
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL.IV 

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.  

 Potrafi po wysłuchaniu tekstu literackiego, zinterpretować jego przenośny sens. 

 Formułuje bezbłędne wielozdaniowe wypowiedzi ustne ze świadomością intencji. 

 Posługuje się bogatym słownictwem, w tym związkami frazeologicznymi. 

 Tworzy wypowiedzi pisemne całkowicie poprawne pod względem stylistyczno – 

językowym, logiczne i spójne, które cechuje oryginalność. 

 Potrafi w dyskusji przywołać tytuły, treść utworów spoza kanonu lektur i podejmuje 

próby oceny różnych tekstów kultury. 

 Wykonując  zadania zlecone przez nauczyciela prezentuje aktywną, twórczą postawę. Nie 

powiela cudzych pomysłów i poglądów.  

 Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji i rozwija umiejętność selekcjonowania 

pozyskanych wiadomości. 

 

Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował wymagania na ocenę dobrą 

oraz: 

  KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

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

świata przedstawionego (bohaterów, czas, przestrzeń, wydarzenia). 

 Odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości. 

 Wskazuje realistyczne i fantastyczne elementy świata przedstawionego w baśni i 

legendzie. 

 Wyodrębnia cechy baśni, legendy, opowiadania - potrafi sformułować przesłanie 

wypływające z ich treści. 

 Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu i porządkuje wydarzenia 

chronologicznie. 

 Po przeczytaniu tekstu dokonuje selekcji informacji według stopnia ich ważności. 

 Doskonale rozumie i potrafi  wskazać motywy postępowania bohaterów. Wyraża opinię  

o postaciach, zdarzeniach. 

 Odróżnia pojęcie narratora  i podmiotu lirycznego.   

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

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

 Odróżnia dialog od monologu. 

 Zna historię i cechy komiksu. 

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

 Rozróżnia niektóre gatunki filmu (fabularny, dokumentalny, animowany) 

 Używając bogatego słownictwa przekazuje treść obejrzanego filmu, przedstawienia 

(uwzględniając poznane terminy) i dokonuje ich kilkuzdaniowej oceny. 



 Potrafi znakomicie przedstawić treść utworu literackiego w formie ilustracji, scenki 

dramowej lub inscenizacji. 

 Wyodrębnia elementy dzieła teatralnego i filmowego, nazywa twórców filmowych i 

teatralnych. 

 Wie, jak jest zbudowana karta biblioteczna, co znajduje się w katalogu bibliotecznym oraz 

księgozbiorze  podręcznym i potrafi z nich korzystać. 

 Zna budowę książki.      

 

      KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

 Identyfikuje tekst jako komunikat oraz nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. 

 Używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej. 

 Rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi. 

 Wskazuje i dopisuje wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym, bliskoznacznym.  

 Tworzy zdrobnienia i zgrubienia. 

 Biegle rozróżnia poznane części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, 

przyimek, spójnik. 

 Wskazuje różnicę pomiędzy osobową i nieosobową  formą czasownika. 

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

 Poprawnie stosuje w zdaniach różne formy rzeczownika ( określa przypadek, liczbę                         

i rodzaj). 

 Zauważa zależność form przymiotnika od określanego rzeczownika. 

 Rozpoznaje i potrafi zbudować różne rodzaje zdań: pytające, rozkazujące, oznajmujące, 

pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, złożone oraz równoważników zdań. 

 Bezbłędnie wskazuje w zdaniu pojedynczym podmiot i orzeczenie oraz grupę podmiotu                 

i orzeczenia. 

 Odróżnia głoskę od litery, samogłoskę od spółgłoski.Rozróżnia funkcję zmiękczającą i 

sylabotwórczą i. 
 Poprawnie dzieli wyrazy na sylaby. 

 Zna zasady ortograficzne poznane w kl. I – IV 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. 

 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.   

 Umie zaplanować własną wypowiedź. 

 Samodzielnie formułuje wnioski, opinie  i pouczenia wypływające z treści utworu. 

 Mówi z odpowiednią intonacją używając bogatego słownictwa (dobiera określenia 

oddające nastrój, cechy sytuacji, uczucia). 

 Charakteryzuje, ocenia postępowanie bohaterów. 

 Stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów w wypowiedzi. 

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

bezbłędnie akcentuje wyrazy, posługuje się pauzą, barwą głosu, pozawerbalnymi 

środkami wypowiedzi, (mimika, gest) uwydatnia sens recytowanego utworu. 



 Formułuje i zapisuje wypowiedź skierowaną do konkretnego odbiorcy w imieniu 

własnym  i różnych nadawców: prośbę, przeprosiny, powitanie,  życzenia. 

 Doskonale potrafi posługiwać się  poznanymi formami wypowiedzi. Redaguje: dialog 

ilustrujący różne sytuacje, różne formy notatek, zaproszenie, ogłoszenie, opis postaci, 

przedmiotu, miejsca, zwierzęcia. 

 Pisze opowiadanie twórcze, list z perspektywy bohatera. 
 Uwzględnia właściwe dla tych form środki językowe. 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. IV. 

 

SAMOKSZTAŁCENIE: 

 Zna zasady zachowania w bibliotece i przestrzega ich.    

 Wymienia, nazywa i opisuje niektóre elementy tradycji chrześcijańskiej ( zwyczaje                           

i obrzędy) kultywowane w regionie, domu rodzinnym. 

 Doskonali czytanie tekstów z uwzlędnieniem intencji nadawcy, akcentów logicznych, 

znaków interpunkcyjnych. 

     Samodzielnie posługuje się słownikami: ortograficznym, języka polskiego, wyrazów 

bliskoznacznych 

 Samodzielnie wyszukuje informacje korzystając z różnych źródeł i dokonuje ich 

prezentacji. 

 

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował wymagania edukacyjne na ocenę 

dostateczną oraz: 

       KSZTAŁCENIE LITERACKIE I  KULTUROWE 

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

przedstawionego (bohaterów, czas, przestrzeń, wydarzenia). 

 Odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości. 

 Wskazuje realistyczne i fantastyczne elementy świata przedstawionego w utworze 

 Wyodrębnia cechy legendy i baśni, potrafi sformułować przesłanie wypływające z ich 

treści. 

 Wykazuje się dobrą znajomością przeczytanego tekstu i porządkuje wydarzenia 

chronologicznie. 

 Po przeczytaniu tekstu dokonuje selekcji informacji według stopnia ich ważności. 

 Dobrze rozumie i  wskazuje motywy postępowania bohaterów. Wyraża swój sąd o 

postaciach i zdarzeniach. 

 Poprawnie wskazuje w utworze poetyckim: epitet, porównanie, uosobienie, ożywienie,. 

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

 Odróżnia pojęcie narratora i podmiotu lirycznego. 

 Wymienia cechy komiksu. 

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

 Rozróżnia niektóre gatunki filmu (fabularny, dokumentalny, animowany) 

 Zna twórców filmowych i teatralnych. 



 Używa urozmaiconego słownictwa podczas przekazywania treści obejrzanego filmu, 

przedstawienia (uwzględniając poznane terminy) i dokonuje ich krótkiej oceny. 

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

inscenizacji. 

 Wie, jak jest zbudowana karta biblioteczna, co znajduje się w katalogu bibliotecznym oraz 

księgozbiorze  podręcznym  i stara się z nich korzystać. 

 Zna budowę książki. 

 

      KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

 Identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. 

 Stara się używać stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej. 

 Rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenie w wypowiedzi. 

 Dopisuje i wskazuje wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym, bliskoznacznym.  

 Tworzy zdrobnienia i zgrubienia. 

 Poprawnie rozróżnia poznane części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, 

przysłówek, przyimek, spójnik. 

 Wskazuje różnicę pomiędzy osobową i nieosobową  formą czasownika. 

 Stosuje formy liczby, osoby, rodzaju i czasu czasownika. 

 Poprawnie stosuje w zdaniach różne formy rzeczownika ( określa przypadek, liczbę                              

i rodzaj). 

 Zauważa zależność form przymiotnika od określanego rzeczownika. 

 Rozpoznaje i potrafi zbudować różne rodzaje zdań: pytające, rozkazujące, oznajmujące, 

pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, złożone oraz równoważników zdań. 

 Poprawnie wskazuje w zdaniu pojedynczym podmiot i orzeczenie, grupę podmiotu                          

i grupę orzeczenia. 

 Odróżnia głoskę od litery, samogłoskę od spółgłoski. Rozróżnia funkcję zmiękczającą i 

sylabotwórczą i w typowych przykładach. 
 Poprawnie dzieli wyrazy na sylaby. 

 Zna zasady ortograficzne poznane w kl. I – IV 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. 

 W budowanych przez siebie zdaniach, wypowiedziach właściwie stosuje wszystkie 

poznane znaki interpunkcyjne. 

 

     TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 Świadomie uczestniczy w rozmowie na zadany temat.  

 Poprawnie  komunikuje się w sytuacjach codziennych. 

 Umie zaplanować własną wypowiedź. Odróżnia informacje istotne od mniej ważnych. 

 Samodzielnie formułuje wnioski, opinie  i pouczenia wypływające z treści utworu. 

 Mówi z odpowiednią intonacją, stara się używać bogatego słownictwa (dobiera określenia 

oddające nastrój, cechy sytuacji, uczucia). 

 Charakteryzuje, ocenia postępowanie bohaterów. 

 Stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów w wypowiedzi. 

 Wygłasza z pamięci wiersz lub  fragment prozy, uwydatnia sens recytowanego utworu. 

 Formułuje i zapisuje wypowiedź skierowaną do konkretnego odbiorcy w imieniu 

własnym    i różnych nadawców: prośbę, przeprosiny, powitanie, życzenia. 



 Potrafi posługiwać się  poznanymi formami wypowiedzi. Redaguje: dialog ilustrujący 

różne sytuacje, różne formy notatek, zaproszenie, ogłoszenie,  list prywatny, opowiadanie. 

Uwzględnia właściwe dla tych form środki językowe.  

 W sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, postać, zwierzę, ilustrację, stosując 

słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji. 

 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 co najmniej 3 akapity. 

 Potrafi w wypowiedzi pisemnej wykorzystać środki leksykalne poznane w kl. IV 

 

     SAMOKSZTAŁCENIE 

 Zna zasady zachowania w bibliotece i przestrzega ich.    

 Wymienia, nazywa i opisuje niektóre elementy tradycji chrześcijańskiej ( zwyczaje                           

i obrzędy) kultywowane w regionie, domu rodzinnym. 

 Czyta tekst płynnie, z uwzględnieniem intencji nadawcy, znaków interpunkcyjnych. 

 Doskonali ciche czytanie ze zrozumieniem i wyszukuje informacje, fragmenty potrzebne 

do argumentacji. 

 Zna zasady korzystania ze słowników i posługuje się słownikami: ortograficznym, języka 

polskiego. 

 

Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń który opanował wymagania edukacyjne na 

ocenę dopuszczającą oraz: 

       KSZTAŁCENIE LITERACKIE I  KULTUROWE 

  Potrafi wymienić najważniejsze elementy świata przedstawionego (osobę opowiadającą, 

bohaterów, wydarzenia). 

 Identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi 

 Odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości. 

 Wskazuje realistyczne i fantastyczne elementy świata przedstawionego w baśni i 

legendzie. 

 Wyodrębnia cechy baśni i potrafi sformułować przesłanie wypływające z jej treści. 

 Określa tematykę i główną myśl tekstu .Przedstawia własne rozumienie utworu. 

 Odczytuje sens utworów na poziomie semantycznym (dosłownym). 

  Stara się porządkować  wydarzenia chronologicznie. 

 Oddziela informacje ważne od drugorzędnych. 
 Przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy. 

 Poprawnie rozpoznaje w utworze poetyckim: epitet, porównanie, uosobienie, ożywienie. 

 Dostrzega różnicę między utworem prozatorskim a poetyckim na podstawie poznanych 

elementów. 

 Wskazuje cechy komiksu. 

 Rozumie wprowadzane terminy związane z teatrem i filmem. Zna pojęcia: gra aktorska, 

dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, widownia, próba. 
 Dostrzega podstawowe różnice w sposobie przekazu  między teatrem, filmem, a literaturą. 

 Wie, jak zbudowana jest karta biblioteczna, co znajduje się w katalogu bibliotecznym 

 

      KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 



 Rozpoznaje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. 

 Dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji komunikacyjnej. 

 Wypowiada się w sposób uporządkowany w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach 

na tematy związane z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą. 

 Wskazuje wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym, bliskoznacznym.  

 Rozpoznaje zdrobnienia i zgrubienia. 

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

przysłówek, przyimek, spójnik. 

 Rozpoznaje  osobową i nieosobową  formą czasownika. 

 Określa formy liczby, osoby, rodzaju i czasu czasownika. 

 Poprawnie stosuje w zdaniach różne formy rzeczownika i przymiotnika ( określa 

przypadek, liczbę i rodzaj). 

 Rozpoznaje i potrafi zbudować różne rodzaje zdań pojedynczych, wskazuje równoważnik 

zdania.  

 Rozpoznaje zdanie złożone 

 Poprawnie wskazuje w zdaniu pojedynczym podmiot i orzeczenie. 

 Odróżnia głoskę od litery, samogłoskę od spółgłoski. 

 Poprawnie dzieli wyrazy na sylaby przy przenoszeniu. 

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

czynnego zasobu słownictwa zawierające  litery: „u, ó, ż, rz, ch, h” oraz wielką literę. 

 W budowanych przez siebie zdaniach, wypowiedziach  poprawnie stosuje poznane znaki 

interpunkcyjne. 

 

TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 Uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej i tworzy krótką wypowiedź na zadany temat.  

 Potrafi zamykać myśli w granicach zdania. 

 Buduje pytania i odpowiedzi w związku z konkretną lub wyobrażoną sytuacją.  

 Wypowiada się w sposób logiczny i uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku 

chronologicznym. 

 Formułuje w imieniu własnym wypowiedź skierowaną do konkretnego odbiorcy:                               

prośbę, przeprosiny, powitanie, życzenia. 

 Recytuje utwór poetycki, oddając jego sens. 

 Konstruuje wypowiedzi logiczne, spójne, używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych. 

 Przy małej pomocy nauczyciela redaguje opowiadanie twórcze na podstawie planu, plan 

szczegółowy. 

 Samodzielnie zapisuje prosty dialog ilustrujący określoną sytuację życiową, tworzy plan 

ramowy, układa krótkie opowiadanie odtwórcze. 
 Redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu oraz zaproszenie, ogłoszenie. 

 Zapisuje kilkuzdaniowe informacje o wyglądzie kogoś lub czegoś uwzględniając wyrazy 

określające cechy, oceniające. 

 Zna budowę listu i wie, jak zredagować kilkuzdaniowy list prywatny do rzeczywistego 

odbiorcy. 

 Dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne. Stara się stosować akapity. 

 

      SAMOKSZTAŁCENIE 

 Zna zasady zachowania w bibliotece i przestrzega ich. 

 Doskonali technikę głośnego czytania. 

 Doskonali ciche czytanie ze zrozumieniem i wyszukuje podstawowe informacje. 



 Zna zasady korzystania ze słowników. 

 Samodzielnie posługuje się słownikiem ortograficznym. 

 

Ocenę DOPUSZCZAJACĄ otrzymuje uczeń który: 

        KSZTAŁCENIE LITERACKO – KULTUROWE 

 Wskazuje bohaterów literackich i odróżnia bohaterów fantastycznych od realistycznych. 

 Określa czas i miejsce wydarzeń w utworze. 

 Z pomocą nauczyciela wyodrębnia z tekstu wydarzenia. 

 Odróżnia  utwór poetycki od utworu prozatorskiego. 

 Rozpoznaje wyróżniki wiersza: zwrotka, rym, wers 

 Rozpoznaje  baśń, legendę. 

 Wskazuje cechy baśni. 

 Rozróżnia rodzaje teatru (lalkowy, aktorski) i filmu (animowany, fabularny)  

 Potrafi wymienić osoby zaangażowane w tworzenie filmu i spektakl. 

  Z  pomocą nauczyciela wskazuje epitet, porównanie. 

 Odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych w utworach. 

 Wyodrębnia komiks, film i spektakl spośród innych przekazów i tekstów kultury. 
 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

 Próbuje określić nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. 

 Odróżnia wyrazy bliskoznaczne od wyrazów przeciwstawnych. 

 Wskazuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki przyimki i przysłówki w zdaniu,  

 Z pomocą nauczyciela określa formę odmiennych części mowy. 

 Rozpoznaje w zdaniu orzeczenie. 

 Rozpoznaje różne rodzaje zdań pisanych ze względu na cel wypowiedzi. 

 Rozwija zdanie pojedyncze.  

 Zna alfabet, dzieli wyrazy na litery, głoski, sylaby. 

 Stosuje wielką literę w zapisie imion, nazwisk, nazwy miejsc, na początku 

wypowiedzenia. 

 Zna podstawowe zasady ortografii z u, ó, ż, rz i h, ch. 

 Zapisuje odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzenia. 

 

TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 Potrafi  koncentrować się na krótkiej wypowiedzi. 

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

 Rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, przeprosiny 
 Udziela odpowiedzi na  proste pytania zadane przez nauczyciela. 

 Odróżnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do sytuacji 

komunikacyjnej skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie, 
 Technika czytania głośnego i cichego pozwala mu na zrozumienie tekstu. 

 Wygłasza z pamięci krótki wiersz lub fragment prozy. 

 Buduje proste, ale logiczne wypowiedzi na podany temat,  o obserwowanych zdarzeniach, 

akcji filmu, książki. 

 Redaguje  kilkuzdaniową informację o wyglądzie postaci, przedmiotu, zwierzęcia 



 Zamyka myśl w granicach zdania. 

 Z pomocą nauczyciela układa plan ramowy, zapisuje list, dialog, zaproszenie.. 

 Zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtwórcze. 

 Instruowany przez nauczyciela uzupełnia prosty schemat, tabelę. 

 Potrafi przy pomocy nauczyciela ułożyć zwięzłe życzenia, podziękowanie, zaproszenie. 

 

SAMOKSZTAŁCENIE 

 Doskonali technikę głośnego i cichego czytania. 

 Zna zasady korzystania ze słownika ortograficznego. 

 

Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na 

ocenę dopuszczającą. 

 


