
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. VII 

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

W SKIERNIEWICACH 

Uczeń spełnia wymagania określone w kryteriach dla klas IV – VI 

 
OCENĘ  NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

 nie opanował w kl. VII wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. 

 ma bardzo duże braki w zakresie  wiedzy i umiejętności zawartych w  podstawie 

programowej. 

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

trudności. 

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 
 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA LITERACKO-KULTUROWEGO: 
 

 czyta w stopniu pozwalającym na zrozumienie tekstu literackiego i przygotowuje 

samodzielnie opowiadanie odtwórcze; 
 wyszukuje w tekście potrzebne informacje; 
 zna rodzaje literackie, odróżnia tekst liryczny od dramatu i prozy, potrafi podać 

przykładowe gatunki literackie w obrębie rodzaju w tym: tren, fraszkę, balladę; 
 wskazuje elementy dramatu; 
 rozumie podstawowe terminy literackie: akcja, wątek, fabuła, świat przedstawiony, 

powieść, narrator, podmiot liryczny, fikcja literacka, rym, strofa; 

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

dosłownym, na poziomie krytycznym z pomocą nauczyciela; 
 zna pojęcie komizmu; 
 zna podstawowe środki wyrazu artystycznego, w tym: neologizm, eufemizm, inwokację; 

  rozpoznaje obrazy poetyckie w utworze;  

 rozpoznaje  apostrofę, pytanie retoryczne, symbol, alegorię,  
 dostrzega różnice pomiędzy literaturą piękną a naukową. 
 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO: 

 rozróżnia odmienne i nieodmienne części mowy,  

  rysuje schematy  zdania pojedynczego; 
 rozpoznaje wyraz podstawowy i pochodny;  
 wie czym jest podstawa słowotwórcza, formant, rodzina wyrazów; rozumie różnicę  

między wyrazem pokrewnym a bliskoznacznym; 

 zna typy wyrazów złożonych; 
 rozpoznaje i nazywa imiesłowy;  
 tworzy według wzoru imiesłowowy równoważnik zdania; 

 wskazuje wypowiedzenia złożone; 
 zna zasady akcentowania w języku polskim; 
 stara się używać poprawnych form gramatycznych imion i nazwisk; 



 wie, czym jest homonim; 
 rozróżnia treść i zakres znaczeniowy wyrazu; 
 rozpoznaje podstawowe  skróty i skrótowce; 
 zna podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki; 
 przedstawia podział głosek; 

 wskazuje różnice pomiędzy mową a pismem, odwołując się do przykładów; 
 wymienia odmiany polszczyzny; 

 rozróżnia języki środowiskowe; 

 zna pojęcia: dialekt i gwara; 

 wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych i tematach fleksyjnych; 
 rozpoznaje   mowę zależną i niezależną: 
 zna zasady  pisowni wyrazów z partykułą „nie”; 
 rozumie na czym polega grzeczność językowa i stosuje ją w wypowiedziach; 
 rozpoznaje w tekstach reklamowych niektóre środki perswazji i manipulacji.  
 

 

W ZAKRESIE TWORZENIA WYPOWIEDZI: 
 

 stosuje akapity i rozumie ich rolę;  
 zna pojęcia tezy, hipotezy i argumentu; 
 z pomocą nauczyciela podejmuje próby wnioskowania;  

 pisze plan ramowy i szczegółowy, różne pisma użytkowe (zaproszenie, dedykację, 

ogłoszenie), opowiadanie twórcze, notatkę,  
 redaguje według podanego wzoru, z pomocą nauczyciela, prostą wypowiedź 

argumentacyjną, sprawozdanie z filmu, przemówienie; 
 opisuje, charakteryzuje postaci rzeczywiste i fikcyjne;  

 gromadzi materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; 
 podejmuje próbę wygłaszania przemówienia oraz próby uczestniczenia w dyskusji;  

 w wypowiedziach pisemnych popełniane błędy nie przekreślają całkowicie wartości pracy 
 i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie; 

 formułuje pytania do tekstu, streszcza go;  
 wygłasza z pamięci krótki utwór literacki. 

 

W ZAKRESIE SAMOKSZTAŁCENIA: 
 

 zna zasady korzystania ze źródeł; 
 samodzielnie posługuje się poznanymi słownikami; 
  rozwija nawyki systematycznego uczenia się; 
 uczestniczy w pracy grupowej, współpracuje z innymi w realizacji projektów 

edukacyjnych.  
 

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY SPEŁNIŁ 

KRYTERIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ ORAZ: 
 
 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA LITERACKO-KULTUROWEGO: 
 w przeczytanym tekście określa elementy świata przedstawionego, wskazuje różne formy 

wypowiedzi (dialog, opis, opowiadanie), podejmuje próby oceny bohaterów, rozumie 

motywy ich postępowania; 
 zna pojęcie: fraszki, trenu, satyry, pieśni, hymnu, sonetu, bajki, ballady, noweli, 

opowiadania, przypowieści, mitu, komedii, tragedii; 



 potrafi wskazać i nazwać  środki językowego obrazowania, w tym: symbol, alegorię, 

neologizm, eufemizm; 
 zna podstawowe pojęcia z zakresu teatru, dramatu i posługuje się nimi, potrafi nazwać 

elementy tworzywa  teatralnego; 
 wskazuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim;  

 rozpoznaje rodzaje komizmu; 

 wie, co to jest adaptacja filmowa, potrafi wymienić jej przykłady, 
  zna pojęcia: scenariusz, scenopis, odróżnia film dokumentalny od fabularnego; 
  potrafi odróżnić informację prasową od innych tekstów dziennikarskich i rozumie jej 

funkcje; 
 dostrzega różnicę miedzy literaturą piękna, popularno-naukową i naukową  

oraz publicystyką. 
 nazywa i interpretuje elementy dzieła sztuki; 
 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO: 

 

 wskazuje zjawiska fonetyczne; 
 rozróżnia mowę zależną od niezależnej i  stara się poprawnie przytaczać cudze 

wypowiedzi; 
 zna i stosuje w stopniu dostatecznym poznane zasady ortograficzne i interpunkcyjne; 
 wskazuje części mowy odmienne i nieodmienne,  potrafi nazwać ich istotne cechy,  

a także stosować ich  poprawne formy zgodnie z normami polszczyzny; 
 przeprowadza analizę  zdań pojedynczych, sporządza ich wykresy; 
 rozpoznaje wypowiedzenia złożone; 
 w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant; 
 tworzy rodzinę wyrazów; rozumie pojęcie podstawa słowotwórcza; 
 rozpoznaje zrosty, złożenia, zestawienia; 
 poprawnie tworzy imiesłowy od czasowników; 
 rozpoznaje imiesłowowy równoważnik zdania; 
 podaje przykłady homonimów 
 poprawnie akcentuje wyrazy; 
 podaje znaczenie powszechnie używanych skrótów i skrótowców, poprawnie ich używa,  

 poprawnie stosuje nazwy miejscowości i nazwy mieszkańców; 
 zna odmiany języka; 
 wskazuje różnice pomiędzy polszczyzną oficjalną, a nieoficjalną; 

 rozpoznaje regionalizmy i kolokwializmy; 

  rozróżnia pojęcie dialektu i gwary; 

 wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz tematach 

fleksyjnych wyrazów odmiennych; 
 rozpoznaje w tekstach reklamowych podstawowe środki perswazji i manipulacji;  

 wskazuje wypowiedzi zgodne i niezgodne z zasadami etyki słowa. 

 
 

W ZAKRESIE TWORZENIA WYPOWIEDZI: 

 porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; 
 redaguje wypowiedź poprawnie stosując zasady kompozycji tekstu;   

 rozumie rolę akapitów w tekście; 
 redaguje opowiadanie z elementami innych form wypowiedzi (dialogiem, opisem, 

charakterystyką),  pisma użytkowe, recenzję, opis dzieła sztuki, plan rozprawki; 



przemówienie; 
 formułuje  tezę, hipotezę i proste argumenty przy tworzeniu rozprawki; 
 odróżnia przykład od argumentu;  
 podaje przykłady ilustrujące argumenty,  

 rozróżnia środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych i 

nieoficjalnych sytuacjach mówienia;  

 recytując utwór literacki próbuje go interpretować; 
 

W ZAKRESIE SAMOKSZTAŁCENIA: 
 

 rzetelnie i z poszanowaniem praw autorskich korzysta z informacji; 
 rozwija umiejętność formułowania opinii; 
 rozwija umiejętność samodzielnej prezentacji swojej pracy. 

 
 

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY SPEŁNIA KRYTERIA 

NA OCENĘ DOSTATECZNĄ ORAZ: 

 
 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA LITERACKO-KULTUROWEGO: 

 swobodnie wypowiada się na temat przeczytanego utworu, omawia elementy świata 

przedstawionego, określa gatunek, typ utworu; 
 w wypowiedziach podejmuje próby oceny, a także wartościowania problemów i zjawisk 

dotyczących języka, literatury, kultury; 
 wymienia poznane gatunki literackie, określa ich cechy; 
 posługuje się poznanymi terminami literackimi; 
 wskazuje w utworze poznane środki stylistyczne,  określa ich funkcje; 
 dostrzega manipulację i perswazję, wartościowanie w czytanym tekście; 

  określa funkcję środków artystycznego wyrazu;  

 rozpoznaje w tekście literackim neologizmy, eufemizmy, porównanie homeryckie, symbol 

i alegorię; 
 zna pojęcie ironii; 
 wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, 

historyczny. 
 znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej nawiązania do tradycyjnych wątków 

kulturowych;  

 nazywa wartości uniwersalne, do których odwołuje się utwór,  

 rozpoznaje gatunki dziennikarskie np. reportaż, wywiad i określa ich podstawowe cechy; 
 określa wartości estetyczne poznanych tekstów kultury; 

 
 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO: 

 

 w pracach ucznia pojawiają się nieliczne błędy językowe, ortograficzne, interpunkcyjne; 
 rozpoznaje funkcje składniowe różnych części mowy, zna osobliwości w odmianie 

rzeczowników, czasowników, liczebników, zaimków; 
 odmienia imiesłowy przymiotnikowe; 
 przeprowadza analizę rozwiniętego zdania pojedynczego, wyszukuje wyrazy  

poza związkami zdania;  



 podaje przykłady upodobnień fonetycznych pod względem dźwięczności i uproszczeń; 
 poprawnie zapisuje skróty i odmienia skrótowce; 
 określa rodzaje formantów i  ich funkcje; 
 wskazuje rdzeń;  
 podaje przykłady  homonimów; 
 przekształca wskazane zdania na konstrukcje z imiesłowami przysłówkowymi; 

 poprawnie stosuje imiesłowowy równoważnik zdania, przekształca go na zdanie złożone; 
 przeprowadza analizę wypowiedzeń  złożonych i rysuje ich  wykresy; 
 zna wyjątki od reguły polskiego akcentu; 
 odróżnia mowę zależną i niezależną; przekształca jedną na drugą. 
 rozpoznaje środowiskowe, regionalne odmiany języka i podaje ich przykłady; 
 świadomie stosuje w wypowiedziach zasady etykiety językowej;  

 wymienia cechy wypowiedzi perswazyjnej, manipulacyjnej i próbuje je zastosować  

w wypowiedzi. 
 

W ZAKRESIE TWORZENIA WYPOWIEDZI: 

 samodzielnie dokonuje przekształceń tekstu np. rozbudowuje go skraca, parafrazuje; 
 wyraża i uzasadnia własne zdanie, używając właściwych argumentów, odwołuje się  

do kontekstu literackiego, popiera je odpowiednimi przykładami; 

 formułuje wnioski wynikające z argumentacji,  

 redaguje recenzję, przemówienie, rozprawkę,  
 wypowiedzi pisemne wzbogaca dialogiem, elementami opisu, charakterystyki, oceny; 
 stosuje odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności 

językowej; 
 samodzielnie przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego; 
 redaguje charakterystykę porównawczą; 
 pisze prace na ogół poprawne pod względem merytorycznym,  interpunkcyjnym, 

ortograficznym oraz  językowym;  
 wskazuje użyte w tekstach reklamowych środki perswazji i manipulacji; 

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

bezbłędnie akcentuje wyrazy; 
 prezentuje w dyskusji swoje stanowisko, rozwija je odpowiednio dobranymi argumentami, 

świadome stosuje retoryczne środki wyrazu.  

 

W ZAKRESIE SAMOKSZTAŁCENIA: 
 

 rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania; 
 rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii; 
 uczestniczy w projektach edukacyjnych; 
 realizuje projekty edukacyjne, prezentuje efekty pracy indywidualnej lub grupowej. 

 
 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ  OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY SPEŁNIA 

KRYTERIA NA OCENĘ DOBRĄ ORAZ: 
 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA LITERACKO-KULTUROWEGO: 

 samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji dzieła literackiego,  wskazuje na jego 

wartości poznawcze, wychowawcze i estetyczne,  
 omawia symbolikę utworu; 
 sprawnie posługuje się w wypowiedziach różnorodnymi środkami językowymi; 



 jest świadomym odbiorcą dzieła literackiego, filmowego czy teatralnego, bez problemu 

odczytuje inne teksty kultury (np. sztuki plastyczne); 
 interpretuje dzieła sztuki. 
 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO: 

 

 wypowiedzi ucznia nie zawierają błędów  dotyczących poprawności językowej, 

ortograficznej i interpunkcyjnej; 
 rozwiązuje bardziej złożone problemy gramatyczne, świadomie wykorzystując posiadaną 

wiedzę; 
 wskazuje i poprawia błędy związane z użyciem imiesłowów; 
 dostrzega zróżnicowanie języka i rozpoznaje jego odmiany; 

  stosuje zasady dotyczące wyjątków od reguły polskiego akcentu;  

 bezbłędnie przytacza cudze wypowiedzi, stosując odpowiednie znaki interpunkcyjne; 

 analizuje zabiegi perswazyjne i manipulacyjne zastosowane w tekstach, samodzielnie 

formułuje teksty perswazyjne i  manipulacyjne. 
 

    W ZAKRESIE TWORZENIA WYPOWIEDZI: 
 redaguje różne formy wypowiedzi, m.in. opowiadanie z elementami dialogu i monologu, 

opisów, charakterystyki;  

 w charakterystyce  dokonuje wszechstronnej oceny prezentowanego bohatera,  

w rozprawce, przemówieniu – swą opinię popiera rzeczowymi argumentami, w recenzji – 

prezentuje oryginalne, indywidualne spojrzenie na lekturę, film, a opis wzbogaca 

środkami artystycznego wyrazu; 

 zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne 

zdanie; 
 aktywnie uczestniczy w dyskusji, używając środków językowych wyrażających stosunek 

mówiącego do przedstawianych treści i nawiązuje do wypowiedzi przedmówców; 
 funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne w celu oddziałania na odbiorcę;  

 recytując utwór stosuje odpowiednią intonację, posługuje się barwą głosu, uwydatnia sens  

utworu. 
 

W ZAKRESIE SAMOKSZTAŁCENIA: 
 

 pogłębia swoją wiedzę przedmiotową; 
 uczestniczy w konkursach; 
 rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania. 
 realizuje projekty edukacyjne, prezentuje efekty pracy indywidualnej lub grupowej. 

 
OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY SPEŁNIA 

KRYTERIA NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ  ORAZ: 

  
 twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia oraz zainteresowania; 
 proponuje oryginalne rozwiązania;  
 samodzielnie rozwiązuje problemy o dużym stopniu trudności; 

 jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia; 



 jest kreatywny, nie powiela cudzych poglądów, potrafi  przedstawić krytyczną, rzeczową 

refleksję wynikającą z wnikliwej analizy utworu  literackiego, dzieła sztuki, czy 

rzeczywistości; 

 posiada wysoką świadomość językową, 
 samodzielnie interpretuje teksty pisane i inne teksty kultury, uwzględniając intencję nadawcy 

oraz konteksty niezbędne do interpretacji  

 podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje 

wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny 
 aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i projektach edukacyjnych. 

 
 


