
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. VI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4  IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE  

W SKIERNIEWICACH 

Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania edukacyjne na ocenę bardzo 

dobrą oraz:  

 Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, zainteresowania i zdobywa dodatkową wiedzę.  

 Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. 

 Wykonując  zadania zlecone przez nauczyciela prezentuje aktywną, twórczą postawę.  

 Samodzielnie rozwiązuje problemy o dużym stopniu trudności. Jest kreatywny.  

 Odbiera ze zrozumieniem teksty kultury,  potrafi analizować i interpretować je w sposób 

pogłębiony, wnikliwy,  uwzględniając intencje nadawcy  oraz różne konteksty niezbędne 

do interpretacji. 

 Posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem. Wypowiada się poprawnie pod 

względem językowym. 

 Aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, projektach edukacyjnych. 

 Tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, bezbłędne pod 

względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i 

interpunkcyjnym. Cechuje je oryginalne ujęcie tematu. 

 Aktywnie, twórczo współpracuje w zespole, podejmując działania mające na celu sprawną 

realizację zadań. 

 

Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

            KSZTAŁCENIE LITERACKIE I  KULTUROWE 

 Bezbłędnie wskazuje w tekście osobę opowiadającą (narratora) i elementy świata 

przedstawionego (bohaterów, czas, przestrzeń, wydarzenia, wątki główne i poboczne).  

 Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu i porządkuje wydarzenia 

chronologicznie.  

 Określa temat tekstu oraz dokładnie omawia problematykę utworu. 

 Odczytuje przesłanie  tekstu na poziomie dosłownym oraz przenośnym, analizuje obrazy 

poetyckie i interpretuje utwór.  

 Charakteryzuje podmiot liryczny, adresata, bohatera czytanych utworów. 

 Rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową oraz wskazuje ich funkcje w 

utworze 

 Rozpoznaje fikcję literacką, rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne ze 

szczególnym uwzględnieniem ich w prozie fantastycznonaukowej lub  fantasy. 

 Wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście.  

 Identyfikuje czytany utwór jako baśń, legendę, bajkę, mit, powieść, przypowieść, nowelę, 

dziennik, pamiętnik, opowiadanie i  zna ich cechy. 

 Rozpoznaje odmiany powieści np.: obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, 

fantastycznonaukowe,  fantasy . 

 Rozpoznaje komiks jako tekst kultury i wskazuje jego cechy charakterystyczne. 

 Doskonale rozumie i ocenia motywy działań bohaterów, charakteryzuje postacie na 

podstawie ich postępowania. Wykorzystuje informacje wyrażone w utworze wprost i 

pośrednio. 



 Konfrontuje decyzje bohaterów z własnymi doświadczeniami. 

 Bezbłędnie wskazuje w utworze poetyckim: epitet, porównanie, przenośnię, uosobienie, 

ożywienie, wyrazy dźwiękonaśladowcze, apostrofę, pytanie retoryczne, zdrobnienie, 

zgrubienie i objaśnia ich funkcje w utworze. 

 Rozpoznaje elementy rytmizujące wypowiedź  i posługuje się pojęciami: wers, zwrotka, 

refren, rym, rytm. 

 Odróżnia wiersz rymowany i biały. 

 Omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu np. tytułu, podtytułu, motta, puenty, 

punktu kulminacyjnego. 

 Wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne (gra aktorska, reżyseria, 

scenografia, rekwizyty, kostiumy, charakteryzacja). 

 Rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do:  teatru, filmu,  literatury, muzyki, 

sztuk plastycznych i audiowizualnych. 

 Rozróżnia gatunki filmu ( np. komedia, f. przygodowy, science - fiction, dokumentalny, 

animowany) 

 Wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego – scenariusz , ujęcie, reżyseria, 

gra aktorska i wskazuje ich cechy charakterystyczne. 

 Identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, publicystyczny, reklamowy. 

 Używając bogatego słownictwa przekazuje treść obejrzanego filmu, przedstawienia, 

programu (uwzględniając poznane terminy) i dokonuje ich oceny. 

 Rozumie istotę adaptacji utworu literackiego i porównuje je z oryginałem. 

 Potrafi znakomicie przedstawić treść utworu literackiego w formie ilustracji, dramy, 

inscenizacji lub słuchowiska. 

 Potrafi nazwać i uzasadnić znaczenie wartości wpisanych w teksty kultury. 

. 

      KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

 Używa stylu  stosownego do sytuacji komunikacyjnej. 

 Rozumie na czym polega etykieta językowa i stosuje jej zasady. 

 Rozróżnia typy komunikatów np.: informacyjny, reklamowy, ikoniczny 

 Posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny. 

 Używa bogatego słownictwa – świadomie stosuje synonimy, antonimy, wyrazy 

wartościujące  i rozumie ich funkcję w tekstach. 

 Rozumie znaczenie poznanych związków frazeologicznych. Poprawnie stosuje je w 

wypowiedziach. 

 Biegle rozróżnia oraz stosuje odmienne i nieodmienne części mowy: czasownik, 

rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek, przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik, 

partykuła. 

 Wskazuje różnicę pomiędzy osobową i nieosobową  formą czasownika. 

 Stosuje bezbłędnie formy liczby, osoby, rodzaju, czasu i trybu czasownika. 

 Odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych. 

 Bezbłędnie akcentuje różne formy czasownika. 

 Poprawnie stosuje w zdaniach różne formy rzeczownika i przymiotnika ( prawidłowo 

określa przypadek, liczbę i rodzaj). 

 Oddziela temat fleksyjny o końcówki. Wskazuje oboczności. 

 Zauważa zależność form przymiotnika od określanego rzeczownika. 

 Prawidłowo stosuje różne stopnie przysłówków i przymiotników.  

 Bezbłędnie rozpoznaje i potrafi zbudować różne rodzaje zdań pojedynczych. 

 Przekształca konstrukcje składniowe, np. zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, 

zdania pojedyncze w równoważniki zdania. 



 Biegle wskazuje  części zdania (w tym rodzaje podmiotu, orzeczenia) i rozpoznaje 

sposoby ich wyrażania. 

 Poprawnie rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu i tworzy wykres zdania pojedynczego. 

 Rozumie konstrukcje strony czynnej i biernej oraz przekształca konstrukcję strony biernej 

na czynną i odwrotnie. 

 Rozróżnia i buduje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. 

 Zna zasady ortograficzne poznane w kl. I – VI i bezbłędnie zapisuje wyrazy z czynnego 

zasobu słownictwa. 

 Potrafi wskazać słowa, których pisownię można wyjaśnić wymianami głosek w wyrazach                

i podaje przykłady  ilustrujące to. Umie dopisać wyrazy pokrewne. 

 Bezbłędnie rozróżnia głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne, twarde, miękkie. 

 Zna i stosuje zasady akcentowania wyrazów 

 W budowanych przez siebie zdaniach, wypowiedziach właściwie stosuje wszystkie 

poznane znaki interpunkcyjne. 

 

TWORZENIE  WYPOWIEDZI 

 Potrafi po wysłuchaniu wypowiedzi dokonać jej oceny, włączyć się do rozmowy.   

 Wyszukuje informacje, fragmenty potrzebne do argumentacji.  

 Rozróżnia poprawnie typy argumentów np. odnoszące się do faktów , odwołujące się do 

emocji. 

 Dokonuje selekcji informacji według stopnia ich ważności. 

 Doskonale potrafi komunikować się w sytuacjach codziennych. Umie zaplanować własną 

wypowiedź ustną 

 Samodzielnie formułuje argumenty, wnioski, i pouczenia wypływające z treści utworu                                

( odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury). 

 Rozróżnia i wskazuje środki perswazji oraz rozumie ich funkcję. 

 Mówi z odpowiednią intonacją używając bogatego słownictwa (dobiera określenia 

oddające nastrój, cechy sytuacji, uczucia). 

 Charakteryzuje, ocenia postępowanie bohaterów i nazywa swoje reakcje czytelnicze. 

 Wygłasza z pamięci wiersz lub  fragment prozy wyraziście, poprawnie artykułuje głoski, 

bezbłędnie akcentuje wyrazy, posługuje barwą głosu, uwydatnia sens  utworu. 

 Formułuje i zapisuje wypowiedź skierowaną do konkretnego odbiorcy w imieniu 

własnym                                   i różnych nadawców: prośbę, podziękowanie, przeprosiny, 

powitanie, dedykację, życzenia. 

 Doskonale potrafi posługiwać się  formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV - VI. 

Redaguje: opowiadanie z dialogiem ( twórcze i odtwórcze), streszczenie, gratulacje, 

zaproszenie, list prywatny i oficjalny, sprawozdanie, opis ( w tym przeżyć 

wewnętrznych); kartkę z pamiętnika, charakterystykę, tekst o charakterze 

argumentacyjnym  oraz notatkę. Uwzględnia właściwe dla tych form środki językowe.  

 Tworzy samodzielnie opis dzieła sztuki, stosuje słownictwo charakterystyczne dla tej 

formy wypowiedzi. 

 Redaguje scenariusz filmowy na podstawie fragmentów książki. 

 Pisze prace logiczne, spójne, całkowicie poprawnie pod względem merytorycznym,  

interpunkcyjnym, ortograficznym oraz stylistyczno – językowym.  

 Samodzielnie sporządza plan odtwórczy tekstu – ramowy i szczegółowy. 

 Komponuje trójdzielną wypowiedź, stosuje akapity.  

 Potrafi w wypowiedzi pisemnej wykorzystać środki leksykalne poznane w kl.VI (np. 

frazeologizmy, wyrazy nacechowane emocjonalnie, oceniające). 

 



 

SAMOKSZTAŁCENIE  

 

 Doskonali technikę czytania i czyta nowy tekst płynnie, biegle z uwzględnieniem intencji 

nadawcy, akcentów logicznych, znaków interpunkcyjnych. 

 Samodzielnie, sprawnie posługuje się słownikami ogólnymi języka polskiego także 

specjalnymi oraz korzysta ze słownika terminów literackich. 

 Gromadzi  i selekcjonuje  pozyskane informacje. Poddaje je krytycznej analizie. 

 Efektywnie  posługuje się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi i 

wykorzystuje je do prezentowania własnych zainteresowań. 

 Poznaje życie kulturalne regionu. 

 

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

            KSZTAŁCENIE LITERACKO – KULTUROWE 

 Wskazuje w tekście osobę opowiadającą (narratora) i elementy świata przedstawionego 

(bohaterów, czas, przestrzeń, wydarzenia) 

 Wyodrębnia wątki główny i poboczne w utworze. 

 Odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości.  

 Rrozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne zwłaszcza w prozie 

fantastycznonaukowej,  fantasy 

 Rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową  

 Odbiera teksty na poziomie dosłownym i przenośnym. 

 Wymienia cechy gatunkowe bajki i baśni, legendy, mitu i opowiadania, przypowieści oraz 

powieści. 

 Wskazuje  cechy charakterystyczne komiksu.. 

 Wykazuje się dobrą znajomością przeczytanego tekstu i porządkuje wydarzenia 

chronologicznie. 

 Rozumie i potrafi  wskazać motywy postępowania bohaterów. 

 Konfrontuje decyzje bohaterów z własnymi doświadczeniami. 

 Potrafi wskazać w utworze poetyckim: epitet, porównanie, przenośnię, uosobienie, 

ożywienie, wyrazy dźwiękonaśladowcze, apostrofę, pytanie retoryczne, zdrobnienie, 

zgrubienie i wie, w jakim celu je zastosowano.. 

 Rozpoznaje wyróżniki wiersza  i posługuje się pojęciami: wers, zwrotka, refren, rym, 

rytm, wiersz rymowany i biały. 

 Odróżnia pojęcie narratora i podmiotu lirycznego. 

 Wskazuje niektóre elementy składające się na widowisko teatralne ( np. gra aktorska, 

reżyseria, dekoracje, kostiumy, rekwizyty). 

 Zna podstawowe różnice w sposobie przekazu  między teatrem, filmem, a literaturą. 

 Rozróżnia gatunki filmu fabularnego.  

 Identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, publicystyczny, reklamowy. 

 Wskazuje cechy charakterystyczne filmu, programu telewizyjnego, słuchowiska 

radiowego. 

 Używając poprawnego słownictwa przekazuje treść obejrzanego filmu, przedstawienia, 

programu telewizyjnego (uwzględniając poznane terminy) i dokonuje ich kilkuzdaniowej 

oceny. 

 Potrafi ciekawie przedstawić treść utworu  w formie ilustracji, dramy lub inscenizacji. 

 Rozumie pojęcie adaptacja utworu literackiego. Potrafi wymienić przykłady adaptacji. 

 



      KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE       

 Używa stylu  stosownego do sytuacji komunikacyjnej. 

 Rozumie na czym polega etykieta językowa. 

 Rozróżnia typy komunikatów np.: informacyjny, reklamowy, ikoniczny 

 Posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny. 

 Stosuje synonimy, antonimy, wyrazy wartościujące  i rozumie ich funkcję w tekstach. 

 Rozumie znaczenie poznanych związków frazeologicznych. Stara się poprawnie stosować  

je w wypowiedziach. 

 Rozróżnia odmienne i nieodmienne części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, 

liczebnik, zaimek, przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik, partykuła. 

 Wskazuje różnicę pomiędzy osobową i nieosobową  formą czasownika. 

 Stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu i trybu czasownika. 

 Odróżnia  czasowniki dokonane  i niedokonane. 

 Poprawnie stosuje w zdaniach różne formy rzeczownika i przymiotnika ( na ogół 

prawidłowo określa przypadek, liczbę i rodzaj). 

 Oddziela temat fleksyjny od końcówki, wskazuje oboczności w typowych przykładach. 

 Zauważa zależność form przymiotnika od określanego rzeczownika. 

 Stopniuje przysłówki i przymiotniki. 

 Potrafi zbudować różne rodzaje zdań pojedynczych. 

 Przekształca konstrukcje składniowe, np. zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, 

zdania pojedyncze w równoważniki zdania. 

 Wskazuje  części zdania (w tym rodzaje podmiotu, orzeczenia) i rozpoznaje sposoby ich 

wyrażania. 

 Rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu i tworzy wykres zdania pojedynczego. 

 Rozumie konstrukcje strony czynnej i biernej oraz przekształca konstrukcję strony biernej 

na czynną i odwrotnie. 

 Rozróżnia i buduje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. 

 Zna zasady ortograficzne poznane w kl. I – VI i na ogół poprawnie zapisuje wyrazy z 

czynnego zasobu słownictwa. 

 Potrafi wskazać słowa, których pisownię można wyjaśnić wymianami głosek w wyrazach                

i podaje przykłady  ilustrujące to. Umie dopisać wyrazy pokrewne. 

  Poprawnie rozróżnia głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne, twarde, miękkie. 

 Zna i stara się stosować zasady akcentowania wyrazów 

 W budowanych przez siebie zdaniach, wypowiedziach stara się właściwie stosować 

wszystkie poznane znaki interpunkcyjne. 

 

TWORZENIE  WYPOWIEDZI 

 Potrafi po wysłuchaniu wypowiedzi dokonać jej oceny, włączyć się do rozmowy.   

 Wyszukuje informacje, fragmenty potrzebne do argumentacji.  

 Rozróżnia typy argumentów np. odnoszące się do faktów, odwołujące się do emocji. 

 Stara się dokonywać selekcji informacji według stopnia ich ważności. 

 Potrafi komunikować się w sytuacjach codziennych. Umie zaplanować własną 

wypowiedź ustną 

 Samodzielnie formułuje argumenty, wnioski, i pouczenia wypływające z treści utworu                                

( odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury). 

 Wskazuje środki perswazji oraz rozumie ich funkcję. 

 Mówi z odpowiednią intonacją używając odpowiedniego słownictwa (dobiera określenia 

oddające nastrój, cechy sytuacji, uczucia). 



 Charakteryzuje, ocenia postępowanie bohaterów i nazywa swoje reakcje czytelnicze. 

 Wygłasza z pamięci wiersz lub  fragment prozy.  

 Formułuje i zapisuje wypowiedź skierowaną do konkretnego odbiorcy w imieniu 

własnym                                   i różnych nadawców: prośbę, podziękowanie, przeprosiny, 

powitanie, dedykację, życzenia. 

 Potrafi posługiwać się  formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV - VI. Redaguje: 

opowiadanie z dialogiem ( twórcze i odtwórcze), streszczenie, gratulacje, zaproszenie, list 

prywatny i oficjalny, sprawozdanie, opis ( w tym przeżyć wewnętrznych); kartkę z 

pamiętnika, charakterystykę, tekst o charakterze argumentacyjnym  oraz notatkę. 

Uwzględnia właściwe dla tych form środki językowe.  

 Tworząc  opis dzieła sztuki  stosuje słownictwo charakterystyczne dla tej formy 

wypowiedzi. 

 Redaguje krótki scenariusz filmowy na podstawie fragmentów książki. 

 Pisze prace logiczne, spójne, na ogół poprawne pod względem merytorycznym,  

interpunkcyjnym, ortograficznym oraz stylistyczno – językowym.  

 Samodzielnie sporządza plan odtwórczy tekstu – ramowy i szczegółowy. 

 Komponuje trójdzielną wypowiedź, stosuje akapity.  

 Stara się wykorzystać w wypowiedzi pisemnej środki leksykalne poznane w kl.VI (np. 

frazeologizmy, wyrazy nacechowane emocjonalnie, oceniające). 

 

SAMOKSZTAŁCENIE  

 

 Doskonali technikę czytania i czyta nowy tekst płynnie z uwzględnieniem intencji 

nadawcy,  znaków interpunkcyjnych. 

 Samodzielnie, posługuje się słownikami ogólnymi języka polskiego także specjalnymi 

oraz korzysta ze słownika terminów literackich. 

 Gromadzi  i selekcjonuje  pozyskane informacje.  

 Posługuje się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi i wykorzystuje je do 

prezentowania własnych zainteresowań. 

 Poznaje życie kulturalne regionu. 

 

            

Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

 KSZTAŁCENIE LITERACKO – KULTUROWE 

 Dostrzega w tekście osobę opowiadającą (narratora) i wskazuje niektóre elementy świata 

przedstawionego (bohaterów, czas, miejsce akcji, wydarzenia.   

 Wyodrębnia główne wątki utworu . 

 Potrafi wyodrębnić w tekście najważniejsze wydarzenia i układa je chronologicznie. 

  Wskazuje motywy postępowania bohaterów. 

 Odróżnia postaci i wydarzenia realistyczne od fantastycznych  

 Odróżnia bajkę od baśni, mit od legendy, powieść od noweli. 

 Wymienia cechy przypowieści. 

 Rozumie przesłanie, pouczenie wypływające z tekstu.  

 Identyfikuje komiks. 

 Wskazuje w utworze poetyckim niektóre środki stylistyczne np. przenośnię, epitet, 

porównanie, uosobienie, ożywienie, wyrazy dźwiękonaśladowcze, pytanie retoryczne, 

zdrobnienie, zgrubienie. 

 Rozpoznaje utwór pisany wierszem i prozą. 



 Wskazuje wyróżniki wiersza: wers, zwrotka, refren, rym 

 Rozpoznaje osobę mówiącą w tekście  

 Rozumie wprowadzane terminy związane z teatrem i filmem, radiem i telewizją. 

 Rozróżnia gatunki filmu (fabularny, dokumentalny, animowany) 

 Przekazuje prostym językiem treść obejrzanego filmu, przedstawienia, programu, audycji 

radiowej (uwzględniając poznane terminy) 

 Potrafi przedstawić treść utworu literackiego w formie ilustracji, scenki dramowej. 

 Rozumie pojęcie adaptacja utworu literackiego.  

 

 KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE       

 Używa słownictwa  stosownego do sytuacji komunikacyjnej. 

 Rozumie pojęcie etykieta językowa. 

 Wskazuje różne typy komunikatów.  

 Posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny. 

 Odróżnia  wyrazy wartościujące,  synonimy od  antonimów i stosuje je w wypowiedziach. 

 Rozumie znaczenie poznanych związków frazeologicznych. Stara się poprawnie stosować  

je w wypowiedziach. 

 Rozróżnia oraz stosuje odmienne i nieodmienne części mowy: czasownik, rzeczownik, 

przymiotnik, liczebnik, zaimek, przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik, partykuła. 

 Wskazuje różnicę pomiędzy osobową i nieosobową  formą czasownika. 

 Stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu i trybu czasownika. 

 Rozumie różnicę pomiędzy czasownikami dokonanymi i  niedokonanymi. 

 Stosuje w zdaniach różne formy rzeczownika i przymiotnika ( na ogół prawidłowo określa 

przypadek, liczbę i rodzaj). 

 Oddziela temat fleksyjny od końcówki, wskazuje oboczności w wyrazach podobnych do 

przykładów omawianych na zajęciach . 

 Stopniuje przysłówki i przymiotniki. 

 Rozpoznaje różne rodzaje zdań pojedynczych. 

 Przekształca konstrukcje składniowe, np. zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, 

zdania pojedyncze w równoważniki zdania. 

 Wskazuje  części zdania (w tym rodzaje podmiotu, orzeczenia) i rozpoznaje sposoby ich 

wyrażania. 

 Poprawnie rozpoznaje związki wyrazów i tworzy  wykres prostego zdania  pojedynczego. 

 Rozumie konstrukcje strony czynnej i biernej oraz przekształca konstrukcję strony biernej 

na czynną i odwrotnie. 

 Rozróżnia  złożone współrzędnie i podrzędnie. 

 Zna zasady ortograficzne poznane w kl. I – VI i na ogół poprawnie zapisuje wyrazy z 

czynnego zasobu słownictwa. 

 Potrafi wskazać słowa, których pisownię można wyjaśnić wymianami głosek w wyrazach.               

Umie dopisać wyrazy pokrewne. 

  Dzieli wyrazy na głoski, sylaby. Rozróżnia głoski ustne, nosowe, dźwięczne, 

bezdźwięczne, twarde, miękkie. 

 Zna i stara się stosować zasady akcentowania wyrazów 

 W budowanych przez siebie zdaniach, wypowiedziach stara się właściwie stosować 

wszystkie poznane znaki interpunkcyjne. 

 

TWORZENIE  WYPOWIEDZI 

 Potrafi po wysłuchaniu wypowiedzi dokonać jej oceny.   



 Wyszukuje informacje, fragmenty potrzebne do argumentacji.  

 Stara się dokonywać selekcji informacji według stopnia ich ważności. 

 Potrafi komunikować się w sytuacjach codziennych. Planuje własną wypowiedź ustną. 

 Formułuje  wnioski i pouczenia wypływające z treści utworu, wskazuje środki perswazji. 

 Ocenia postępowanie bohaterów i nazywa swoje reakcje czytelnicze. 

 Wygłasza z pamięci wiersz lub  fragment prozy. 

 Formułuje i zapisuje wypowiedź skierowaną do konkretnego odbiorcy w imieniu                                    

różnych nadawców: prośbę, podziękowanie, przeprosiny, powitanie, dedykację, życzenia. 

 Potrafi posługiwać się  formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV - VI. Redaguje: 

opowiadanie z dialogiem ( twórcze i odtwórcze), gratulacje, zaproszenie, list prywatny i 

oficjalny, sprawozdanie, opis ( w tym przeżyć wewnętrznych); kartkę z pamiętnika, 

charakterystykę, prosty tekst o charakterze argumentacyjnym  oraz notatkę. Stara się 

uwzględniać właściwe dla tych form środki językowe.  

 Redaguje opis obrazu. Wykorzystuje słownictwo nazywające stosunki przestrzenne, 

określające rozmieszczenie elementów na obrazie.  

 Sporządza plan odtwórczy tekstu – ramowy i szczegółowy. Redaguje streszczenie 

 Podejmuje próby zredagowania scenariusza filmowego na podstawie fragmentów książki. 

 Pisze prace logiczne, spójne. Stara się, aby były  poprawne pod względem  stylistyczno – 

językowym oraz interpunkcyjnym i ortograficznym.  

 Komponuje trójdzielną wypowiedź. 

 

SAMOKSZTAŁCENIE  

 

 Doskonali technikę czytania i czyta nowy tekst z odpowiednią intonacją z 

uwzględnieniem  akcentów logicznych, znaków interpunkcyjnych.  

 Posługuje się słownikami ogólnymi języka polskiego oraz korzysta ze słownika terminów 

literackich. 

 Gromadzi  i selekcjonuje  pozyskane informacje. 

 Posługuje się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi. 

 Wymienia obyczaje i tradycje kultywowane  kulturalne regionu. 

 

Ocenę DOPUSZCZAJACĄ otrzymuje uczeń który: 

KSZTAŁCENIE LITERACKO – KULTUROWE: 

 Dostrzega w tekście osobę opowiadającą.  

 Odróżnia postaci i wydarzenia realistyczne od fantastycznych 

 Potrafi wyodrębnić w tekście najważniejsze wydarzenia. Określa miejsce i czas wydarzeń.  

 Ocenia bohaterów na podstawie ich postępowania. 

 Z pomocą nauczyciela odróżnia bajkę od baśni, mit od legendy, opowiadanie od powieści. 

 Identyfikuje  komiks. 

 Wskazuje w utworze poetyckim środki stylistyczne np. epitet, porównanie, uosobienie, 

ożywienie, zdrobnienie, zgrubienie.  

 Rozpoznaje utwór pisany wierszem i prozą. Wskazuje wers, zwrotkę, rym. 

 Rozumie ogólny sens utworów. 
 Prostym językiem przekazuje treść obejrzanego filmu, przedstawienia, programu.  

 Potrafi wymienić podstawowe elementy dzieła teatralnego i filmowego. 

 Rozumie wprowadzane terminy związane z teatrem i filmem, radiem i telewizją. 

 Rozróżnia gatunki filmu. 

 



KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE     

 

 Stosuje słownictwo odpowiednie do sytuacji komunikacyjnej 

 Z pomocą nauczyciela rozróżnia części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, 

liczebnik, zaimek, przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik, partykuła. 

 Wskazuje różnicę pomiędzy osobową i nieosobową  formą czasownika. 

 Odmienia czasowniki przez osoby, liczby i czasy. 

 Odmienia przez przypadki i liczby  rzeczowniki i przymiotniki. 

  Z pomocą nauczyciela oddziela temat fleksyjny od końcówki, wskazuje oboczności. 

 Stopniuje przysłówki i przymiotniki.  

 Wskazuje równoważniki zdań. 

 Rozpoznaje i buduje zdania pojedyncze, złożone. 

 Wskazuje  części zdania . 

 Poprawnie tworzy wykres łatwego zdania pojedynczego. 

 Zna podstawowe zasady ortograficzne poznane w kl. I – VI. 

 Potrafi wskazać słowa, których pisownię można wyjaśnić wymianami głosek w wyrazach                

i podaje przykłady  ilustrujące to. 

  Rozróżnia głoski, litery, dzieli wyrazy na sylaby.  

 W budowanych przez siebie wypowiedzeniach stara się stosować poznane znaki 

interpunkcyjne. 

 

TWORZENIE  WYPOWIEDZI 

 Zamyka myśl w granicach zdania.   

 Mówi na temat, opowiada o zaobserwowanych wydarzeniach, akcji filmu, książki. 

 Wyszukuje w krótkim tekście potrzebne informacje.  

 Potrafi komunikować się w sytuacjach codziennych i  używając odpowiedniego 

słownictwa. 

 Ocenia postępowanie bohaterów i nazywa swoje reakcje czytelnicze. 

 Wygłasza z pamięci krótki wiersz lub  fragment prozy. 

 Formułuje i zapisuje prostą wypowiedź: prośbę, podziękowanie, przeprosiny, powitanie, 

dedykację, życzenia, gratulacje. 

 Potrafi posługiwać się  formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV - VI. Korzystając ze 

wskazówek nauczyciela redaguje: krótkie opowiadanie, zaproszenie, list, sprawozdanie, 

opis, kartkę z pamiętnika,  

 Potrafi przy pomocy wskazówek nauczyciela zredagować charakterystykę, tekst o 

charakterze argumentacyjnym  oraz notatkę.  

 Sporządza plan odtwórczy tekstu. Redaguje na  podstawie planu krótkie streszczenie. 

 Komponuje trójdzielną wypowiedź. 

 Pisze prace na ogół poprawne pod względem merytorycznym, spójne. 

 

SAMOKSZTAŁCENIE  

 

 Doskonali technikę czytania i czytania ze zrozumieniem. 

 Przy pomocy nauczyciela posługuje się słownikami ogólnymi języka polskiego  

 Gromadzi  informacje na wskazany temat. 

 Posługuje się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi.  

 Wymienia obyczaje i tradycje kultywowane w jego domu. 

 

Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na 



ocenę dopuszczają. Nie opanował  wiedzy i umiejętności zawartych w  podstawie 

programowej. 

Nie jest w stanie wykonać, nawet z pomocą nauczyciela, zadań o niewielkim stopniu 

trudności. 

 

 

 

 


