 

jest dopasowana do wymogów formy, ale uczeń chaotycznie wyraża własne przemyślenia, słabo 

argumentuje i zbyt ogólnikowo wyciąga wnioski.  

W pracy nie ma błędów słowotwórczych i fleksyjnych, ale pojawiają się składniowe  

i stylistyczne. 

Uczeń w miarę dobrze zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne, ale nie wykorzystuje ich 

konsekwentnie. 

Słownictwo wykorzystane w pracy wystarcza do wyrażania planowanego sensu, ale jest zbyt ubogie, 

aby urozmaicić wypowiedź. Uczeń stosuje akapity, zaznaczając trójdzielną kompozycję 

wypracowania, ale nie wykorzystuje ich do wprowadzenia każdej kolejnej nowej myśli. 

Charakter pisma niezbyt staranny. 

 

Dobry 

Uczeń dobrze zna materiał rzeczowy i właściwie go wykorzystuje, dzięki czemu praca  

w całości jest zgodna z wymaganiami nauczyciela i tematem. 

Forma wypowiedzi wykorzystana w pracy jest poprawna kompozycyjnie, stylowo  

i graficznie, co ujawnia znajomość jej wyznaczników. Uczeń stara się zachować logikę wywodu i 

spójność, stosując odpowiednie zwroty i wyrażenia. Pojawiają się nieliczne błędy składniowe, 

ortograficzne i interpunkcyjne. 

Pracę cechują właściwe rozplanowanie na stronie i estetyka. 

 



Bardzo dobry 

Uczeń bardzo dobrze zna i rozumie materiał rzeczowy i w całości go wykorzystuje. Właściwie 

wnioskuje, uogólnia oraz poprawnie dobiera przykłady. Forma wypowiedzi  

w całości zgodna jest z wyznacznikami. 

Praca posiada wyraźną, spójną i przemyślaną kompozycję zaznaczoną poprzez właściwe słownictwo 

spajające tekst, odpowiednią liczbę akapitów oraz logicznie uzasadnione: wstęp  

i zakończenie z samodzielnie i trafnie sformułowanymi wnioskami.  

Uczeń nie odbiega od tematu, świadomie dobiera odpowiednie, bogate słownictwo  

i posługuje się jasnym, komunikatywnym stylem. W zasadzie nie popełnia błędów ortograficznych i 

interpunkcyjnych, pisze czysto, wyraźnie i bez przekreśleń. 

 

Celujący  

Bezbłędna forma wypowiedzi pisemnej i maksymalne wykorzystanie materiału rzeczowego.  

Własne, przemyślane, logiczne i spójne wnioski. Oryginalność przemyśleń i podejścia do problemu. 

Kompozycja jasna, przejrzysta i planowa. Zakres swobodnie stosowanych pojęć  

i terminów przekraczający program nauczania. Bogate, zróżnicowane słownictwo. Bezbłędne: 

składnia, styl, ortografia, interpunkcja. 

 

Wymagania  na poszczególne poziomy w obszarach: 
 
SŁUCHANIE 
Na poziomie podstawowym uczeń: 

_ uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela, 

_ wyraża prośbę o powtórzenie wypowiedzi, 

_ słucha nagrania wzorcowej recytacji, 

_ określa tematykę wysłuchanego utworu, 

_ rozumie polecenia, 

_ wymienia informacje zawarte w wysłuchanym tekście, 

_ rozróżnia teksty o charakterze informacyjnym i perswazyjnym, 

_ rozpoznaje smutek, radość, kpinę, ironię jako wyrazy intencji wypowiedzi. 

 
Na poziomie ponadpodstawowym uczeń: 

_ słucha i rozumie wypowiedzi kolegów oraz nauczyciela jako aktywny uczestnik 

sytuacji komunikacyjnej, zwłaszcza w czasie pracy grupowej, 

_ słucha nagrań recytacji utworów poetyckich i prozatorskich, dostrzega środki 

wyrazu artystycznego tekstu oraz sposobu jego prezentacji, 

_ selekcjonuje informacje z wysłuchanego tekstu, 

_ rozpoznaje intencję nadawcy wysłuchanego tekstu. 

 
CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY 
 
Na poziomie podstawowym uczeń: 

_ czyta teksty współczesne i dawne, 

_ odczytuje tekst na poziomie dosłownym, 

_ rozpoznaje i wybiera z tekstu najważniejsze informacje, 

_ rozpoznaje nadawcę i adresata wypowiedzi, 

_ dostrzega różnorodne motywy postępowania bohaterów, 



_ w odczytywanym utworze rozpoznaje podstawowe wartości, takie jak przyjaźń, 

wierność, patriotyzm, 

_ czyta utwory liryczne i nazywa cechy liryki jako rodzaju literackiego, 

_ odróżnia osobę mówiącą w wierszu od autora tekstu, 

_ nazywa podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi, 

_ rozpoznaje obrazy poetyckie, 

_ rozróżnia takie gatunki poezji, jak pieśń, hymn, 

_ rozpoznaje elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze, 

_ odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości, 

_ rozumie znaczenie terminów realizm i fantastyka, 
_ zna cechy gatunkowe noweli, powieści, opowiadania, 

_ rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową 

_ rozpoznaje w tekście epickim fragmenty opowiadania i opisu, 

_ zna cechy literatury dydaktycznej, 

_ rozpoznaje cechy gatunkowe bajki i ballady, 

_ rozpoznaje cechy dramatu jako rodzaju literackiego, 

_ rozumie podstawowe terminy związane z dramatem, 

_ wyszukuje potrzebne informacje w encyklopedii i słownikach (ortograficznym, 

języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów bliskoznacznych), 

_ wyszukuje informacje w spisie treści, indeksie, przypisach, 

_ odróżnia teksty publicystyczne od innych tekstów, 

_ wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym oraz prawnym, 

_ rozpoznaje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej, 

_ identyfikuje symbole występujące w malarstwie, 

_ rozumie znaczenie terminów adaptacja filmowa i adaptacja teatralna, 
_ dostrzega funkcje pozajęzykowych środków wyrazu w sztuce filmowej i teatralnej, 

_ rozumie rolę reżysera, aktora, scenografa, charakteryzatora w procesie powstawania 

filmu lub przedstawienia teatralnego, 

_ rozpoznaje związki między dziełem literackim a plastycznym, 

_ wskazuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim. 

 
Na poziomie ponadpodstawowym uczeń: 

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

akcentowania i intonacji, oraz uwzględnia budowę wersyfikacyjną, a także organizację rytmiczną 

utworu poetyckiego, 

_ próbuje interpretować głosowo czytany lub wygłaszany z pamięci tekst, 

_ odczytuje tekst na poziomie metajęzykowym, 

_ określa funkcję przeczytanego tekstu, 

_ określa nadawcę i odbiorcę wypowiedzi, 

_ wyjaśnia tytuł utworu, omawia funkcję motta, puenty i punktu kulminacyjnego 

w utworze, 

_ wyjaśnia motywy postępowania bohaterów, wartościuje ich zachowania i postawy 

w odniesieniu do ogólnie przyjętych zasad moralnych, 

_ dostrzega perswazję i wartościowanie w czytanym tekście, 

_ określa cechy liryki jako rodzaju literackiego i ilustruje je na przykładach, 

_ określa funkcję środków artystycznego wyrazu, takich jak epitet, porównanie, 

przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy, pytanie retoryczne, symbol, alegoria, 

_ analizuje wyodrębnione obrazy poetyckie, 

_ rozpoznaje i analizuje cechy gatunkowe pieśni, hymnu, 

_ analizuje elementy konstrukcyjne świata przedstawionego utworu, 

_ posługuje się terminami realizm i fantastyka, 
_ uzasadnia przynależność gatunkową przykładowej noweli, powieści, opowiadania, 

_ wskazuje w balladzie elementy typowe dla rożnych rodzajów literackich, 

_ posługuje się terminami związanymi z dramatem jako rodzajem literackim, 

_ korzysta z encyklopedii i słowników (ortograficznego, języka polskiego, 

wyrazów obcych, wyrazów bliskoznacznych), 

_ posługuje się spisem treści, indeksem, przypisami, 

_ uzasadnia przynależność tekstu prasowego do publicystyki, 

_ posługuje się informacją wyszukaną w tekście popularnonaukowym, 

_ analizuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej, 



_ interpretuje symbole występujące w malarstwie, 

_ posługuje się terminami adaptacja filmowa i adaptacja teatralna, 
_ określa funkcję pozajęzykowych środków wyrazu w sztuce filmowej i teatralnej, 

_ określa rolę reżysera, aktora, scenografa, charakteryzatora w procesie powstawania 

filmu lub przedstawienia teatralnego, 

_ wyjaśnia związki między dziełem literackim a plastycznym, 

_ analizuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim. 

 
MÓWIENIE 
Na poziomie podstawowym uczeń: 

_ wypowiada się na podany temat, 

_ zachowuje trójdzielną kompozycję wypowiedzi, 

_ unika zbędnych powtórzeń wyrazowych, 

_ dba o poprawność gramatyczną wypowiedzi, 

_ zna zasady poprawnej wymowy, 

_ stosuje się do zasad poprawnego akcentowania wyrazów i zdań, 

_ wyraża własne zdanie i popiera je argumentami, 

_ rozróżnia środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych 

i nieoficjalnych sytuacjach mówienia, 

_ uczestniczy w dyskusji zgodnie z zasadami kultury, 

_ opisuje wygląd postaci, przedmiotu, krajobraz, sytuację, 

_ opowiada treść utworu jedno- i wielowątkowego, 

_ streszcza tekst literacki i popularnonaukowy według wcześniej przygotowanego 

planu, 

_ opisuje cechy postaci fikcyjnej, 

_ nazywa uczucia własne i bohaterów literackich, 

_ dostrzega zjawisko brutalności słownej, kłamstwo i manipulację, 

_ wygłasza z pamięci tekst poetycki i stosuje się do zasad interpunkcji oraz 

intonacji zdaniowej, 

_ uczestniczy w omówieniu recytacji własnej, koleżanek i kolegów. 
Na poziomie ponadpodstawowym uczeń: 

_ płynnie mówi na podany temat, zachowując spójność i logikę wypowiedzi, 

_ świadomie porządkuje treści zgodnie z trójdzielną kompozycją wypowiedzi, 

_ stosuje zasady poprawności stylistycznej, językowej, 

_ wyraźnie i poprawnie wymawia wyrazy, 

_ poprawnie akcentuje wyrazy i zdania, 

_ 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, używając środków językowych wyrażających 

stosunek mówiącego do przedstawianych treści i nawiązując do wypowiedzi przedmówców, 

_ posługuje się opisem postaci, krajobrazu, sytuacji, 

_ dobiera odpowiednie środki językowe, opowiada treść utworu, 

_ charakteryzując postać fikcyjną, ocenia jej postawę i wyjaśnia motywy działania, 

_ analizuje uczucia własne i bohaterów literackich, 

_ świadomie wystrzega się brutalności słownej, kłamstwa i manipulacji w wypowiedzi ustnej, 

_ próbuje interpretować głosowo wygłaszany tekst, m.in. przez prawidłowe 

stosowanie pauz w tekście zawierającym przerzutnie, 

_ krytycznie, rzeczowo omawia i ocenia recytację własną, koleżanek i kolegów. 

 
PISANIE 
Na poziomie podstawowym uczeń: 

_ tworzy plan dłuższej wypowiedzi, 

_ pisze na podany temat, starając się zachować przejrzystą kompozycję logicznej 

i spójnej wypowiedzi, 

_ stosuje akapity, 

_ stara się zachować poprawność językową tworzonego tekstu, 

_ dba o estetykę zapisu oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, 

_ układa tekst, który zawiera prośbę, przeprosiny, 

_ uzasadnia swoje zdanie, 



_ redaguje opis postaci, krajobrazu, list prywatny, kartkę z dziennika, notatkę, 

streszczenie, zaproszenie, ogłoszenie, przepis kulinarny, 

_ pisze opowiadanie odtworcze i opowiadanie twórcze z dialogiem, 

_ potrafi zastosować narrację pierwszo- i trzecioosobową, 

_ opisuje postaci rzeczywiste i fikcyjne, 

_ z pomocą nauczyciela opisuje dzieło malarskie, 

_ układa tekst o trojdzielnej kompozycji na tematy mu bliskie, w którym 

uzasadnia własne zdanie, 

_ zna słownictwo oceniające i wyrazy modalne precyzujące stosunek piszącego 

do wyrażanych treści, 

_ dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie. 
Na poziomie ponadpodstawowym uczeń: 

_ pisze wypowiedź logiczną, spójną, przejrzystą pod względem kompozycyjnym i poprawną pod względem 

językowym, ortograficznym oraz interpunkcyjnym, 

_ dobierając odpowiednie słownictwo, tworzy tekst wyrażający intencję nadawcy, np. prośbę, 

przeprosiny, 

_ posługuje się odpowiednimi argumentami i przykładami w celu uzasadnienia własnego zdania, 

_ posługując się odpowiednim słownictwem, redaguje opis, opowiadanie, opis sytuacji, charakterystykę 

postaci, kartkę z pamiętnika, recenzję, sprawozdanie, 

pisma użytkowe, m.in. instrukcje, notatkę w postaci tekstu ciągłego, tabeli, wykresu, mapy pamięci, 

planu (także dwustopniowego), 

_ przekształca tekst epicki w scenopis filmowy, 

_ dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego na komputerze (formatuje tekst, dobiera rodzaj 

czcionki i stosuje właściwe odstępy, wyznacza marginesy). 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych 

na ocenę dopuszczającą. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 
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 smutek, radość jako wyraz intencji wypowiedzi. 

 
CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY 

_ czyta teksty współczesne i dawne, 

_ odczytuje tekst na poziomie dosłownym, 

_ rozpoznaje w tekście najważniejsze informacje, 

_ wskazuje nadawcę i adresata wypowiedzi, 

_ dostrzega rożne motywy postępowania bohaterów, 

_ odczytując sens utworu, dostrzega podstawowe wartości, takie jak przyjaźń, 

wierność, patriotyzm, 

_ czyta utwory liryczne i zna cechy liryki jako rodzaju literackiego, 

_ odróżnia osobę mówiącą w wierszu od autora tekstu, 

_ zna podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi, 

_ rozpoznaje obrazy poetyckie w utworze, 

_ zna cechy pieśni, hymnu, 

_ wymienia elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze, 



_ wie, czym się rożni fikcja literacka od rzeczywistości, 

_ zna cechy gatunkowe noweli, powieści, opowiadania, 

_ rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową, 

_ rozpoznaje w tekście epickim fragmenty opowiadania i opisu, 

_ zna cechy gatunkowe bajki, 

_ odróżnia dramat od innych rodzajów literackich, 

_ wyszukuje informacje w encyklopedii i słowniku ortograficznym oraz słowniku języka polskiego, 

_ posługuje się spisem treści, 

_ wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym, 

_ dostrzega symbole występujące w malarstwie, 

_ 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 dziełem plastycznym, 

_ rozróżnia elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim. 

 
MÓWIENIE 

_ wypowiada się na podany temat, 

_ unika zbędnych powtórzeń wyrazowych, 

_ unika błędów gramatycznych, 

_ zna zasady poprawnej wymowy, 

_ zna zasady poprawnego akcentowania wyrazów i zdań, 

_ podejmuje próby uczestniczenia w dyskusji, 

_ opisuje wygląd postaci, przedmiotu, krajobraz, 

_ opowiada treść utworu, 

_ streszcza prosty tekst literacki lub popularnonaukowy, 

_ podaje cechy postaci fikcyjnej, 

_ mówi o uczuciach własnych i postaci literackich, 

_ wygłasza z pamięci tekst poetycki. 

 
PISANIE 

_ tworzy plan dłuższej wypowiedzi, 

_ pisze na temat, 

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

_ stara się o estetyczny zapis wypowiedzi, 

_ układa tekst, który zawiera prośbę, przeprosiny, 

_ podejmuje próbę opisu postaci i krajobrazu, pisze list prywatny i oficjalny, kartkę z dziennika i 

z pamiętnika, zaproszenie, ogłoszenie, notatkę, streszczenie, 

_ wyraża swoje zdanie, 

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

_ opisuje postaci rzeczywiste i fikcyjne, 

_ rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową, 

_ opisuje elementy dzieła malarskiego, 

_ układa tekst o trójdzielnej kompozycji na bliskie mu tematy. 

 
NAUKA O JĘZYKU 

_ stosuje 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), 

– słowotwórstwa i słownictwa (wie, czym jest podstawa słowotwórcza, formant, rdzeń, rodzina wyrazów; 

rozumie różnicę między wyrazem pokrewnym a bliskoznacznym), 

– fleksji (rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy; poprawnie zapisuje nazwy własne; stara się 

poprawnie używać rożnych form rzeczowników, stopniuje przymiotniki, poprawnie używa liczebników w 

datach, stara się używać zaimków; łączy wyrazy w zdaniu i zdania za pomocą spójników, stosuje 

wypowiedzenia wykrzyknikowe), 

– składni (rozróżnia zdanie i równoważnik zdania; ma świadomość logicznej budowy wypowiedzenia 

pojedynczego i z pomocą nauczyciela dokonuje jego rozbioru logicznego; określa formę gramatyczną 

wyrazów w zdaniu, odróżnia zdanie złożone współrzędnie od zdania złożonego podrzędnie), 

_ świadomie wzbogaca zasób własnego słownictwa o przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy itp. 



 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczającą oraz: 

 
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, 

_ rozróżnią teksty o charakterze informacyjnym i perswazyjnym, 

_ wybiera potrzebne informacje z wysłuchanego tekstu, 

_ rozpoznaje kpinę i ironię jako wyraz intencji wypowiedzi. 

 
CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY 

_ podejmuje roby odczytania rożnych tekstów współczesnych i dawnych na poziomie przenośnym, 

_ wybiera z tekstu najważniejsze informacje, 

_ określa nadawcę i adresata wypowiedzi, 

_ nazywa rożne motywy postępowania bohaterów, 

_ odczytując sens utworu, odwołuje się do podstawowych wartości, takich jak przyjaźń, wierność, 

patriotyzm, 

_ nazywa cechy liryki jako rodzaju literackiego, identyfikuje je w tekście poetyckim, 

_ określa osobę mówiącą w wierszu, 

_ nazywa podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi, potrafi wskazać w tekście epitet, 

przenośnię, porównanie, 

_ 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, 

_ zna cechy dramatu jako gatunku literackiego i rozumie podstawowe terminy związane z dramatem, 

_ wyszukuje potrzebne informacje w encyklopedii, słowniku ortograficznym, języka polskiego, wyrazów 

bliskoznacznych i wyrazów obcych, 

_ wyszukuje informacje w spisie treści, indeksie i przypisach, 

_ odróżnia teksty publicystyczne od innych tekstów, 

_ wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym, 

_ rozpoznaje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej, 

_ identyfikuje symbole występujące w malarstwie, 

_ dostrzega funkcje środków pozajęzykowych w sztuce teatralnej i filmie, 

_ rozumie rolę reżysera, aktora, scenografa, charakteryzatora w procesie powstawania 

filmu i przedstawienia teatralnego, 

_ rozpoznaje związki między dziełem literackim a plastycznym, 

_ wskazuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim. 

 
MÓWIENIE 

_ wypowiadając się, podejmuje temat, wyraża własne zdanie i podaje argumenty na poparcie własnego 

stanowiska, 

_ zachowuje trójdzielną kompozycję dłuższej wypowiedzi, 

_ dba o poprawność językową i stylistyczną, 

_ stara się stosować do zasad poprawnej wymowy oraz norm dotyczących akcentowania wyrazów i zdań, 

_ 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, 

_ dobierając odpowiednie słownictwo, opisuje wygląd postaci, przedmiotu, krajobraz, sytuację, 

_ płynnie opowiada treść utworu jedno- i wielowątkowego, 

_ streszcza tekst literacki i popularnonaukowy według wcześniej przygotowanego planu, 

_ opisuje cechy postaci fikcyjnej, 



_ nazywa uczucia własne i bohaterów literackich, 

_ dostrzega zjawisko brutalności słownej, kłamstwo i manipulację, 

_ wygłasza z pamięci tekst poetycki i stosuje się do zasad interpunkcji oraz intonacji zdaniowej, 

_ uczestniczy w omówieniu recytacji własnej, koleżanek i kolegów. 

 
PISANIE 

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

_ stosuje akapity, 

_ stara się zachować poprawność językową tworzonego tekstu, 

_ wykazuje dbałość o estetykę zapisu oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, 

_ uzasadnia swoje zdanie, 

_ redaguje opis postaci, krajobrazu, list prywatny i oficjalny, kartkę z dziennika, 

notatkę, streszczenie, zaproszenie, ogłoszenie, przepis kulinarny, 

_ pisze opowiadanie odtwórcze i opowiadanie twórcze z dialogiem, 

_ stosuje narrację pierwszo- i trzecioosobową, 

_ opisuje postaci fikcyjne i rzeczywiste, 

_ z pomocą nauczyciela opisuje dzieło malarskie, 

_ układa tekst o trójdzielnej kompozycji, w którym uzasadnia własne zdanie, 

_ zna słownictwo oceniające i wyrazy modalne precyzujące stosunek piszącego do wyrażanych treści. 

 
NAUKA O JĘZYKU 

_ stosuje wiedzę językową w zakresie: 

– fonetyki (wymienia narządy mowy; rozumie różnicę między głoską a literą, identyfikuje samogłoski i 

spółgłoski, głoski dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe; zna funkcje głoski i; wskazuje zjawisko 
upodobnień pod względem dźwięczności i uproszczeń grup spółgłoskowych), 

– słowotwórstwa i słownictwa (rozpoznaje wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo; wskazuje 

podstawę słowotwórczą, formant, rdzeń; rozpoznaje wyrazy należące do tej samej rodziny wyrazów, 

odróżnia wyrazy pokrewne od bliskoznacznych; stara się prawidłowo zapisywać przedrostki zakończone 

w pisowni na literę będącą odpowiednikiem spółgłoski dźwięcznej), 

– fleksji (rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy; poprawnie zapisuje nazwy własne; stara się 

używać poprawnych form rzeczowników, przymiotników, liczebników, zaimków; rozróżnia zaimki 

rzeczowne, przymiotne, przysłowne, liczebne; łączy wyrazy w zdaniu i zdania za pomocą spójników, 

stosuje właściwą interpunkcję w wypowiedzeniach), 

– składni (dokonuje rozbioru logicznego i gramatycznego zdania; rozróżnia zdanie i równoważnik 

zdania; rozumie różnicę między zdaniem złożonym współrzędnie i podrzędnie; zna typy tych zadań, stara 

się stosować do zasad interpunkcji), 

_ zna sposoby wzbogacania zasobu własnego słownictwa. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę 

dostateczną oraz: 

 
SŁUCHANIE 

_ słucha i rozumie wypowiedzi kolegów oraz nauczyciela, dzięki czemu uczestniczy w sytuacji 

komunikacyjnej, 

_ słucha nagrań recytacji utworów poetyckich i prozatorskich oraz dostrzega środki wyrazu 

artystycznego tekstu, 

_ selekcjonuje informacje z wysłuchanego tekstu, 

_ analizuje i rozpoznaje intencję nadawcy wysłuchanego utworu. 

 
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, 

_ określa nadawcę i odbiorcę wypowiedzi, 

_ wyjaśnia tytuł utworu, 

_ wyjaśnia motywy postępowania bohaterow, ocenia ich zachowania i postawy 

w odniesieniu do ogolnie przyjętych zasad moralnych, 

_ dostrzega perswazję i wartościowanie w czytanym tekście, 

_ określa cechy liryki jako gatunku literackiego i ilustruje je przykładami 



z tekstu, 

_ określa funkcję środkow artystycznego wyrazu, takich jak epitet, porownanie, 

przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy, pytanie retoryczne, 

_ samodzielnie wyodrębnia i omawia obrazy poetyckie w utworze, 

_ rozpoznaje i wskazuje cechy gatunkowe pieśni i hymnu, 

_ analizuje elementy świata przedstawionego w utworze, 

_ posługuje się terminami realizm i fantastyka, adaptacja filmowa i adaptacja 
teatralna, 
_ uzasadnia przynależność gatunkową powieści, noweli, opowiadania, 

_ wskazuje w balladzie elementy typowe dla rożnych rodzajow literackich, 

_ posługuje się terminami związanymi z dramatem jako rodzajem literackim, 

_ wyszukuje potrzebne informacje z encyklopedii i słownikow (ortograficznego, 

języka polskiego, wyrazow bliskoznacznych, wyrazow obcych), 

_ wybiera niezbędne informacje ze spisu treści, indeksu, przypisow, 

_ uzasadnia przynależność tekstu prasowego do publicystyki, 

_ wyszukuje i porownuje informacje w rożnych tekstach, m.in. popularnonaukowych 

i prawnych, 

_ analizuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej, 

_ analizuje treść symbolu występującego w malarstwie, 

_ określa funkcję pozajęzykowych środkow wyrazu w sztuce filmowej i teatralnej, 

_ określa rolę reżysera, aktora, scenografa, charakteryzatora w procesie powstawania 

filmu lub przedstawienia teatralnego, 

_ wyjaśnia związki między dziełem literackim a plastycznym, 

_ probuje omowić elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim. 
MÓWIENIE 

_ płynnie mowi na podany temat, starając się zachować zasady poprawności 

językowej i stylistycznej, 

_ stara się mowić logicznie i spojnie, 

_ wyraźnie i poprawnie wymawia wyrazy, akcentuje wyrazy i zdania, 

_ uzasadnia własne zdanie za pomocą rzeczowych argumentow, 

_ dobiera środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych 

i nieoficjalnych sytuacjach mowienia, 

_ aktywnie uczestniczy w dyskusji, 

_ tworzy opis postaci, krajobrazu, sytuacji, 

_ opowiada treść utworu, 

_ charakteryzuje postać fikcyjną, 

_ opisuje uczucia własne i bohaterow literackich, 

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

_ ocenia recytację własną, koleżanek i kolegow. 
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PISANIE 

_ pisze wypowiedź logiczną i spojną o trojdzielnej kompozycji, starając się 

zachować zasady poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej, 

_ tworzy tekst wyrażający intencje nadawcy, na przykład prośby i przeprosiny, 

_ uzasadnia własne zdanie za pomocą odpowiednich argumentow, 

_ redaguje opis, opowiadanie, charakterystykę postaci, kartkę z pamiętnika, 

recenzję, sprawozdanie, notatkę w postaci tekstu ciągłego, tabeli, wykresu, 

mapy pamięci, planu oraz pisma użytkowe, takie jak instrukcje i przepisy, 

_ probuje przekształcić tekst epicki na scenopis filmowy. 
NAUKA O JĘZYKU 

_ umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie: 

– fonetyki (omawia proces powstawania głosek; omawia rożnicę między 

głoską a literą; dostrzega funkcje głoski i; rozrożnia samogłoski, społgłoski, 

głoski dźwięczne, bezdźwięczne, nosowe, ustne; dostrzega związek cech 

artykulacyjnych głoski ze znaczeniem wyrazu; zna mechanizm powstawania 

upodobnień pod względem dźwięczności i uproszczeń grup społgłoskowych; 

stara się poprawnie zapisywać wyrazy z głoskami nosowymi i z upodobnieniem 

pod względem dźwięczności), 

– słowotworstwa i słownictwa (porownuje wyrazy podzielne i niepodzielne 

słowotworczo; wskazuje podstawę słowotworczą, formant, rdzeń; tworzy 



rodziny wyrazow; posługuje się wyrazami bliskoznacznymi w celu uniknięcia 

powtorzeń w tekście; prawidłowo zapisuje przedrostki zakończone w pisowni 

na literę będącą odpowiednikiem społgłoski dźwięcznej), 

– fleksji (rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy; prawidłowo 

używa czasownikow wziąć, iść, rozumieć, umieć, lubić; prawidłowo używa 

rożnych form rzeczownikow, przymiotnikow, liczebnikow; poprawnie stosuje 

rzeczownik z określającymi go przymiotnikami; rozrożnia liczebniki 

głowne, porządkowe, zbiorowe, ułamkowe; rozrożnia zaimki rzeczowne, 

przymiotne, przysłowne, liczebne; stosuje zaimki w tekście w celu usunięcia 

zbędnych powtorzeń wyrazowych; łączy wyrazy w zdaniu i zdania za 

pomocą rożnych spojnikow; stara się poprawnie zapisywać partykułę nie 
i by z rożnymi częściami mowy; określa funkcję wykrzyknika w wypowiedziach), 

– składni (dokonuje rozbioru logicznego i gramatycznego zdania; rozrożnia 

rodzaje zdań złożonych wspołrzędnie i podrzędnie; poprawnie stosuje 

interpunkcję w zdaniach złożonych), 

_ wskazuje sposoby wzbogacania zasobu słownikowego języka. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, ktory spełnia wymagania kryterialne na 

ocenę dobrą oraz: 
SŁUCHANIE 

_ słucha i rozumie wypowiedzi kolegow oraz nauczyciela jako aktywny uczestnik 

sytuacji komunikacyjnej, zwłaszcza w czasie pracy w grupie, 
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_ słucha nagrań recytacji utworow poetyckich i prozatorskich oraz dostrzega 

i ocenia zabiegi związane z prezentacją walorow artystycznych tekstu, 

_ wykorzystuje informacje wybrane z wysłuchanego tekstu, 

_ interpretuje wysłuchany tekst, uwzględniając intencję jego nadawcy. 
CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY 

_ płynnie czyta teksty wspołczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej 

interpunkcji, akcentowania, intonacji oraz uwzględnia budowę wersyfikacyjną, 

a także organizację rytmiczną utworu poetyckiego, 

_ probuje interpretować głosowo czytany lub wygłaszany z pamięci tekst, 

_ odczytuje tekst na poziomie przenośnym i symbolicznym, 

_ wartościuje zachowania i postawy bohaterow, uwzględniając motywy ich 

postępowania i odwołując się do ogolnie przyjętych zasad moralnych, 

_ ustosunkowuje się do rożnych sposobow oddziaływania tekstu na odbiorcę, 

takich jak perswazja, manipulacja itp., 

_ na podstawie wybranych utworow omawia cechy liryki jako rodzaju literackiego, 

_ określa funkcję środkow artystycznego wyrazu, a zwłaszcza symbolu i alegorii, 

_ analizuje obrazy poetyckie w utworze, 

_ na wybranych przykładach analizuje cechy gatunkowe pieśni, hymnu, ballady, 

powieści, opowiadania, noweli, 

_ analizuje zależności między elementami konstrukcyjnymi świata przedstawionego 

w utworze, 

_ korzysta z encyklopedii i słownikow (ortograficznego, języka polskiego, 

wyrazow bliskoznacznych, wyrazow obcych, poprawnej polszczyzny, frazeologicznego, 

antonimow, terminow literackich), 

_ samodzielnie korzysta ze spisu treści, indeksu, przypisow, 

_ posługuje się informacją wyszukaną w rożnych tekstach, a zwłaszcza popularnonaukowych, 

_ probuje interpretować językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie 

prasowej, 

_ interpretuje symbole występujące w malarstwie, 

_ analizuje funkcję pozajęzykowych środkow wyrazu w sztuce filmowej i teatralnej, 

_ porownuje dzieło literackie i plastyczne, dostrzega i analizuje związki między 

nimi, 

_ analizuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim. 
MÓWIENIE 

_ podejmuje temat w wypowiedziach logicznych, spojnych, uporządkowanych 

i poprawnych pod względem językowym oraz stylistycznym, 

_ wykazuje się wyraźną i poprawną wymową oraz przestrzega zasad poprawnego 

akcentowania wyrazow i zdań, 



_ udowadnia swoje racje za pomocą rzeczowych argumentow ułożonych w logiczny 

wywod, 

_ aktywnie uczestniczy w dyskusji, używając środkow językowych wyrażających 

stosunek mowiącego do przedstawianych treści i nawiązując do wypowiedzi 

przedmowcow, podejmuje proby prowadzenia dyskusji, 

_ posługując się bogatymsłownictwem, tworzy opis postaci, krajobrazu, sytuacji, 

_ barwnie opowiada treść utworu, 

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

w odniesieniu do ogolnie przyjętych norm moralnych, 

_ analizuje uczucia własne i bohaterow literackich, 

_ probuje interpretować głosowo wygłaszany tekst, m.in. przez prawidłowe 

stosowanie pauz w tekście zawierającym przerzutnie, 

_ krytycznie, rzeczowo omawia oraz ocenia recytację własną i kolegow. 
PISANIE 

_ pisze wypowiedzi logiczne, spojne 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 rożne formy wypowiedzi, 

m.in. opowiadanie z elementami dialogu, opisu, charakterystyki, zrożnicowane 

stylistycznie i funkcjonalnie opisy, recenzję i notatkę (rożnorodne postaci) oraz 

pisma użytkowe, 

_ w sposob tworczy przekształca tekst epicki na scenopis filmowy. 
NAUKA O JĘZYKU 

_ sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie: 

– fonetyki (omawia proces powstawania głosek i rolę poszczegolnych narządow 

mowy; objaśnia rożnicę między głoską a literą; określa funkcję 

głoski i; rozrożnia samogłoski, społgłoski, głoski dźwięczne, bezdźwięczne, 

nosowe, ustne, wyjaśnia mechanizm powstawania upodobnień pod względem 

dźwięczności i uproszczeń grup społgłoskowych; prawidłowo zapisuje 

wyrazy z głoską nosową i z upodobnieniem pod względem dźwięczności), 

– słowotworstwa i słownictwa (klasyfikuje wyrazy podzielne i niepodzielne 

słowotworczo; analizuje budowę słowotworczą wyrazu; tworzy rodziny 

wyrazow; posługuje się wyrazami bliskoznacznymi w celu doskonalenia stylu 

wypowiedzi ustnych i pisemnych; prawidłowo zapisuje przedrostki zakończone 

w pisowni na literę będącą odpowiednikiem społgłoski dźwięcznej), 

– fleksji (klasyfikuje odmienne i nieodmienne części mowy; prawidłowo używa 

form czasownikow, rzeczownikow, przymiotnikow, liczebnikow, zaimkow 

i świadomie stosuje je dla wzbogacania tworzonego tekstu; prawidłowo 

zapisuje przyimki złożone i wyrażenia przyimkowe, partykuły nie i by 
z rożnymi częściami mowy; prawidłowo używa spojnikow i stosuje się do 

zasad interpunkcji), 

– składni (samodzielnie dokonuje analizy logicznej i gramatycznej zdania, 

posługuje się rożnego rodzaju typami zdań złożonych wspołrzędnie i podrzędnie; 

wykazuje dbałość o poprawną interpunkcję zdania złożonego), 

_ objaśnia sposoby wzbogacania zasobu własnego słownictwa. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, ktory spełnia wymagania kryterialne na ocenę 

bardzo dobrą oraz: 
SŁUCHANIE 

_ słucha i rozumie wypowiedzi kolegow i nauczyciela jako aktywny uczestnik 

rożnych sytuacji mowienia w czasie zajęć lekcyjnych, 

_ odczytuje i interpretuje zabiegi związane z prezentacją walorow 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 rożne teksty (zarowno wspołczesne, jak i dawne, przewidziane w programie 



nauczania) na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym, 

_ 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 czy prawnego, 

_ krytycznie ocenia i wartościuje treści, zachowania i postawy przedstawione 

w utworach w odniesieniu do systemu moralnego i etycznego. 
MÓWIENIE 

_ samodzielnie buduje spojne, logiczne, rzeczowe wypowiedzi na podany temat, 

w ktorych przedstawia własne stanowisko, lub za pomocą popartych przykładami 

argumentow uwzględniających rożne konteksty kulturowe dowodzi 

przyjętych racji, 

_ aktywnie uczestniczy w dyskusji jako dyskutant lub przewodniczący, rzeczowo 

przedstawia swoje stanowisko, przedstawia wnioski, 

_ interpretuje głosowo wygłaszany z pamięci lub czytany tekst, 

_ oceniając pracę innych, przedstawia krytyczną, rzeczową refleksję wynikającą 

z wnikliwej analizy wykonanych zadań i erudycji polonistycznej. 
PISANIE 

_ pisze wypowiedzi ciekawe pod względem sposobu ujęcia tematu, w ktorych 

wykazuje się szczegolną dbałością o poprawność językową, bezbłędny zapis, 

logiczną kompozycję, 

_ tworzy oryginalne notatki, posługując się bogatym słownictwem, redaguje 

dłuższe formy wypowiedzi, 

_ podejmuje proby własnej tworczości literackiej. 
NAUKA O JĘZYKU 

_ świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych 

programem nauczania fonetyki, słowotworstwa, fleksji, składni oraz 

wiedzy o języku jako tworze społecznym, 

_ samodzielnie poszerza wiedzę językową. 


