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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 zwłaszcza 

przez: 

1. kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w zróżnicowanych sytuacjach komunika-

cyjnych, 

2. prywatnych i publicznych, a zwłaszcza ważnych dla życia w państwie demokratycznym i obywatelskim; 

rozwijanie zainteresowania uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego, 

3. ujawnianie zainteresowań, możliwości i potrzeb oraz językowych i czytelniczych umiejętności uczniów po 

to, aby wyznaczać stosowne dla nich cele, dobierać treści i materiały, projektować odpowiednie działa-

nia gwarantujące skuteczność edukacji, 

4. rozbudzanie motywacji czytania i rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultu-

ry, także audiowizualnych, a przez nie przybliżanie rozumienia człowieka i świata; wprowadzanie w tra-

dycję kultury narodowej i europejskiej, 

5. uczenie istnienia w kulturze, przede wszystkim w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym, tak by 

stawała się wewnętrzną i osobistą własnością dziecka. 

      

TREŚCI NAUCZANIA 

Treści nauczania powinny być podporządkowane funkcji wspierającej wypowiadanie się bez konieczności 

posługiwania się definicjami. 

1. Pojęcia nadawcy i odbiorcy, sposoby rozpoznania intencji w wypowiedzi (pytam, odpowiadam, informuję 

proszę). 

2. Właściwości opowiadania, opisu, dialogu oraz prostych form użytkowych. 

3. Wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące, w tym zdania i równoważniki zdań. 

4. Związki wyrazów w zdaniu, w tym rola podmiotu i orzeczenia. 

5. Odmienne i nieodmienne części mowy oraz podstawowe kategorie fleksyjne. 

6. Związki znaczeniowe miedzy wyrazami. 

7. Budowa słowotwórcza wyrazów. 
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8. Rodzaje głosek. 

9. Akcent wyrazowy, intonacja. 

10. Pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, narracja, przeno-

śnią, rytm. 

11. Różnice między językiem potocznym a językiem literatury oraz językiem regionu. 

12. Terminy: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, 

zwrotka, refren, baśń, opowiadanie, powieść, proza, poezja. 

13. Terminy związane z przekazami ikonicznymi, radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą. 

 

OSIĄGNIĘCIA 

1. Mówienie: 

1) do rzeczywistych i wyobrażonych słuchaczy, z przejrzystością intencji, z uwzględnianiem różnorod-

nych sytuacji, ról i kontaktów międzyludzkich (oficjalnych i nieoficjalnych), 

2) na temat otaczającej rzeczywistości, własnych zainteresowań, literatury, innych (niewerbalnych i 

mieszanych) tekstów kultury, 

3) na temat zaobserwowanych zjawisk językowych (przy użyciu elementarnej terminologii językoznaw-

czej wprowadzanej zależnie od możliwości uczniów), 

4) z precyzją znaczeniową, ze świadomością emocjonalnego nacechowania wypowiedzi oraz próbami 

ich oceny (zwłaszcza etycznej), 

5) płynne, z poprawną i wyraźną artykulacją oraz dykcją, akcentowaniem, intonacją, pauzowaniem i 

tempem (w tym wygłaszanie tekstów z pamięci). 

2. Słuchanie: 

1) uważnie i  ze zrozumieniem, 

2) rozmaitych wypowiedzi, w różnych celach i sytuacjach, 

3) z rozróżnianiem mowy i tła akustycznego w przekazach audiowizualnych. 

3. Czytanie: 

1) głośne i wyraziste, z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa, 

2) ciche ze zrozumieniem, 

3) różnych rodzajów tekstów z uwzględnieniem celu (takiego jak: informacja, przeżycie, perswazja). 

4.  Pisanie: 

1) tekstów kierowanych do różnych adresatów i w różnych celach, 

2) w związku z potrzebami wzajemnej komunikacji, ekspresji własnych doznań, z literaturą i tekstami 

kultury wysokiej oraz masowej, 

3) w różnych prostych formach, 

4) z troską o kompozycję (plan, tytuł, akapit), sprawność stylistyczną oraz poprawność gramatyczną, 

interpunkcyjną i ortograficzną, a także estetykę tekstu. 

5. Odbiór tekstów kultury: 

1) z dążnością do odkrywania ich dosłownego , przenośnego i symbolicznego sensu, 

2) z uwzględnieniem obserwacji swoistości ich tworzywa, 

3) ze wskazaniem na różne elementy świata przedstawionego, 
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4) z odróżnianiem fikcji artystycznej od rzeczywistości, 

5) z refleksją nad wartościami i zasadami etycznymi, w tym zwłaszcza dylematami natury etycznej 

przeżywanymi przez bohaterów, 

6) z próbami określenia funkcji różnych elementów teksty przy użyciu odpowiedniej terminologii (wpro-

wadzanej zależnie od możliwości uczniów), 

7) z wykorzystanie różnych kontekstów, 

8) z uwzględnieniem odrębności regionalnej i etnicznej. 

 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO 

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

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 po-

stępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych w podstawie programowej i wybranym 

programie nauczania. 

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

sie 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. 

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 negatywnej oceny. 

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

8. Kartkówki są krótkimi formami sprawdzania wiedzy, obejmują materiał z ostatniej jednostki tematycznej i 

nie są zapowiadane. Praca zostaje oceniona w ciągu tygodnia. 

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

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

znaczny uzyskaniu oceny bardzo dobrej. 
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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 następu-

jącej 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 V 

 

Tytuł programu (pełna nazwa) 

MIĘDZY NAMI.  

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO DLA DRUGIEGO ETAPU EDU-

KACYJNEGO (KLASY IV – VI) SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 

Autor/autorzy programu AGNIESZKA ŁUCZAK, ANNA MURDZEK 

Wydawnictwo GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE 

Rok wydania 2013 

 

 

WYMAGANIA 
OCENA 

OSIĄGNIĘCIA  

UMIEJĘTNOŚCI 
UCZEŃ 

WIADOMOŚCI 
UCZEŃ 

Konieczne - K 

ocena  

dopuszczająca (2) 

. nawiązuje kontakt werbalny z rówieśnikiem i 

osobą dorosłą;  

. formułuje pytania i odpowiedzi odpowiednie 

do sytuacji komunikacyjnej; 

. samodzielnie łączy kilka zdań w logiczną 

wypowiedź; 

. zachowuje porządek chronologiczny w opo-

wiadaniu i streszczeniu; 

. opanowuje pamięciowo tekst prozatorski lub 

poetycki; 

. czyta teksty cicho i rozumie ich ogólny sens; 

. czyta teksty głośno i z pomocą nauczyciela 

stara się poprawnie akcentować oraz artyku-

łować wyrazy; 

. odczytuje dane z różnych przekazów infor-

macji (instrukcja, zaproszenie, schemat); 

. słucha i rozumie sens poleceń oraz prostych 

instrukcji; 

. odróżnia informacje ważne od mniej waż-

nych w tekście; 

. formułuje pytania zamknięte do najważniej-

szych treści słyszanej wypowiedzi; 

. buduje wypowiedzenia proste i złożone, 

kilkuzdaniowe wypowiedzi na określony te-

mat; 

. redaguje proste opowiadanie z dialogiem; 

. streszcza nieskomplikowane teksty fabular-

ne; 

. zapisuje w najprostszej formie informacje 

wybrane z tekstu; 

. zapisuje informacje w tabeli, na schemacie, 

wykresie; 

 

 

. nazywa cechy; 

. zna podstawowe zasady redagowania opisu 

przedmiotu, krajobrazu, wyglądu postaci; 

. zna słownictwo wyrażające prośbę i polece-

nie, zaproszenie, przeprosiny; 

. zna najważniejsze zasady poprawności 

językowej, dzięki którym jego wypowiedzi są 

zrozumiałe dla odbiorcy; 

. zna podstawowe niewerbalne środki wypo-

wiedzi wzbogacające komunikat werbalny; 

. zna zasady intonacji zdaniowej; 

. zna podział tekstów na artystyczne i użyt-

kowe, prozatorskie i artystyczne; 

. zna podstawowe pojęcia związane ze świa-

tem przedstawionym utworu (opowiadania, 

baśni, legendy, mitu); 

. rozumie intencję nadawcy wypowiedzi; 

. zna podstawowe cechy tekstów użytkowych 

(list, telegram, zaproszenie, ogłoszenie);  

. nazywa cechy wyglądu postaci fikcyjnej lub 

rzeczywistej, zna zasady opisu cech charak-

teru postaci; 

. zna podstawowe zasady ortografii i inter-

punkcji; 

. zna zasady organizacji i kompozycji wypo-

wiedzi pisemnej; 

. zna wybrane związki frazeologiczne pocho-

dzenia biblijnego i mitologicznego, przysło-

wia; 

. zna różne typy wypowiedzeń – oznajmują-

ce, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe; 

. rozróżnia podstawowe odmienne i nie-

odmienne części mowy; 
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. tworzy plan ramowy oraz szczegółowy z   

pomocą nauczyciela; 

. stosuje zasady estetycznego zapisu;  

. dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciw-

stawne z podanych w rozsypance; 

. rozpoznaje rodzaje wypowiedzeń – pojedyn-

cze, złożone, zdanie, równoważnik zdania; 

. rysuje wykres graficzny zdania pojedyncze-

go; 

. dzieli wyraz na głoski, litery, sylaby; 

. dostrzega różnicę między wymową a zapi-

sem głosek nosowych, dźwięcznych i bez-

dźwięcznych. 

. zauważa zespoły składniowe w wypowie-

dzeniu pojedynczym; 

. zna zasady interpunkcji wypowiedzenia 

pojedynczego i złożonego; 

. zna alfabet, pojęcia: głoska, litera, sylaba; 

. zna zasady oznaczania miękkości głosek. 

Podstawowe 
K + P 

ocena  
dostateczna (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. odtwarza zdarzenia w układzie chronolo-

gicznym; 

. 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 ak-

centuje; 

. udziela wypowiedzi na zadane tematy w 

formie 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 równoważni-

ków zdań; 

. buduje dialog między bohaterami utworu 

literackiego; 

. redaguje proste opowiadanie odtwórcze w 1. 

lub 3. osobie; 

. 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-

. zna podstawowe pojęcia: wers, zwrotka, 

refren, rym; 

. zna zasady kulturalnej dyskusji; 

. zna zasady redagowania podstawowych 

form literackich: opowiadanie, baśń, bajka 

opis; 

. zna zasady redagowania życzeń; 

. zna zasady stosowania znaków interpunk-

cyjnych w utworach prozatorskich; 

. wymienia elementy świata przedstawionego 

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 oznajmu-

jącym pytającym, rozkazującym i wykrzykni-

kowym; 

. wymienia formy gramatyczne części mowy; 

. zna pojęcia: głoska, sylaba. litera. 
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 mujących, pytających, rozkazujących wy-

krzyknikowych); 

. określa formy gramatyczne odmiennych 

części mowy; 

. odróżnia formę osobową czasownika od 

bezokolicznika; 

. łączy za pomocą spójnika wypowiedzeń 

składowych; 

. dzieli wyrazy na głoski, sylaby, litery. 

Rozszerzające 
(K + P) + R 

ocena dobra (4) 

. odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczy-

wistości; 

. potrafi w tekście literackim wskazać elemen-

ty opisu, opowiadania, dialogu; 

. opowiada o przeczytanym tekście; 

. wskazuje w wierszu epitety i porównania; 

. mówi na temat płynnie; 

. robi niewiele błędów językowych, unika 

powtórzeń; 

. wypowiada się głośno, wyraźnie, zachowu-

jąc odpowiednie tempo, intonację i nawiązu-

jąc kontakt z rozmówcą.; 

. redaguje wypowiedź, zachowując wybraną 

formę; 

. pisze na temat; 

. tworzy prace samodzielne, twórcze; 

. stosuje różnego typu zdania; 

. popełnia niewiele błędów; 

. stara się dobierać cytaty; 

. stosuje następstwo czasowe w pracach 

literackich; 

. redaguje opis postaci; 

. stosuje wyrazy oceniające; 

. zachowuje kompozycję listu; 

. redaguje list w imieniu postaci literackiej; 

. redaguje dialogi na różne tematy; 

. 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 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. 

. wypowiada własne zdanie na zadany temat; 

. dostrzega różnicę pomiędzy fikcją literacka 

a rzeczywistością; 

. zna sposoby zapisu różnych form literac-

kich: notatka. list, opis, opowiadanie; 

. określa formy gramatyczne części mowy;  

. zna i stosuje poznane zasady ortograficzne;  

. rozróżnia zdanie pojedyncze od złożonego; 

. stosuje słownictwo oceniające bohaterów 

literackich; 

. wymienia cechy głosek;  

. zna i stosuje akcent wyrazowy; 

. zna i stosuje zasady poprawnego  zapisu 

redagowanych tekstów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopełniające 
(K + P + R) + D 

ocena  
bardzo dobra (5) 

. wypowiada się o przeczytanym tekście; 

. samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, 

temat, formułuje wnioski; 

. stosuje cytaty w pracach literackich; 

. redaguje samodzielnie różne krótkie formy 

literackie; 
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. 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 

zdania, 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 

schematu; 

. opanował zasady ortograficzne (ewentualne 

błędy poprawia sam); 

. tworzy określoną formę czasownika i rze-

czownika; 

. poprawnie analizuje budowę zdania (wska-

zuje podmiot i orzeczenie, oddziela grupę 

podmiotu i grupę orzeczenia, wpisuje związ-

ki wyrazowe, wykonuje wykres); 

. dobiera wyrazy bliskoznaczne i wyrazy prze-

ciwstawne; 

. prawidłowo akcentuje wyrazy pochodzenia 

obcego oraz czasowniki w liczbie mnogiej 

czasu przeszłego. 

. zna i stosuje zasady kulturalnej rozmowy, 

dyskusji; 

. rozróżnia równoważniki zdań, zdania; 

. rozróżnia pojęcia: czas i miejsce akcji, czas 

narracji; 

. wymienia wyrazy bliskoznaczne i przeciw-

stawne; 

. zna pojęcie: synonimy; 

. zna i wymienia zasady ortograficzne; 

. analizuje budowę zdania; 

. zna i stosuje pojęcie: akcentu wyrazowego. 

 

Poziom wymagań 
na ocenę celującą 
(6) 

. całkowicie opanował/a podstawę programo-

wą; 

. prezentuje i uzasadnia własne zdanie z 

zachowaniem 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; 

. świadomie stosuje wiedzę językowa w za-

kresie treści przewidzianych programem 

nauczania w zakresie fleksji, słownictwa, 

fonetyki oraz składni; 

. przestrzega norm językowych w sformuło-

wanych wypowiedziach; 

. samodzielnie poszerza wiedzę językową o 

treści spoza programu nauczania w kl. V. 
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. 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 pozawer-

balnymi: 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 ży-

ciowych; 

. 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; 

. odczytuje, rozumie i potrafi wykorzystać 

treści zawarte w artykułach, instrukcjach, 

przepisach, tabelach, schematach i notat-

kach; 

. koncentruje uwagę podczas słuchania dłuż-

szych wypowiedzi; 

. nie zniekształca treści słuchanych przeka-

zów; 

. potrafi odróżnić informacje istotne od mało 

ważnych; 

. na podstawie słuchanego tekstu potrafi 

narysować plan, ilustrację do tekstu, wyrazić 

swoje 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 wypowie-

dzi. 

 

 
 


