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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. 
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6. Związki znaczeniowe miedzy wyrazami. 

7. Budowa słowotwórcza wyrazów. 

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, 
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2) z uwzględnieniem obserwacji swoistości ich tworzywa, 

3) ze wskazaniem na różne elementy świata przedstawionego, 

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 ze-

szycie 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. 



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO w POZNANIU 

 

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. 

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. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu  

Oceniania. 

stopień skrót literowy 
oznaczenie  

cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

14. 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 VI 

 

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 2015 

 
 

WYMAGANIA 
OCENA 

OSIĄGNIĘCIA  

UMIEJĘTNOŚCI 
UCZEŃ 

WIADOMOŚCI 
UCZEŃ 

Konieczne - K 

ocena  
dopuszczająca (2) 

. buduje wypowiedzi na temat; 

. formułuje odpowiednie do sytuacji komunika-

cyjnej pytania i odpowiedzi; 

. przedstawia swoje zdanie w dyskusji; 

. stosuje w opowiadaniu wypowiedzenia poje-

dyncze i złożone; 

. wprowadza dialog w mowę opowieściową; 

. mówi o swoich przeżyciach i nazywa przeży-

cia bohaterów literackich; 

. wygłasza z pamięci teksty poetyckie lub pro-

zatorskie; 

. stosuje podstawowe zasady poprawności 

językowej; 

. czyta odpowiednio dobrane teksty literackie i 

rozumie ich treść; 

. odczytuje teksty kultury: komiks, rzeźbę, 

obraz; 

. zauważa w tekście reklamy słownictwo wyra-

żające perswazję; 

. słucha wypowiedzi rozmówców; 

. wykonuje ilustrację do tekstu; 

. redaguje opowiadanie twórcze i odtwórcze; 

. wplata dialog w tekst narracyjny; 

. wypełnia druki urzędowe i pocztowe; 

. opisuje wskazane elementy dzieła plastycz-

nego; 

. streszcza tekst w porządku chronologicznym; 

. komponuje plan wypowiedzi; 

. układa zdania pojedyncze i złożone; 

. uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej; 

. buduje spójne, logiczne wypowiedzi, posługu-

je się poprawnym słownictwem; 

. przedstawia swoje stanowisko w dyskusji; 

 

. zna zasady kulturalnej rozmowy; 

. nazywa cechy bohaterów literackich; 

. wymienia niewerbalne środki wyrazu; 

. podaje przykład narracji pierwszoosobowej 

i trzecioosobowej; 

. zna pojęcia: postać mówiąca, fabuła, akcja, 

wątek; 

. wie, czym różni się opowiadanie od powie-

ści; 

. nazywa cechy charakteru i osobowości 

postaci literackiej; 

. zna podstawowe zasady ortograficzne i 

interpunkcyjne; 

. zna pojęcie głoski, litery i sylaby; 

. wymienia i definiuje wyrazy bliskoznaczne, 

przeciwstawne oraz wybrane związki fra-

zeologiczne; 

. wyróżnia części w budowie słowotwórczej 

wyrazu; 

. wymienia odmienne i nieodmienne części 

mowy; 

. wyjaśnia różnicę między zdaniem pojedyn-

czym i złożonym oraz między zdaniem zło-

żonym podrzędnie i współrzędnie. 
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. stosuje zasady kulturalnej dyskusji; 

. opowiada, stosując różnego rodzaju wypo-

wiedzenia; 

. wzbogaca opowiadanie dialogiem, opisem 

przeżyć; 

. wygłasza teksty poetyckie i prozatorskie 

zwracając uwagę na warstwę znaczeniową; 

. świadomie korzysta z niewerbalnych środków 

komunikacji; 

. stosuje zasady poprawności językowej i styli-

stycznej, tak aby jego wypowiedzi były zro-

zumiałe dla odbiorcy. 

Podstawowe 
K + P 

ocena  
dostateczna (3) 

. czyta ze zrozumieniem teksty literackie i sa-

modzielnie rozwiązuje niektóre zadania 

świadczące o rozumieniu tekstu na poziomie 

krytycznym; 

. uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej przez 

uważne słuchanie wypowiedzi rozmówców; 

. stara się zachować poprawność językową i 

stylistyczną dłuższych wypowiedzi; 

. konstruuje teksty informacyjne oraz testy o 

charakterze instrukcji; 

. redaguje podanie, życiorys prostą notatkę, 

streszczenie; 

. wkomponowuje opis przedmiotu, miejsca, 

cech bohatera w opowiadanie twórcze lub od-

twórcze; 

. podejmuje próby spójnego opisu dzieła pla-

stycznego, opisu postaci rzeczywistej lub lite-

rackiej; 

. stosuje zasady graficznej organizacji tekstu 

oraz poprawności ortograficznej i interpunk-

cyjnej redagowanych wypowiedzi; 

. posługuje się słownictwem bliskoznacznym, 

wyrazami przeciwstawnymi, wybranymi 

związkami frazeologicznymi i przysłowiami; 

. wymienia elementy charakterystyki bohate-

ra literackiego; 

. zna zasady poprawnej artykulacji oraz 

intonacji; 

. wyjaśnia pojęcia: fabuła, akcja, wątek; 

. wymienia rodzaje powieści; 

. dostrzega zależności między dziełem lite-

rackim a jego adaptacją; 

. dostrzega mechanizmy oddziaływania 

reklamy na jej odbiorcę; 

. wyjaśnia sens niektórych neologizmów i 

archaizmów; 

. dzieli wyrazy na litery i głoski, rozpoznaje 

rodzaje głosek, dzieli wyrazy na sylaby; 

. zna pojęcia: wyraz podstawowy, pochodny, 

podstawa słowotwórcza, formant, rdzeń; 

. rozpoznaje w wypowiedzeniu odmienne i 

nieodmienne części mowy oraz rozpoznaje 

formę odmiennych części mowy; 

. wyróżnia w zdaniu orzeczenie imienne i 

czasownikowe; 

. zna rodzaje podmiotu; 

. odróżnia zdanie złożone podrzędnie i 

współrzędnie, spójnikowo i bezspójnikowo. 

Rozszerzające 
(K + P) + R 

ocena dobra (4) 

. świadomie uczestniczy w sytuacji komunika-

cyjnej; 

. buduje spójne i poprawne pod względem 

językowym wypowiedzi, zróżnicowane styli-

stycznie w zależności od intencji nadawcy i 

adresata; 

. uczestniczy w dyskusji na podany temat, 

przedstawia rzeczowe argumenty poparte od-

powiednimi przykładami; 

. wzbogaca wypowiedzi o niewerbalne środki 

wyrazu, dobrane do sytuacji komunikacyjnej; 

. stosuje w swoich wypowiedziach dialog, opis 

przeżyć wewnętrznych; 

. charakteryzuje bohatera literackiego; 

. wygłaszając tekst poetycki lub prozatorski, 

stosuje pauzę, dobiera odpowiednio barwę i 

ton głosu; 

. czyta różne teksty na poziomie krytyczno-

twórczym; 

. wyjaśnia funkcję użytych w utworze środ-

ków stylistycznych oraz znaczenie postaci 

mówiącej w tekście; 

. wymienia cechy różnych rodzajów powieści 

i opowiadania; 

. porównuje utwory literackie z ich adaptacją 

filmową lub teatralną; 

. wypowiada opinie na temat reklam i do-

strzega werbalne i niewerbalne mechani-

zmy oddziaływania na odbiorcę; 

. nazywa cechy charakteru, osobowości i 

usposobienia, zauważa motywy działania; 

. zna zasady poprawnego zapisu redagowa-

nych tekstów; 

. dostrzega różnicę między wymową a zapi-

sem głosek, oznacza miękkość przez znak 

zmiękczenia oraz „i”; 

. wyjaśnia funkcję neologizmów i archa-

izmów; 
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. posługuje się terminami: fabuła, akcja, wątek. 

. analizuje przenośny sens wysłuchanego 

tekstu; 

. stosuje słownictwo odpowiednie do rodzaju i 

celu wypowiedzi; 

. wzbogaca tekst dialogiem charakteryzującym 

bohatera; 

. redaguje opowiadani twórcze z elementami 

opisu przeżyć wewnętrznych bohatera, notat-

kę, sprawozdanie, opis; 

. charakteryzuje postać literacką lub rzeczywi-

stą; 

. dobiera odpowiednio słownictwo bliskoznacz-

ne w wypowiedzi w celu uniknięcia powtó-

rzeń; 

. stosuje w wypowiedzeniach pisemnych lub 

ustnych wyrazy przeciwstawne związki fraze-

ologiczne i przysłowia; 

. rozpoznaje odmienne i nieodmienne części 

mowy, nazywa je i określa formę gramatycz-

ną; 

. rysuje wykres logiczny zdania pojedynczego; 

. stosuje zasady, interpunkcji, wypowiedzenia 

pojedynczego i złożonego. 

. omawia budowę słowotwórczą wyrazu oraz 

tworzy rodzinę wyrazów; 

. określa funkcje wyrazów z zdaniu oraz 

poprawnie stosuje w wypowiedziach formy 

czasowników zakończonych na -no, -to, 

nieregularnie odmieniających się rzeczow-

ników, zaimków i liczebników; 

. rozpoznaje części zdania pojedynczego, 

nazywa typy orzeczenia i podmiotu; 

. rozróżnia zdania złożone podrzędnie i 

współrzędnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopełniające 
(K + P + R) + D 

ocena  
bardzo dobra (5) 

. nawiązuje kontakt, podtrzymuje go oraz do-

biera formę komunikatu w zależności od celu 

wypowiedzi i rodzaju odbiorcy; 

. dba o poprawność językową, korzysta z boga-

tego słownictwa, stosuje odpowiednio dobra-

ne do sytuacji komunikacyjnej niewerbalne 

środki wyrazu;  

. aktywnie uczestniczy w dyskusji na tematy 

związane z rzeczywistością oraz dotyczące 

lektury, przekonuje do swojego zdania, udo-

wadniając racje w sposób rzeczowy i logicz-

ny; 

. posługuje się informacją, cytatem z danego  

źródła; 

. wyciąga wnioski, dokonuje podsumowania 

rozmowy, dba o poprawność językową wypo-

wiedzi oraz przestrzega zasad kulturalnej 

rozmowy; 

. stosuje charakterystykę bezpośrednią i po-

średnią, dokonuje oceny moralnej bohatera. 

. wygłaszając tekst poetycki lub prozatorski z  

pamięci, podejmuje próbę jego interpretacji 

głosowej; 

. odczytuje tekst poetycki i prozatorski na  

poziomie przenośnym i symbolicznym; 

. odczytuje inne odpowiednio dobrane teksty   

kultury na poziomie krytyczno-twórczym; 

. analizuje teść oraz tworzywo adaptacji filmo-

wej lub teatralnej dzieła literackiego; 

. dostrzega przenośny sens wysłuchanego 

tekstu; 

 

. określa funkcję osoby mówiącej w tekście; 

. dostrzega mechanizmy rozwoju fabuły, 

akcji i głównych wątków utworu prozator-

skiego; 

. wyjaśnia mechanizmy oddziaływania re-

klam; 

. omawia różnice między zapisem a wymo-

wą głosek oraz funkcją głoski „i” w wyrazie; 

. wyjaśnia zmiany znaczenia wyrazów, ana-

lizuje budowę słowotwórczą oraz porząd-

kuje rodziny wyrazów; 

. analizuje w zdaniu funkcję odmiennych i 

nieodmiennych części mowy;  

. przedstawia na wykresie rozbiór logiczny i 

gramatyczny zdania pojedynczego oraz 

schematy wypowiedzeń złożonych współ-

rzędnie i podrzędnie. 
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. tworzy własne utwory inspirowane wysłucha-

nym tekstem; 

. pisze różnorodne wypowiedzi dostosowane 

do sytuacji komunikacyjnej, poprawne pod 

względem językowym, stylistycznym, ortogra-

ficznym oraz interpunkcyjnym; 

. pisze opowiadanie twórcze z elementami 

opisu sytuacji, list oficjalny, notatkę w formie 

ciągłej, mapy mentalnej, schematu; 

. w sposób pełny i przemyślany charakteryzuje 

postać literacką lub rzeczywistą; 

. dba o poprawność interpunkcyjną wypowie-

dzeń pojedynczych i złożonych; 

. poprawia własne błędy językowe i stylistycz-

ne. 

Poziom wymagań 
na ocenę celującą 
(6) 

. całkowicie opanowana podstawa programową 

. w rozmowie i innych sytuacjach komunikacyj-

nych celowo odwołuje się do wypowiedzi ust-

nych innych osób; 

. buduje twórcze, bezbłędne, dostosowane do 

sytuacji komunikacyjnej wypowiedzi, w któ-

rych  posługuje się werbalnymi i niewerbal-

nymi środkami wyrazu; 

. rozpoczyna i podtrzymuje dyskusję na tematy 

związane z lekturą, rzeczowo ocenia stanowi-

ska dyskutantów i podaje propozycje rozwią-

zania problemów; 

. swobodnie posługuje się różnymi formami 

opowiadania i opisu; 

. tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące 

się ciekawym ujęciem tematu, pomysłową 

formą, poprawną konstrukcją oraz właściwym 

doborem środków językowych; 

. w sposób pełny i logiczny charakteryzuje 

bohatera lektury; 

. wygłasza tekst z pamięci, dokonuje jego in-

terpretacji głosowej; 

. odczytuje sens utworów poetyckich, prozator-

skich i innych dzieł kultury (również spoza li-

sty lektur przewidzianej programem naucza-

nia) na poziomie krytycznotwórczym, odwołu-

je się do kontekstów kulturowych; 

. analizuje i wykorzystuje w nowych sytuacjach 

komunikacyjnych informacje wybrane z wy-

słuchanego tekstu; 

. czyta ze zrozumieniem na poziomie krytycz-

no- twórczym teksty spoza listy lektur 

. wybiera i wykorzystuje informacje z różnych 

źródeł informacji (np. czasopism, stron inter-

netowych) we własnych wypowiedziach o 

charakterze informacyjnym lub oceniającym. 

. świadomie stosuje wiedzę językową w 

zakresie treści przewidzianych programem 

nauczania fonetyki, słownictwa, fleksji oraz 

składni, przestrzega norm poprawnościo-

wych w sformułowanych wypowiedziach; 

. samodzielnie poszerza wiedzę językową o 

treści spoza programu nauczania w kl. VI. 

 

 


