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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JKASYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKI 

OPRACOWANIE:  ALICJA RATAJCZAK,  MAŁGORZATA STACHOWIAK 

 
 
 
Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.) i Zasadami 

Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO) obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 26  w Poznaniu. 

 

CELE EDUKACYJNE 

Wspomaganie umiejętności porozumiewania się uczniów i wprowadzanie ich w świat kultury zwłasz-

cza przez: 

1. rozwijanie w uczniu ciekawości świata;  

2. motywowanie ucznia do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania,  

w tym także do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji; 

3. wyposażenie ucznia w intelektualne narzędzia, a więc umiejętności poprawnego mówienia, słu-

chania, czytania, pisania, rozumowania, odbioru tekstów kultury, w tym rozwijanie słownictwa z 

różnych kręgów tematycznych; 

4. wprowadzanie ucznia w tradycję i sferę wartości narodowych oraz kształtowanie postawy otwarto-

ści wobec innych kultur; 

5. przyjazne towarzyszenie uczniowi w budowaniu spójnej wizji świata i uporządkowanego systemu 

wartości; 

6. wychowanie do aktywności i odpowiedzialności w życiu zbiorowym. 

      

TREŚCI NAUCZANIA 

Treści nauczania powinny być podporządkowane funkcji wspierającej wypowiadanie się bez koniecz-

ności posługiwania się definicjami. 

I.     Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń rozwija sprawność uważnego słuchania, czytania głośnego i cichego oraz umiejętność ro-

zumienia znaczeń dosłownych i prostych znaczeń przenośnych; zdobywa świadomość języka ja-

ko wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji, rozwija umiejętność poszukiwania 

interesujących go wiadomości, a także ich porządkowania oraz poznawania dzieł sztuki; uczy 

się rozpoznawać różne teksty kultury, w tym użytkowe, oraz stosować odpowiednie sposoby ich 

odbioru. 
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II.   Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

Uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego; 

rozpoznaje ich konwencje gatunkowe; uczy się je odbierać świadomie i refleksyjnie; kształtuje 

świadomość istnienia w tekście znaczeń ukrytych; rozwija zainteresowania różnymi dziedzinami 

kultury; poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej; w kon-

takcie z dziełami kultury kształtuje hierarchię wartości, swoją wrażliwość, gust estetyczny, poczu-

cie własnej tożsamości i postawę patriotyczną. 

III.  Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie i w piśmie na tematy poruszane na 

zajęciach, związane z poznawanymi tekstami kultury i własnymi zainteresowaniami; dba o po-

prawność   wypowiedzi   własnych,   a   ich   formę   kształtuje   odpowiednio   do   celu wypo-

wiedzi; wykorzystując posiadane umiejętności, rozwija swoją wiedzę o języku. 

 

OSIĄGNIĘCIA 

I.   Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

1) sprawnie czyta teksty głośno i cicho; 

2) określa temat i główną myśl tekstu; 

3) identyfikuje  nadawcę  i  odbiorcę  wypowiedzi  (autora,  narratora,  czytelnika, słuchacza); 

4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy; 

5) rozpoznaje formy gatunkowe (zaproszenie, życzenia  i gratulacje, zawiadomienie i ogłosze-

nie, instrukcję, w tym przepis); 

6) odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych; 

7) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte); 

8) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi; 

9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim 

prawdę lub fałsz); 

10)    dostrzega  relacje  między  częściami  składowymi  wypowiedzi  (tytuł, wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie, akapity). 

2.   Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń korzysta z informacji zawartych w encyklope-

dii, słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego (małym lub podręcznym), słowniku wyra-

zów bliskoznacznych. 

3. Świadomość językowa. Uczeń: 

1) rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot, 

orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik); 

2) rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze i złożone 

(współrzędnie i podrzędnie), równoważniki zdań – i rozumie ich funkcje; 

3) rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiot-

nik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) i wskazuje różnice między nimi; 
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4) rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych – ro-

zumie ich funkcje w wypowiedzi; 

5) rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimi-

ka, postawa ciała); 

6) rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące; 

7) przekształca   zdania   złożone   w   pojedyncze   i   odwrotnie,   a   także   zdania w równo-

ważniki zdań i odwrotnie – odpowiednio do przyjętego celu; 

8) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych; 

9) poprawnie  stopniuje  przymiotniki  i  przysłówki  i  używa  ich  we  właściwych kontekstach; 

10) pisze   poprawnie   pod   względem   ortograficznym,  w   tym   w   razie   potrzeby wykorzy-

stuje wiedzę o: 

11) wymianie  głosek  w  wyrazach  pokrewnych  oraz  w  tematach  fleksyjnych wyrazów od-

miennych, 

12) różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i 

miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych, 

13) zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami, d) sposobach pisania nazw 

własnych i nazw pospolitych; 

14) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, cudzysłowu, 

dwukropka, nawiasu, znaku wykrzyknika; 

15) operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie skoncentrowa-

nym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, środowisko przyrodni-

cze i społeczne). 

II.  Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury 

wskazane przez nauczyciela. 

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń: 

1) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje); 

2) konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami; 

3) wyraża swój stosunek do postaci. 

2. Analiza. Uczeń: 

1) dostrzega swoistość artystyczną dzieła; 

2) odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości; 

3) odróżnia realizm od fantastyki; 

4) rozpoznaje w tekście literackim: porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy i 

objaśnia ich role; 

5) rozpoznaje: wers, zwrotkę (strofę), rym, rytm, refren; odróżnia wiersz rymowany i nierymo-

wany (biały); 

6) wyodrębnia  elementy  składające  się  na  widowisko  teatralne  (gra  aktorska, reżyseria, 

dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty); 

7) wyodrębnia elementy dzieła  filmowego i  telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra 

aktorska); 
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8) wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (filmu, programu informacyj-

nego, programu rozrywkowego), potrafi nazwać ich  tworzywo (ruchome obrazy, warstwa 

dźwiękowa); 

9) omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia; 

10) charakteryzuje i ocenia bohaterów; 

11) identyfikuje: opowiadanie, powieść, baśń, legendę, mit, bajkę, fraszkę, wiersz, przysłowie,     

komiks. 

3. Interpretacja. Uczeń: 

1) odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym; 

2) objaśnia morał bajki oraz samodzielnie formułuje przesłanie baśni. 

4.  Wartości  i  wartościowanie.  Uczeń  odczytuje  wartości  pozytywne  i  ich przeciwieństwa wpisa-

ne w teksty kultury (np. przyjaźń – wrogość, miłość – nienawiść, prawda – kłamstwo, wierność – 

zdrada). 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywi-

stością i poznanymi tekstami kultury; 

2) dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do 

zamierzonego celu; 

3) formułuje pytania do tekstu; 

4) świadomie  posługuje  się  różnymi  formami  językowymi  oraz  (w  wypowiedzi ustnej) mimi-

ką, gestykulacją, postawą ciała; 

5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie z dialogiem 

(twórcze i odtwórcze), pamiętnik i dziennik (pisane z perspektywy bohatera literackiego lub 

własnej), list oficjalny, proste sprawozdanie (np. z wycieczki, z wydarzeń sportowych), opis 

postaci, przedmiotu, krajobrazu, ogłoszenie, zaproszenie, prosta notatka; 

6) stosuje  w  wypowiedzi  pisemnej  odpowiednią  kompozycję  i  układ  graficzny zgodny z 

wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity); 

7) sporządza plan odtwórczy wypowiedzi (ramowy i szczegółowy); 

8) uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje 

własne  zdanie i uzasadnia je 

9) czytając  głośno,  wyraziście,  przekazuje  intencję  tekstu,  właściwie  akcentuje wyrazy, 

wprowadza pauzę, stosuje odpowiednią intonację; 

10) recytuje teksty poetyckie oraz fragmenty prozy, podejmując próbę ich głosowej interpre-

tacji. 

2. Świadomość językowa. Uczeń: 

1) rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące; 

2) przekształca   zdania   złożone   w   pojedyncze   i   odwrotnie,   a   także   zdania w rów-

noważniki zdań i odwrotnie – odpowiednio do przyjętego celu; 

3) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych; 
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4) poprawnie  stopniuje  przymiotniki  i  przysłówki  i  używa  ich  we  właściwych kontek-

stach; 

5) pisze   poprawnie   pod   względem   ortograficznym,  w   tym   w   razie   potrzeby wyko-

rzystuje wiedzę o: 

a) wymianie  głosek  w  wyrazach  pokrewnych  oraz  w  tematach  fleksyjnych wyra-

zów odmiennych, 

b) różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twar-

dych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych, 

c) zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami,  

d) sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitych; 

6) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, cudzy-

słowu, dwukropka, nawiasu, znaku wykrzyknika; 

7) operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie skoncentro-

wanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, środowisko przy-

rodnicze i społeczne). 

 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO 

1. W pierwszym tygodniu każdego roku szkolnego uczniowie i ich rodzice zostają zapoznani z zasa-

dami i kryteriami oceniania na lekcjach języka polskiego. Ten fakt jest odnotowany w dzienniku 

lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym, a następnie potwierdzony podpisami uczniów i prawnych 

opiekunów. 

2. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego 

postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych w podstawie programowej i wy-

branym programie nauczania. 

3. Przedmiotem oceny z języka polskiego są wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w 

procesie nauczania oraz prezentowana przez niego postawa. 

4. Narzędzia sprawdzania osiągnięć uczniów: 

1) prace klasowe, 

2) testy, 

3) prace domowe, 

4) dyktanda, 

5) kartkówki, 

6) odpowiedzi ustne, 

7) ćwiczenia i zadania wykonywane w klasie(indywidualnie i w grupie), 

8) aktywność, 

9) zeszyt przedmiotowy, 

10) prace dodatkowe, 

11) osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 
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5. Przed pracą klasową i sprawdzianem nauczyciel informuje uczniów o terminie i zagadnieniach z 

nimi związanymi. Każdy sprawdzian poprzedzony jest powtórzeniem wiadomości i umiejętności. 

Nauczyciel poprawia sprawdziany i prace klasowe w ciągu dwóch tygodni. 

6. Istnieje możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej z każdej całogodzinnej pracy 

pisemnej w terminie uzgodnionym z nauczycielem, ale nie później niż tydzień od uzyskania nega-

tywnej oceny. 

7. Raz w półroczu uczeń ma prawo do poprawienia najniższej oceny z całogodzinnej pracy pisem-

nej. 

8. Kartkówki są krótkimi formami sprawdzania wiedzy, obejmują materiał z ostatniej jednostki tema-

tycznej i nie są zapowiadane. Praca zostaje oceniona w ciągu tygodnia. 

9. Brak zadania zaznaczany jest w dzienniku minusem. Każde trzy minusy oznaczają ocenę niedo-

stateczną.Za aktywną postawę na zajęciach uczeń może zdobyć plusy. Pięciokrotny znak „+” jest 

równoznaczny uzyskaniu oceny bardzo dobrej. 

10. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych pozytywnych ocen, wykonując prace nadobowiązkowe. 

11. Oceny odpowiadające poszczególnym poziomom wymagań: 

1) poziom  celujący                          celujący           (cel = 6) 

2) poziom dopełniający (D):  bardzo dobry   (bdb = 5) 

3) poziom rozszerzający (R):  dobry    (db = 4) 

4) poziom podstawowy (P):  dostateczny   (dst = 3) 

5) poziom konieczny (K):   dopuszczający   (dop =2) 

6) poziom niewystarczający:  niedostateczny   (ndst = 1) 

12. Przyporządkowanie ocen danym poziomom nauczania można zilustrować w następujący sposób: 

1) K:   dopuszczający 

2) K+P;   ostateczny 

3) K+P+R:   dobry 

4) K+P+R+D:   bardzo dobry 

5) Całkowicie opanowana podstawa programowa – celujący  

13. Punkty uzyskane przez ucznia ze wszystkich form prac pisemnych zostają przeliczone według 

następującej skali procentowej: 

 

ocena przedział procentowy 

celujący 100% 

bardzo dobry 99% - 91% 

dobry 90% - 71% 

dostateczny 70% - 51% 

dopuszczający 50% - 31% 

niedostateczny 30% -   0% 
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STANDARDY  WYMAGAŃ   

WEDŁUG  PRZYJĘTEGO  PROGRAMU  NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO 

W KLASACH IV 

 

KLASA IV 

Nazwa programu 
MIĘDZY NAMI. Program nauczania języka polskiego dla drugiego etapu 
edukacyjnego (klasy IV – VI) szkoły podstawowej. 

Autorzy programu Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek 

Nr dopuszczenia przez MEN --------------------------------------------------- 

 

 

 

WYMAGANIA 
OCENA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

UMIEJĘTNOŚCI WIADOMOŚCI 

Konieczne - K 

ocena  

dopuszczająca (2) 

. nawiązuje kontakt z rówieśnikiem i osobą 

dorosłą;  

. potrafi sformułować pytanie i odpowiedź w 

związku z konkretną i wyobrażoną sytuacją 

życiową; 

. używa odpowiednich zwrotów grzecznościo-

wych; 

. mówi na temat; 

. umie poinformować, złożyć życzenia; 

. wygłasza tekst z pamięci; 

. jest otwarty na uwagi; 

. podejmuje próby doskonalenia swoich wypo-

wiedzi;  

. tworzy wypowiedzi zawierające proste infor-

macje, np. przepisy kulinarne, zasady gier i 

zabaw; 

. udziela odpowiedzi na  zadane pytania w 

formie zdania pojedynczego lub krótkiej wy-

powiedzi; 

. tworzy zdania pojedyncze;  

. redaguje plan wydarzeń; 

. potrafi zapisać dialog; 

. redaguje proste opowiadanie odtwórcze; 

. redaguje i projektuje zaproszenia, karty z 

życzeniami; 

. redaguje list; 

. tworzy komiksy; 

. zna podstawowe zasady ortograficzne;  

. poprawnie zapisuje nazwy własne wielką 

literą; 

. poprawnie zapisuje skróty jednostek miar i 

. nazywa uczucia; 

. wymienia wyrazy określające i na-

zywa cechy charakteru bohatera li-

terackiego;  

. zna i rozróżnia podstawowe rodzaje 

literackie: baśń, bajka, legenda, 

opowiadanie, opis itp.; 

. zna podstawowe zasady redagowa-

nia różnych form użytkowych; 

. zna elementy świata przedstawio-

nego w utworach literackich; 

. zna podstawowe zasady ortogra-

ficzne; 

. zna i wymienia podstawowe części 

mowy;  

. wymienia zasady redagowania 

instrukcji;  

. zna podstawowe pojęcia: wers, 

zwrotka;  

. wymienia elementy listu; 

. wie czym różni się list od życzeń; 

. wymienia skróty jednostek miar i 

wag; 

. rozróżnia zdania i równoważniki 

zdań; 
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wag; 

. stosuje akapity i marginesy; 

. rozumie funkcje znaków interpunkcyjnych; 

. odróżnia fragmenty narracji od fragmentów 

dialogu w utworach prozatorskich;  

. wskazuje środki stylistyczne w poezji , takie 

jak: przenośnia, porównanie; 

. czyta tekst cicho i rozumie ich ogólny sens w 

takim stopniu by odpowiedzieć na podstawo-

we pytania dotyczące treści; 

. płynnie czyta głośno tekst wcześniej przygo-

towany; 

. czyta z podziałem na role; 

. odgrywa scenki rodzajowe; 

. wybiera informacje z czasopism pod kierun-

kiem nauczyciela; 

. odczytuje instrukcje, rebusy, zagadki, rekla-

my; 

. dobiera (bez używania terminów) wyrazy 

bliskoznaczne i przeciwstawne:  

. dostrzega i rozumie funkcje części zdania 

(orzeczenie i podmiot); 

. rozróżnia zdania od równoważników zdań; 

. stosuje wielka literę na początku zdania i 

odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego 

końcu; 

. rozróżnia podstawowe części mowy; 

Podstawowe 

K + P 

ocena  

dostateczna (3) 

. odtwarza zdarzenia w układzie chronologicz-

nym; 

. mówi na temat; 

. opowiada i streszcza teksty fabularne; 

. w wypowiedziach prezentuje logiczny tok 

myślenia; 

. wygłasza teksty z pamięci, nie przekręca 

wyrazów; 

. poprawnie wymawia głoski, właściwie akcen-

tuje; 

. udziela wypowiedzi na zadane tematy w for-

mie zdania złożonego; 

. stawia rzeczowe pytania; 

. uczestniczy w rozmowie;  

. posługuje się zwrotami grzecznościowymi; 

. opisuje konkretny przedmiot;  

. nazywa uczucia; 

. gromadzi wyrazy określające cechy bohate-

rów literackich na podstawie zachowań; 

. tworzy plan ramowy w formie równoważników 

zdań; 

. buduje dialog między bohaterami utworu 

literackiego; 

. redaguje proste opowiadanie odtwórcze w 1. 

lub 3. osobie; 

. zna podstawowe pojęcia: wers, 

zwrotka, refren, rym; 

. zna zasady kulturalnej dyskusji; 

. zna zasady redagowania podsta-

wowych form literackich: opowiada-

nie, baśń, bajka opis; 

. zna zasady redagowania życzeń; 

. zna zasady stosowania znaków 

interpunkcyjnych w utworach proza-

torskich; 

. wymienia elementy świata przed-

stawionego w utworze literackim; 

. zna pojęcia: podmiot liryczny i autor 

utworu; 

. wyjaśnia różnice między tekstem 

poetyckim a prozatorskim; 

. zna pojęcia: bohater literacki dialog;  

. wyjaśnia różnice między zdaniem 

oznajmującym pytającym, rozkazu-

jącym i wykrzyknikowym; 

. wymienia formy gramatyczne części 

mowy; 

. zna pojęcia: głoska, sylaba, litera; 
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. opisuje postacie rzeczywiste i literackie; 

. redaguje karty z życzeniami; 

. redaguje listy do bliskich i znajomych; 

. tworzy różnego rodzaju notatki (tabele, 

schematy, plany) z pomocą nauczyciela; 

. komponuje trójdzielną wypowiedź pisemną; 

. dzieli poprawnie wyrazy przy przenoszeniu; 

. cicho czyta tekst ze zrozumieniem; 

. odróżnia podmiot liryczny od autora utworu; 

. nazywa elementy świata przedstawionego w 

utworze literackim; 

. wyszukuje w tekście epickim i poetyckim 

odpowiedzi na postawione pytania; 

. wypowiada własne zdanie na temat rysunku, 

fotografii, komiksu; 

. buduje wypowiedzenia pojedyncze rozwinię-

te; 

. używa różnych typów wypowiedzeń (oznaj-

mujących, pytających, rozkazujących wy-

krzyknikowych); 

. określa formy gramatyczne odmiennych czę-

ści mowy; 

. odróżnia formę osobową czasownika od bez-

okolicznika; 

. łączy za pomocą spójnika wypowiedzeń skła-

dowych; 

. dzieli wyrazy na głoski, sylaby, litery; 

Rozszerzające 
(K + P) + R 

ocena dobra (4) 

. odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczywi-

stości; 

. potrafi w tekście literackim wskazać elementy 

opisu, opowiadania, dialogu; 

. opowiada o przeczytanym tekście; 

. wskazuje w wierszu epitety i porównania; 

. mówi na temat płynnie; 

. robi niewiele błędów językowych, unika po-

wtórzeń; 

. wypowiada się głośno, wyraźnie, zachowując 

odpowiednie tempo, intonację i nawiązując 

kontakt z rozmówcą; 

. redaguje wypowiedź, zachowując wybraną 

formę; 

. pisze na temat; 

. tworzy prace samodzielne, twórcze; 

. stosuje różnego typu zdania; 

. stara się dobierać cytaty; 

. stosuje następstwo czasowe w pracach lite-

rackich; 

. redaguje opis postaci; 

. stosuje wyrazy oceniające; 

. zachowuje kompozycję listu; 

. redaguje list w imieniu postaci literackiej; 

. redaguje dialogi na różne tematy; 

. wypowiada własne zdanie na zada-

ny temat; 

. dostrzega różnicę pomiędzy fikcją 

literacką a rzeczywistością; 

. zna sposoby zapisu różnych form 

literackich: notatka. list, opis, opo-

wiadanie; 

. określa formy gramatyczne części 

mowy;  

. zna i stosuje poznane zasady orto-

graficzne;  

. rozróżnia zdanie pojedyncze od 

złożonego; 

. stosuje słownictwo oceniające boha-

terów literackich; 

. wymienia cechy głosek;  

. zna i stosuje akcent wyrazowy; 

. zna i stosuje zasady poprawnego 

zapisu redagowanych tekstów; 
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. zna dwa sposoby zapisywania dialogów, 

poprawnie je stosuje; 

. redaguje różne informacje, zachowując ich 

najważniejsze elementy; 

. zapisuje najważniejsze treści, informacje; 

. redaguje samodzielnie notatkę w postaci 

odpowiedzi na pytania; 

. opanował w stopniu dobrym ortografię; 

. określa samodzielnie formy gramatyczne 

odmiennych części mowy; 

. wskazuje w zdaniu przyimek i spójnik; 

. odróżnia zdanie pojedyncze od złożonego; 

. odróżnia zdanie od równoważnika zdania; 

. wpisuje zdania na wykresy zdań; 

. określa cechy głosek (dźwięczność, mięk-

kość, nosowość); 

. zaznacza prawidłowo akcent wyrazowy; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopełniające 
(K + P + R) + D 

ocena  
bardzo dobra (5) 

. wypowiada się o przeczytanym tekście; 

. samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, 

temat, formułuje wnioski; 

. ocenia postępowanie bohaterów; 

. czyta lektury; 

. posługuje się różnymi formami wypowiedzi; 

. wypowiada się na temat wyczerpująco; 

. posługuje się cytatami; 

. formułuje zdania poprawnie składniowo i 

językowo; 

. posiada duży zasób słownictwa; 

. mówi płynnie, interesująco; 

. wypowiada się głośno, wyraźnie zwraca się 

do odbiorcy; 

. przyjmuje odpowiednią barwę głosu; 

. zadany temat opracowuje wyczerpująco; 

. pisze pracę samodzielnie, jest oryginalna, 

przemyślana; 

. wypowiedzi buduje w zależności od potrzeb i 

intencji pracy; 

. unika powtórzeń i błędów; 

. próbuje wpisać dialog w pracę literacką; 

. stosuje cytaty; 

. przekształca plan (z równoważników na zda-

nia, z ramowego na szczegółowy); 

. pisze pracę twórczą; 

. zachowuje czas narracji; 

. redaguje opis krajobrazu; 

. stosuje synonimy; 

. dąży do plastyczności wypowiedzi; 

. stosuje zwroty grzecznościowe; 

. poprawnie zapisuje skróty; 

. do zapisu dialogu włącza słowa narratora; 

. próbuje wprowadzić dialog do opowiadania; 

. redaguje notatkę w postaci krótkich zdań lub 

. stosuje cytaty w pracach literackich; 

. redaguje samodzielnie różne krótkie 

formy literackie; 

. zna i stosuje zasady kulturalnej 

rozmowy, dyskusji; 

. rozróżnia równoważniki zdań, zda-

nia; 

. rozróżnia pojęcia: czas i miejsce 

akcji, czas narracji; 

. wymienia wyrazy bliskoznaczne i 

przeciwstawne; 

. zna pojęcie: synonimy; 

. zna i wymienia zasady ortograficz-

ne; 

. analizuje budowę zdania; 

. zna i stosuje pojęcie: akcentu wyra-

zowego; 

. wie, kiedy zastosować cytat w wy-

powiedzi pisemne i ustnej; 

. zna pojęcie: synonim; 

. zna części zdania;  
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schematu; 

. opanował zasady ortograficzne (ewentualne 

błędy poprawia sam); 

. tworzy określoną formę czasownika i rze-

czownika; 

. poprawnie analizuje budowę zdania (wskazu-

je podmiot i orzeczenie, oddziela grupę pod-

miotu i grupę orzeczenia, wpisuje związki wy-

razowe, wykonuje wykres); 

. dobiera wyrazy bliskoznaczne i wyrazy prze-

ciwstawne; 

. prawidłowo akcentuje wyrazy pochodzenia 

obcego oraz czasowniki w liczbie mnogiej 

czasu przeszłego. 

Poziom wymagań 
na ocenę celującą 
(6) 

. całkowicie opanował podstawę programową, 

. prezentuje i uzasadnia własne zdanie z za-

chowaniem reguł grzecznościowych; 

. rozpoczyna rozmowę i bierze w niej czynny 

udział;  

. formułuje jasne i konkretne pytania w celu 

uzyskania konkretnej informacji; 

. mówi płynnie w sposób uporządkowany, 

unika powtórzeń; 

. buduje spójne wypowiedzi z perspektywy 

świadka i uczestnika wydarzeń; 

. umie poinstruować, opisać, zachęcić; 

. wygłasza tekst z pamięci, akcentując słowa 

kluczowe, zmieniając tempo, posługując się 

pauzą i barwą głosu; 

. zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, 

mówi z właściwym tempem; 

. wspomaga wypowiedź środkami pozawerbal-

nymi: mimiką, gestem; 

. zauważa słabe strony swoich wypowiedzi, 

próbuje samodzielnie szukać lepszych roz-

wiązań; 

. czyta teksty cicho i rozumie je na poziomie 

semantycznym; 

. samodzielnie odkrywa też sensy przenośne i 

potrafi je odnieść do typowych sytuacji życio-

wych; 

. przygotowuje poprawne głośne czytanie z 

uwzględnieniem zasad wyrazistej artykulacji i 

intonacji podkreślającej rozumienie sensów 

utworu; 

. odróżnia teksty prozatorskie od poetyckich; 

. wskazuje środki stylistyczne, takie jak: po-

równanie, przenośnia;  

. samodzielnie wyróżnia elementy świata 

przedstawionego w utworach literackich; 

. posługuje się pojęciami: narrator, bohater, 

rym, zwrotka, wers; 

. świadomie stosuje wiedzę językową 

w zakresie treści przewidzianych 

programem nauczania w zakresie 

fleksji, słownictwa, fonetyki oraz 

składni; 

. przestrzega norm językowych w 

sformułowanych wypowiedziach; 

. samodzielnie poszerza wiedzę języ-

kową o treści spoza programu na-

uczania w kl. IV; 
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. odczytuje, rozumie i potrafi wykorzystać treści 

zawarte w artykułach, instrukcjach, przepi-

sach, tabelach, schematach i notatkach; 

. koncentruje uwagę podczas słuchania dłuż-

szych wypowiedzi; 

. nie zniekształca treści słuchanych przekazów; 

. potrafi odróżnić informacje istotne od mało 

ważnych; 

. na podstawie słuchanego tekstu potrafi nary-

sować plan, ilustrację do tekstu, wyrazić swo-

je zdanie, sformułować  pytania; 

. właściwie odbiera intencje nadawcy komuni-

katu; 

. stosuje różnorodne pod względem składnio-

wym wypowiedzenia pojedyncze i złożone; 

. potrafi zastosować dialog w innych formach 

wypowiedzi, np. w opowiadaniu; 

. komponuje samodzielnie opowiadanie twór-

cze, baśń, list, redaguje instrukcje i reguły; 

. dokonuje autokorekty napisanego tekstu; 

. komponuje pracę o przejrzystym układzie 

graficznym, stosuje akapity jako znak logicz-

nego wyodrębniania fragmentów wypowiedzi;  

 


