
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. VIII 

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

W SKIERNIEWICACH 

        Uczeń spełnia wymagania określone dla klas IV – VI oraz VII 

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:  

 
 nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. 

 nie opanował  podstawowych wiadomości.  

 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: 
 zna rodzaje literackie, odróżnia tekst liryczny od dramatu i prozy, potrafi podać 

przykładowe gatunki literackie w obrębie rodzaju; 

 wskazuje elementy dramatu; 

 rozumie podstawowe terminy: fabuła, akcja, wątek,  świat przedstawiony, fikcja 

literacka, narrator, podmiot liryczny, refren, rym, strofa; 

 zna pojęcia: peryfraza, anafora, hymn, epopeja, inwokacja, eufemizm, komizm, 

alegoria, utopia, i rozpoznaje je korzystając z pomocy nauczyciela: 
 wie, na czym polega stosowanie: perswazji, sugestii, ironii; 

 posługuje się terminami i pojęciami takimi jak; literatura faktu, science fiction, 

stereotyp, aforyzm, symbol, puenta; 

 wymienia najważniejsze fakty z  życia autorów lektur; 

 rozumie  problematykę czytanych utworów lirycznych i epickich; 

 wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego; 

 rozpoznaje podstawowe środki poetyckiego obrazowania; 

 wypowiada się na temat bohaterów czytanych utworów; 

 wskazuje cechy  liryki; 

 określa narrację utworu epickiego. 

 zna gatunki filmowe i potrafi wymienić ich cechy, odróżnia film fabularny  

od dokumentalnego; 

 czyta ze zrozumieniem fragmenty tekstów publicystycznych i popularnonaukowych. 
 

 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO: 

 rozpoznaje rodzaje zdań podrzędnie i współrzędnie  złożonych, a w zdaniu złożonym 

podrzędnie wskazuje zdanie nadrzędne,  

 wykonuje wykresy zdań pojedynczych i złożonych; 

 rozpoznaje nazwy osobowe i miejscowe; 



 rozróżnia wypowiedzenia wielokrotnie złożone; 

 wie, na czym polega grzeczność językowa i potrafi podać jej przykłady; 

 rozumie istotę błędu językowego; 

 odróżnia mowę niezależną od zależnej; 

 zauważa zróżnicowanie słownictwa języka polskiego, 

 podaje przykłady  neologizmów, archaizmów, zapożyczeń, synonimów, homonimów, 

antonimów,  

 zna pojęcie stylu; 
 wskazuje odmienne i nieodmienne części mowy; 

 właściwie stopniuje przymiotniki i przysłówki ; 

 stosuje zasady pisowni części mowy z partykułą „nie”; 

 zna  podstawowe zasady ortografii i interpunkcji; 

 rozróżnia główne i drugorzędne części zdania; 

 rozpoznaje w tekście równoważniki zdań; 

 posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu fonetyki (sylaba, głoska, podział 

głosek, akcent, upodobnienia, uproszczenia); 

 zna podstawowe pojęcia z zakresu słowotwórstwa.  
 

 

W ZAKREISE TWORZENIA WYPOWIEDZI: 

 potrafi wymienić, z jakich elementów składają  się życiorys i CV; 

 podejmuje próby tworzenia powyższych form wypowiedzi; 

 zna zasady redagowania  podania, listu motywacyjnego; 

 podejmuje próby przekształceń tekstu cudzego ( skraca, streszcza); 

 pisze według podanego wzoru poznane formy wypowiedzi, podejmuje z pomocą 

nauczyciela próby redagowania wypowiedzi argumentacyjnych np. rozprawki, 

przemówienia, recenzji; 

 stara się formułować argumenty i odróżniać od ilustrujących je przykładów; 

 charakteryzuje postacie rzeczywiste i bohaterów lektur ; 

 potrafi przeprowadzić krótki wywiad; 

 podejmuje próby opisu dzieła sztuki; 

 recytuje krótkie teksty, przestrzega zasad poprawnej wymowy;  

 

W ZAKRESIE SAMOKSZTAŁCENIA: 

 rozwija nawyk systematycznego uczenia się; 

 samodzielnie posługuje się słownikami; 

 korzysta z różnych źródeł wskazanych przez nauczyciela. 

 

. 

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY SPEŁNIA 

KRYTERIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ ORAZ: 
 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA LITERACKO-KULTUROWEGO: 
 

 w przeczytanym utworze określa elementy świata przedstawionego, wskazuje różne 

formy wypowiedzi  ( dialog, monolog, opis, opowiadanie), podejmuje próby oceny 

bohaterów, rozumie motywy ich postępowania; 



 rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne  

dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju;  

 rozróżnia gatunki literackie (w tym pamiętnik, komedię, fraszkę, sonet, pieśń, tren, 

balladę, epopeję, tragedię); 

  określa rodzaj liryki; 

 rozumie terminy: puenta, przenośnia, porównanie homeryckie; symbol, anafora, refren, 

groteska,, reportaż, felieton i określa ich  cechy;  

 zna pojęcie ironii i rozpoznaje ją, gdy została zastosowana  w tekście; 

 potrafi wskazać i nazwać środki językowego obrazowania: epitet, porównanie, 

przenośnię, pytanie retoryczne, wyraz dźwiękonaśladowczy, apostrofę, eufemizm, 

neologizm, archaizm, peryfrazę,  inwokację,  

 podejmuje próbę interpretacji dzieła artystycznego; 

 zna podstawowe pojęcia z zakresu teatru i dramatu; 

 klasyfikuje poznawany tekst jako literacki, publicystyczny lub popularnonaukowy;  

 rozpoznaje gatunki dziennikarskie (w tym: reportaż i artykuł);  

 charakteryzuje twórczość wybranego autora lektur. 

 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO: 

 wskazuje związki frazeologiczne i omawia ich funkcje; 

 posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny;  

 wymienia cechy charakterystyczne poznanych stylów - potoczny, urzędowy, artystyczny, 

naukowy; 
 rozumie na czym polega zróżnicowanie słownictwa języka polskiego,  rozpoznaje 

zapożyczenia, archaizmy, słowa gwarowe;  

 rozpoznaje  neologizmy w tekście i dokonuje ich podziału; 

 charakteryzuje nieodmienne i odmienne części mowy i określa ich formy fleksyjne; 

 wskazuje i nazywa  w zdaniu podmioty, orzeczenia oraz drugorzędne części zdania; 

 zna i stosuje w stopniu dostatecznym zasady interpunkcyjne i ortograficzne; 

 przeprowadza analizę zdania pojedynczego i złożonego; 

 tworzy poprawne wypowiedzenia wielokrotnie złożone;  

 wskazuje podstawę słowotwórczą i formant, tworzy rodziny wyrazów; 

 przyporządkowuje wyraz pochodny do kategorii słowotwórczej; 

 rozpoznaje głoski, wskazuje sylaby akcentowane w wyrazach; rozpoznaje, upodobnienia, 

uproszczenia grup spółgłoskowych; 

 wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach 

fleksyjnych wyrazów odmiennych; 

 właściwie odmienia nazwy miejscowości; 

 używa imion w wołaczu i poprawnie odmienia nazwiska; 
 rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową. 

 

W ZAKRESIE TWORZENIA WYPOWIEDZI:  

 

 gromadzi informacje niezbędne  do CV, listu motywacyjnego, życiorysu; 

 tworzy wypowiedź stosując kompozycję odpowiednią dla danej formy  gatunkowej; 

 odróżnia argument od przykładu; 

 wyraża i uzasadnia własne zdanie, używając prostej argumentacji;  

 gromadzi argumenty do wypowiedzi argumentacyjnej; 

 tworzy plan kompozycyjny rozprawki, przemówienia, artykułu, listu, sprawozdania, 

recenzji; 



 redaguje opowiadanie z elementami innych form wypowiedzi ( dialogiem, opisem np. 

przeżyć, miejsca, charakterystyką) oraz recenzję, rozprawkę, opis dzieła plastycznego, 

pamiętnik, dziennik; 

 podejmuje samodzielne próby przekształceń tekstu cudzego (skraca, streszcza, 

rozbudowuje)  

 wykazuje dbałość o estetykę zapisu. 

 recytuje teksty, przestrzega zasad intonacji zdaniowej; 
 

W ZAKRESIE SAMOKSZTAŁCENIA: 

 rozwija umiejętność samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy; 

 uczestniczy w projektach edukacyjnych; 

 rozwija:  umiejętność krytycznego myślenia 

 tworzy prezentację multimedialną; 

 rzetelnie korzysta z informacji. 

 
 

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY SPEŁNIA KRYTERIA 

NA OCENĘ DOSTATECZNĄ ORAZ: 
 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA LITERACKO-KULTUROWEGO: 
 wykazuje się dobrą znajomością treści omawianych lektur, swobodnie wypowiada się  

na temat  utworu, określa gatunek, typ utworu; 

 odczytuje  przenośny sens utworu i omawia jego przesłanie;,  

 wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu, 

porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie, 

 w wypowiedziach podejmuje próby oceny, a także wartościowania problemów i zjawisk 

dotyczących literatury, kultury; 

 potrafi zająć stanowisko i uzasadnić je; 

 wskazuje wątki (literackie, kulturowe) występujące w różnych tekstach kultury; 

 określa cechy rodzajów i gatunków literackich  

 wykazuje się znajomością poznanych terminów literackich; 

 rozpoznaje w utworze poznane środki stylistyczne  i określa ich funkcje, 

 formułuje tezę interpretacyjną podczas omawiania utworu i uzasadnia ją; 

 wskazuje w utworze wyrazy nacechowane emocjonalnie i określa ich funkcję; 

 zna gatunki dziennikarskie (reportaż,  felieton) i określa ich cechy; 

 klasyfikuje poznawany tekst jako literacki, publicystyczny lub popularnonaukowy;  

 rozpoznaje alegorię, symbol, ironię i omawia ich znaczenie; 

 odczytuje inne teksty kultury ( film, teatr, muzyka, sztuki plastyczne); 
 

 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO: 

 pisze zgodnie z normami poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej;  

 zna typy błędów językowych, zauważa je i próbuje dokonywać autokorekty; 

 rozpoznaje zapożyczenia, archaizmy, neologizmy, frazeologizmy kolokwializmy  

i wyjaśnia ich znaczenie; 

 wykazuje się znajomością frazeologizmów o różnym rodowodzie; 

 przeprowadza analizę wypowiedzeń wielokrotnie złożonych i rysuje ich  wykresy; 
 zna i poprawnie stosuje zasady interpunkcji w zdaniu złożonym; 



 dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu, określa funkcje formantów słowotwórczych; 

 zna klasyfikację skrótowców; 

 zna mechanizm uproszczeń i upodobnień fonetycznych; 

 poprawnie stosuje zasadę pisowni  partykuły „nie” z różnymi częściami mowy. 

 rozróżnia typy nazw miejscowych;  

 stosuje się do zasad normy językowej wzorcowej i użytkowej;  
 rozróżnia style: artystyczny, naukowy, publicystyczny, potoczny, naukowy; 
 

W ZAKRESIE TWORZENIA WYPOWIEDZI: 

 samodzielnie dokonuje przekształceń tekstu (skraca, streszcza, rozbudowuje);  

 potrafi postawić tezę interpretacyjną, sformułować hipotezę; 

  wyraża i uzasadnia własne zdanie, używając właściwie dobranych argumentów;  
 redaguje rozprawkę, recenzję, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystykę porównawczą, 

wywiad;  

  wypowiedzi o charakterze twórczym wzbogaca o różne rodzaje opisów, dialogi, 

monologi; 

 potrafi sformułować i  wygłosić przemówienie; 

  funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie  

na odbiorcę; 

 bierze udział w dyskusji, wyraża swoje zdanie; 

 redaguje podanie, CV, list motywacyjny, życiorys: 

 rozpoznaje środki perswazji i manipulacji w tekstach oraz określa ich funkcję; 

 dokonuje interpretacji głosowej tekstów, uwydatnia sens  utworu. 
 

W ZAKRESIE SAMOKSZTAŁCENIA: 

 uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie; 

 rozwija umiejętność  krytycznego myślenia i formułowania opinii. 

 korzysta z samodzielnie wybranych źródeł informacji, szanując cudzą własność 

intelektualną;  

 
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, estetyczne, omawia symbolikę utworu; 

 określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji; 

 poprawnie posługuje się terminologią związaną z analizą i interpretacją utworów epickich, 

lirycznych i dramatycznych;  

 omawia i interpretuje przesłanie utworu; 

 określa funkcje wskazanych w utworze środków stylistycznych; 

 jest świadomym odbiorcą dzieła literackiego, filmowego czy teatralnego, porównuje 

dramat z jego realizacją sceniczną, powieść z jej adaptacją filmową; 

 odczytuje inne teksty kultury i interpretuje je, określa wartości estetyczne; 
 wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze; 

 porównuje wątki (literackie, kulturowe) występujące w różnych tekstach kultury; 



 omawia konteksty np. społeczno- historyczne, biograficzne, kulturowe  wybranych 

utworów; 

 określa funkcje literatury pięknej, literatury popularnonaukowej i publicystyki;  

 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO: 

 używa poprawnych form gramatycznych nazw osobowych, miejscowych; 

 rozróżnia i stosuje w wypowiedziach różne rodzaje wypowiedzeń wielokrotnie złożonych;  

 dokonuje rozbioru logicznego i gramatycznego rozwiniętego zdania; 

 rozumie mechanizmy zjawisk fonetycznych i ich znaczenie dla wymowy i pisowni; 

 bezbłędnie zamienia mowę zależną na niezależną i niezależną na zależną; 
 rozumie i stosuje zasady dotyczące wyjątków od reguły polskiego akcentu; 

 różnicuje słowa w zależności od ich treści i zakresu znaczeniowego;  

 rozwiązuje bardziej złożone problemy gramatyczne, wykorzystując posiadaną wiedzę; 

 

W ZAKRESIE TWORZENIA WYPOWIEDZI: 

 sprawnie posługuje się w wypowiedziach różnorodnymi środkami językowymi;  

w charakterystyce dokonuje wszechstronnej oceny prezentowanego bohatera, w 

rozprawce - swą opinię popiera właściwie dobranymi argumentami, w recenzji – 

prezentuje oryginalne, indywidualne spojrzenie na książkę, film lub spektakl, a opis 

wzbogaca środkami artystycznego wyrazu; 

 redaguje prace, łącząc różne formy wypowiedzi; 

 biegle dokonuje przekształceń tekstu literackiego; 

  wypowiedzi są bezbłędne pod względem poprawności językowej, ortograficznej i 

interpunkcyjnej; 

 wygłasza przemówienie zgodne z jego charakterem; 

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

bezbłędnie akcentuje wyrazy, stosuje odpowiednią intonację, uwydatnia sens  utworu; 

 tworzy spójną, poprawną pod względem merytorycznym wypowiedź o odpowiedniej 

kompozycji, wymaganej dla danej formy gatunkowej; 

 uogólnia, podsumowuje, argumentuje-  formułuje opinię wraz z uzasadnieniem; 

 zna zasady etyki wypowiedzi i potrafi się do nich zastosować; 

 bierze udział w dyskusji, wyraża swoje zdanie zgadzając się z cudzymi poglądami lub 

polemizując z nimi; 

. 

W ZAKRESIE SAMOKSZTAŁCENIA: 

 uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie; 

 pogłębia swoją wiedzę przedmiotową, korzystając z poszanowaniem własności  

       intelektualnej z różnych źródeł informacji;  

 aktywnie włącza się w realizację projektów edukacyjnych.  

 

OCENĘ CELUJĄCĄ  OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY SPEŁNIA 

KRYTERIA NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ  ORAZ: 

 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA LITERACKO-KULTUROWEGO: 
 proponuje rozwiązania oryginalne, prezentuje aktywną, twórczą postawę.  



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

pogłębiony, wnikliwy, posługuje się odpowiednią terminologią, uwzględnia różne 

konteksty niezbędne do interpretacji. 
 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO: 

 posiada wysoką świadomość językową,  

 umiejętnie stosuje wiedzę z zakresu kształcenia językowego i samodzielnie rozwiązuje 

problemy o dużym stopniu trudności; 

 

W ZAKRESIE TWORZENIA WYPOWIEDZI: 

 tworzy  bezbłędne wypowiedzi ustne i pisemne, zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, 

które cechują się dojrzałością myślenia, oryginalnym ujęciem tematu; 

 nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, 

literackiej i kulturalnej rzeczywistości; 
 polemizuje ze stanowiskiem innych, formułuje rzeczowe argumenty poparte celnie dobranymi 

przykładami, np. wprowadza cytaty z tekstów, sentencje na poparcie swojego stanowiska; 

 aktywnie uczestniczy w dyskusji, rzeczowo przedstawia swoje stanowisko, formułuje 

oryginalne, przemyślane sądy i spostrzeżenia; 

 przejawia szczególną dbałość o kulturę słowa . 

 interpretuje dzieła sztuki  (np.: grafikę, fotografię, pejzaż, portret, scenę rodzajową)  i omawia 

konteksty związane z analizowanym dziełem.  
 

W ZAKRESIE SAMOKSZTAŁCENIA: 

 podejmuje działalność literacką lub kulturalną, prezentuje wysoki poziom merytoryczny 

oraz artystyczny; 

 twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. 
 

 

 

 

 
 


