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OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY  IV

niedostateczny
 poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów
polonistycznych
 uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności

dopuszczający
 poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej umożliwia osiąganie celów polonistycznych
 uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności

dostateczny poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej pozwala na rozwijanie
kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej
 uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z
podstawy programowej

dobry
 uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej,
 rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

bardzo dobry
 uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami,
 rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej,
 potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

celujący
 uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych
objętych programem nauczania i wynikających z podstawy programowej,
 proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia



SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE  IV

I. Ocenianie na lekcjach języka polskiego

Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych 
przewidzianych w podstawie programowej.
Kształcenie w szkole podstawowej jest fundamentem wykształcenia młodego człowieka. W związku z tym nauczyciel organizując proces dydaktyczny 
uwzględnia w nim kształcenie i rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych, tj. 
• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
• kompetencje w zakresie wielojęzyczności
• kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
• kompetencje cyfrowe
• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się
• kompetencje obywatelskie
• kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

2. Przedmiotem oceny z języka polskiego są:
 wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w procesie nauczania,
 rozumienie i umiejętność interpretacji faktów,
 poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna wypowiedzi,
 poprawność formułowania wypowiedzi ustnej,
 znajomość lektur szkolnych,
 przygotowanie do lekcji,
 aktywność ucznia na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej,
 prezentowana przez ucznia postawa.

3. Na ocenę śródroczną z języka polskiego składają się oceny rożnych form aktywności ucznia, np.:
 z prac klasowych stylistycznych,
 ze sprawdzianów gramatycznych,



 z prac domowych (stylistycznych, z nauki o języku, wiedzy o literaturze, analizy tekstów literackich),
 z dyktand.

Oceniane są również:
 kartkówki,
 odpowiedzi ustne,
 ćwiczenia i zadania wykonywane w klasie (indywidualnie i w grupie),
 aktywność na lekcji i samoocena dokonywana przez uczniów,
 wygłaszanie tekstów z pamięci,
 zeszyt przedmiotowy,
 przygotowanie do lekcji,
 dodatkowe prace dla chętnych i udział w konkursach i olimpiadach.

4. Sposobem kontroli wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów w procesie nauczania są:
 sprawdziany, prace klasowe, testy,
 kartkówki,
 prace domowe,
 odpowiedzi ustne,
 zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń.

5. Sprawdziany (testy, prace klasowe) są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej.

6. Uczeń zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przewidziane w danym półroczu sprawdziany. Przy nieobecności usprawiedliwionej ucznia, termin
zaliczenia materiału uczeń uzgadnia z nauczycielem. Przy nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń powinien pisać sprawdzian na następnej
lekcji. Jeżeli uczeń z nieuzasadnionych przyczyn odmawia napisania sprawdzianu, otrzymuje ocenę niedostateczną.

7. Poprawa ocen z pracy klasowej, sprawdzianu, testu jest uzgadniana z nauczycielem, możliwa w czasie 1 tygodnia po oddaniu wymienionych
prac. Ocen z odpowiedzi ustnych i zadań domowych nie poprawia się.

8. Kartkówki to zapowiedziane lub niezapowiedziane sprawdziany 10-15-minutowe, obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu trzech ostatnich
lekcji. Nauczyciel nie jest zobowiązany do ich wcześniejszego zapowiadania.

9. Prace domowe są kontrolowane na bieżąco. Oceniając je nauczyciel bierze pod uwagę poprawność merytoryczną i językową pracy. Zadania
domowe mogą być krótkie lub długoterminowe. Spisywanie (od kolegów, z internetu, ściąg itp.) tych prac jest równoznaczne z otrzymaniem



oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy.

10. Oceniając twórcze prace pisemne (wypracowania) nauczyciel sprawdza umiejętności uczniów w redagowaniu różnych form wypowiedzi.
Ocenie podlega zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień, sposób prezentacji, znajomość danej formy wypowiedzi, poprawność
językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, bogactwo słownictwa, konstrukcja pracy i jej forma graficzna.

11. Nauczyciel ma prawo pytać z 3 ostatnich lekcji lub na lekcji powtórzeniowej z całego działu. Przy ocenie wypowiedzi ustnej bierze się pod
uwagę znajomość zagadnień, samodzielność wypowiedzi, kulturę języka, precyzję, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

12. W ciągu półrocza uczeń jest przynajmniej raz oceniany z recytacji utworu poetyckiego lub prozy. Oceniając recytację nauczyciel bierze pod
uwagę zgodność z tekstem, płynność (bez zająknięć, poprawek, czekania na podpowiedź), odpowiednią interpretację utworu, intonację,
dostosowanie tempa mówienia do treści oraz nastroju utworu.

13. Uczeń może być oceniony za pracę na lekcji (wypowiedź, wnioskowanie, argumentowanie, przygotowanie dodatkowych informacji na lekcję i
umiejętne ich wykorzystanie w podczas zajęć, efektywną pracę w zespole, systematyczność, wykonywanie mniejszych dodatkowych prac
itp.).

14. Przy ocenie zeszytu przedmiotowego uwzględnia się odrabianie prac domowych, systematyczność w zapisywaniu tematów lekcji i notatek z
zajęć, prace dodatkowe, estetykę oraz poprawę błędów ortograficznych. Ocenia się je przynajmniej 2 razy w półroczu.

15. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu półrocza być nieprzygotowanym do lekcji bez względu na powód. Otrzymuje wtedy "np". Każde kolejne
nieprzygotowanie bez wyraźnego powodu oznacza ocenę niedostateczną.

16. Za brak: zeszytu, ćwiczeń lub książki, przyborów do pisania, rysowania itp. uczeń otrzymuje uwagę negatywną, natomiast za brak pracy
domowej /niezgłoszony przed lekcją/ uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Ponadto za brak zeszytu ćwiczeń z zadaną w nim pracą domową uczeń 
otrzymuje także ocenę niedostateczną.

17. Za pracę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę (od bardzo dobrej do niedostatecznej). Nauczyciel ma prawo za odpowiedzi krótsze i mniej
szczegółowe nagrodzić go „plusem” (trzy „+” = ocena bardzo dobra). Jeżeli uczeń nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie robi ćwiczeń,
błędnie odpowiada na pytania, na które padła wcześniej odpowiedź lub wynika ona z toku lekcji, nauczyciel może postawić mu również znak
„minus” (trzy „–” = ocena niedostateczna) lub ocenę niedostateczną.

18. Ocena jest informacją dla ucznia, jego rodziców i nauczyciela w jakim stopniu uczeń opanował dany dział kształcenia.



19. Oceny śródroczna i roczna nie są średnimi arytmetycznymi wszystkich ocen, jej podstawą są wyniki sprawdzianów i prac wykonywanych w
klasie, odzwierciedla jednak pracę ucznia, wiedzę, umiejętności, aktywność i systematyczność. Bieżące oceny wystawiane uczniowi w czasie
roku szkolnego mają wagę od 1 do 6 /wagę 6 mają sprawdziany, testy, prace klasowe itp./ Waga „0” przy zapisie dotyczy tylko tych ocen w dzienniku 
o charakterze informacyjnym i nie ma wpływu na ocenę ucznia.

20. Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II półroczu.

21. Do ocen cząstkowych można dopisywać znak „ + ” lub „ – ’’. Ocena roczna powinna być zapisana w dzienniku pełną nazwą, bez
dodatkowych znaków.

22. O postępach w nauce uczeń i jego rodzice powiadamiani są w formie oceny – stopnia, oceny opisowej, oceny ustnej.

23. Ocenę ze sprawdzianów ustala się według skali procentowej przyjętej w szkole:

93 - 100% => 5
76 - 92% => 4
50 - 75% => 3
31 - 49% => 2
0 - 29% => 1

23. Przy ocenianiu poprawności ortograficznej dyktanda stosuje się zasadę:

bezbłędnie => bardzo dobry
2 błędy => dobry
4 błędy => dostateczny
6 błędów => dopuszczający
7 i więcej błędów => niedostateczny

Błędem ortograficznym obniżającym ocenę jest niepoprawna pisownia wyrazów ze znanymi dla ucznia zasadami.
Pomyłka to na przykład przestawianie lub gubienie liter. 3 błędy interpunkcyjne traktuje się jako 1 błąd ortograficzny, ale tylko wtedy, jeżeli
przed dyktandem powtarzano również interpunkcję.



BŁĘDY PODSTAWOWE (zasadnicze) dotyczą zasad pisowni wyrazów z:

 u – o ,
 ż – rz ,
 h – ch ,
 nie z poznanymi częściami mowy,
 wielka litera

BŁĘDY DRUGIEGO RZĘDU dotyczą pozostałych zasad.

 2 błędy II rzędu = 1 błąd I rzędu

24. Uczniom posiadającym odpowiednie opinie i orzeczenia z poradni pedagogiczno-psychologicznej obniżane są wymagania edukacyjne zgodnie z
zaleceniami tej poradni.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE  IV  W TRYBIE
NAUKI ZDALNEJ

1. Wszystkie kryteria oceniania wymienione powyżej mają zastosowanie w trybie nauki zdalnej.
2. Zasady uzupełniające:

 na lekcji języka polskiego online obowiązują zasady zachowania uczniów zgodnie z zasadami netykiety internetowej
 uczniowie uczestniczący w lekcji online mogą być oceniani za aktywność związaną z tematem lekcji 
 aktywność ucznia na lekcji, jego komunikacja i wchodzenie w interakcje z nauczycielem jest warunkiem zaliczenia jego obecności na lekcji 

online /nie wystarczy samo logowanie/
 każdy uczeń odczytuje wiadomości wysyłane przez nauczyciela przez Teams lub dziennik elektroniczny
 każdego ucznia obowiązuje systematyczna praca
 uczniowie mogą otrzymywać zadania na podstawie podręcznika, do wykonania wg instrukcji nauczyciela
 przesyłanie, ocena i zwrot zadań domowych odbywa się za pomocą Teams lub dziennika elektronicznego
 sprawdziany i testy uczniowie piszą korzystając z platformy Testportal

Wymienione w tym punkcie zasady mają charakter otwarty, tzn. mogą ulegać modyfikacji w razie zaistnienia takiej sytuacji.



Wzór kryteriów oceniania form wypowiedzi

KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE TWÓRCZYM 
(NP. OPOWIADANIE)

Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów. 
1. Realizacja tematu wypowiedzi – 0-2p.
Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy
tematu, np. czy uczeń w odpowiedni sposób odwołał się do lektury wskazanej w poleceniu,  wypowiedź jest w całości na temat.
Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt.

2. Elementy o charakterze twórczym – 0-5p.
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: narracja w opowiadaniu jest konsekwentnie prowadzona,
wydarzenia są logicznie ułożone, fabuła jest urozmaicona, np. czy zawiera elementy typowe dla opowiadania, takie jak zwroty akcji, dialog, puenta
oraz czy lektura wskazana w poleceniu została wykorzystana pobieżnie, czy w sposób ciekawy i twórczy. 

3. Kompetencje literackie i kulturowe – 0-2p.
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie m.in., czy:  uczeń wykorzystał znajomość lektury obowiązkowej wskazanej w
poleceniu (a także innych tekstów – jeżeli polecenie tego wymagało) w sposób funkcjonalny, tzn. np. czy przywołał w pracy takie wydarzenia albo
omówił  takie  wątki,  które  istotnie  wspierają  jego  tok  rozumowania  albo  dobrze  ilustrują  to,  o  czym  pisze   uczeń,  pisząc  np.  
o wydarzeniach z danej lektury, nie popełnił błędów, np. nie pomylił imion postaci, nie przypisał postaciom cech, których nie posiadają, bądź nie
wymyślił wydarzeń, których w lekturze nie ma.

5. Styl – 0-2p.
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie m.in., czy:  styl wypowiedzi jest odpowiedni do jej treści i formy, tzn. np. czy uczeń
nie napisał rozprawki, stosując słownictwo charakterystyczne dla stylu potocznego w odmianie mówionej,  styl wypowiedzi jest jednolity, tzn. czy
uczeń konsekwentnie posługuje się jednym, wybranym stylem, a jeżeli miesza różne style w wypowiedzi – to czy jest to uzasadnione (czy czemuś to
służy).
Oceniając język wypowiedzi,  najpierw oceniony zostanie  zakres użytych środków językowych, a  następnie – ich poprawność.  Ostateczna liczba
punktów ustalona będzie na podstawie oceny obu tych aspektów wypowiedzi, zgodnie z poniższą tabelą.



7. Ortografia – 0-2p.
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzona będzie liczba błędów ortograficznych, które uczeń popełnił w wypowiedzi. 

8. Interpunkcja – 0-1p.
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzona będzie liczba błędów interpunkcyjnych, które uczeń popełnił w wypowiedzi.

Uwagi dodatkowe: 
1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, zostanie ona oceniona na 0 pkt. 
2.  Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu, za całą wypowiedź sprawdzający
przyzna 0 pkt. 
3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, sprawdzający oceni ją na 0 pkt. 
4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), sprawdzający przyzna 0 pkt w każdym kryterium. 
5. Jeżeli  wypowiedź  zawiera  180  słów  lub  mniej,  jest  oceniana  wyłącznie  w  kryteriach:  realizacji  tematu  wypowiedzi,  elementów  twórczych/
elementów retorycznych oraz kompetencji literackich i kulturowych. W pozostałych kryteriach sprawdzający przyzna 0 punktów. 
6. Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, zadania zawartego w arkuszu testu lub innego
źródła, w tym internetowego, lub jest przepisana od innego ucznia, wówczas praca ucznia zostanie oceniona na 0p. 
7. Zabronione  jest  pisanie  wypowiedzi  obraźliwych,  wulgarnych  lub  propagujących  postępowanie  niezgodne  z  prawem.  W przypadku  takich
wypowiedzi mogą nie być przyznane punkty za styl i język lub cała wypowiedź nie będzie podlegała ocenie.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW –
 PRACA O CHARAKTERZE TWÓRCZYM (NP. OPOWIADANIE)

REALIZACJA TEMATU WYPOWIEDZI                                                                                                       0-2p.

Forma wypowiedzi zgodna  z formą wskazaną w poleceniu. Wszystkie pozostałe elementy polecenia 
uwzględnione. Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu. 2p.

Forma wypowiedzi zgodna  z formą wskazaną w poleceniu. Nieuwzględniony jeden element polecenia - 
inny niż forma. W pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego w poleceniu. 1p.

Forma wypowiedzi niezgodna  z formą wskazaną w poleceniu. Nieuwzględnione co najmniej dwa elementy
polecenia (inne niż forma). 0p.



ELEMENTY TWÓRCZE                                                                                                                                      0-5p.

Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1p. 0p.

Narracja częściowo funkcjonalna.  Dopuszczalne usterki w logicznym układzie zdarzeń.  
Prosta fabuła 1p.
Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 3 pkt. 2p.

Funkcjonalna narracja.  Logiczny układ zdarzeń.  Prosta fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co 
najmniej 4 spośród następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, 
zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja.

 
3p.

Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt. 4p.

Funkcjonalna narracja. Logiczny układ zdarzeń.  Urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie 
co najmniej 6 spośród następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, 
zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja.  Twórcze wykorzystanie treści 
lektury.

5p.

KOMPETENCJE LITERACKIE I KULTUROWE                                                                                           0-2p.

Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz innego tekstu 
literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).  Poprawność rzeczowa. 2p.

Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz częściowo 
funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).     
ALBO 
Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz 
funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).     
ALBO 
Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz 
częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego 
wymaga).  Dopuszczalne 1–2 błędy rzeczowe.

1p.



KOMPOZYCJA TEKSTU                                                                                                                                     0-2p.

Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.  Graficznie wyodrębnione akapity.  Dopuszczalna 1 usterka w 
zakresie spójności ALBO logiki wypowiedzi,  ALBO podziału wypowiedzi na funkcjonalne akapity. 2p.

Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.  Graficznie wyodrębnione akapity.  
Dopuszczalne łącznie 2–3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki wypowiedzi. 1p.

STYL                                                                                                                                                                         0-2p.

Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi.  Jednolity. 2p.

Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu. 1p.

JĘZYK                                                                                                                                                                      0-4p.

Szeroki zakres środków językowych, tzn.  zróżnicowana składnia,  zróżnicowana leksyka, w tym  np. 
bogata frazeologia, precyzyjne słownictwo, umożliwiające pełną i swobodną realizację tematu:

3-4 bł. jęz. 5-6 bł. jęz. 7-9bł. jęz.

3p. 2p. 1p.

Zadowalający zakres środków językowych, tzn. składnia i leksyka stosowne / odpowiednie do realizacji 
tematu.

3-4 5-6 7-9

2p. 1p. 0p.

Wąski zakres środków językowych, tzn. składnia i leksyka proste / ograniczone, utrudniające realizację 
tematu.

3-4 5-6 7-9

1p. 0p. 0p.

ORTOGRAFIA                                                                                                                                                      0-2p

Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny. 2p.

2–3 błędy ortograficzne. 1p

INTERPUNKCJA                                                                                                                                                  0-1p

Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych. 1p



WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO
KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ - „MIĘDZY NAMI”

Dział 
programowy

WYMAGANIA
KONIECZNE
OCENA:
DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA
PODSTAWOWE
OCENA:
DOSTATECZNA

WYMAGANIA
ROZSZERZAJĄCE
OCENA:
DOBRA

WYMAGANIA
DOPEŁNIAJĄCE
OCENA:
BARDZO DOBRA

WYMAGANIA
WYKRACZAJĄCE
OCENA:
CELUJĄCA

SŁUCHANIE UCZEŃ:
- ma trudności w
skupieniu i logicznym
myśleniu
- stara się słuchać z
uwagą i zrozumieniem
- nie zawsze rozumie
polecenia nauczyciela
- wie, kto to jest
odbiorca
i nadawca

UCZEŃ:
- odróżnia komunikaty
werbalne od
niewerbalnych
- wykonuje polecenia
- odróżnia nadawcę od
odbiorcy
- wykazuje
zainteresowanie
fragmentaryczne (brak
dłuższego skupienia)

UCZEŃ:
- aktywnie i uważnie
słucha wypowiedzi
innych osób
- rozpoznaje intencję
mówiącego (np.
pytanie, informacja,
odpowiedź, prośba)

UCZEŃ:
- słucha selektywnie
(odróżnia treści istotne
od błahych)
- koncentruje się na
dłuższych
wypowiedziach
- stosuje w życiu
codziennym
komunikaty
niewerbalne
- przestrzega zasad
kulturalnej rozmowy

---------------------------

MÓWIENIE I
PISANIE

UCZEŃ:
- udziela odpowiedzi na
pytania w krótszej
formie
- w kilku zdaniach
opowiada/pisze o sobie
- poprawnie
przedstawia się
- ustnie formułuje
proste formy użytkowe:
zapytania, prośby, 

UCZEŃ:
- udziela odpowiedzi w
dłuższej formie
- przedstawia się w
zależności od sytuacji
- rozróżnia funkcje
zdań wyrażające
prośbę i rozkaz w
(zależności od
intencji czy intonacji)
- odróżnia dobre i złe 

UCZEŃ:
- mówi/pisze z
przejrzystością intencji,
z uwzględnieniem
różnorodnych sytuacji
- dobiera właściwe
argumenty
- wyraża swoje
refleksje i odczucia
- opowiada przebieg
wydarzeń zgodnie z 

UCZEŃ:
- dokonuje
autoprezentacji z
uwzględnieniem
własnych
zainteresowań
- wypowiada się na
temat otworów
literackich z
wykorzystaniem
przewidzianej w klasie 

UCZEŃ:
- bierze udział w
konkursach
recytatorskich
- planuje własną
wypowiedź ustną
(np. ok. 2 min)
-wykazuje się
elokwencją i kulturą
języka w
przekazywaniu 



przeprosiny
- stara się opowiedzieć
o różnych
wydarzeniach
dotyczących
otaczającej
rzeczywistości
- umiejętnie
komunikuje się w
sytuacjach codziennych
- używa form
grzecznościowych
- próbuje opisać osoby,
zwierzęta i przedmioty
- ma poważne braki w
opanowaniu
pamięciowym tekstu
(wygłasza niewyraźnie,
bez akcentów
logicznych)
- wypowiada się mało
starannie, ubogo
słownikowo i treściowo

zachowania bohaterów
literackich
- opisuje osoby,
zwierzęta i przedmioty
- opowiada/pisze o tym,
co widzi na obrazie,
fotografii lub ilustracji
- wypowiada się w
kilku zdaniach na temat
programu
telewizyjnego
- posiada wystarczający
zasób słownictwa,
występują powtórzenia
i język potoczny
- przy wygłaszaniu
tekstu z pamięci
popełnia pomyłki
w tekście i zapomina
fragmentów, ale mówi 
z poprawną artykulacją,
intonacją i tempem

chronologią
- stosuje we własnych
tekstach opis i
opowiadanie
- popełnia niewielkie
błędy
- dobrze opanował tekst
na pamięć (możliwe
drobne pomyłki),
poprawna dykcja,
prawidłowa
interpretacja

IV terminologii
- układa spójną
wypowiedź z
elementami oceny na
temat obrazów,
fotografii i ilustracji
- wypowiada się na
temat programu
telewizyjnego z
uwzględnieniem oceny
dzieła
- bezbłędnie wygłasza z
pamięci wiersz lub
fragment prozy,
uwydatnia sens
wygłaszanego tekstu.

wiadomości

CZYTANIE Uczeń:
- dopuszczalne
sylabizowanie
- płynnie czyta teksty
zadane
- wykazuje się słabą
znajomością lektur

Uczeń:
- wolne tempo, bez
dłuższych przerw
- właściwe
przestankowanie
- częściowa znajomość
lektur

Uczeń:
- tempo czytanie dobre,
drobne potknięcia
- uchybienia w dykcji
- zna lektury

Uczeń:
- czyta głośno,
wyraźnie, płynnie, z
uwzględnieniem
znaków
przestankowych,
akcentów logicznych,
właściwego tempa
- bardzo dobrze zna 
lektury

Uczeń:
- ma szerokie
zainteresowania
czytelnicze i bierze
udział w konkursach
czytelniczych



ALFABET, GŁOSKA
LITERA, 
SAMOGŁOSKA, 
SPÓŁGŁOSKA, 
SYLABA

Uczeń:
- ustala kolejność liter
w alfabecie (zna
alfabet)
- wymienia samogłoski
i spółgłoski

Uczeń:
- dostrzega różnice
między głoską a literą
(rozróżnianie
akustyczne i graficzne)
- rozróżnia samogłoski 
i spółgłoski
- stara się prawidłowo
dzielić wyraz na sylaby
(przenosi do następnej
linii)
- poprawnie artykułuje
głoski w wypowiedzi
ustnej w czasie 
czytania i recytacji
- wie, co to jest akcent

Uczeń:
- porządkuje wyrazy
wg kolejności
alfabetycznej
uwzględniając kolejne
litery
- ustala różnicę między
głoską a literą
- odróżnia samogłoski
od spółgłosek
- poprawnie dzieli
wyraz na sylaby

Uczeń:
- dostrzega rożne
funkcje głoski „i”
- odróżnia głoski
dźwięczne i
bezdźwięczne,
twarde i miękkie, ustne
i nosowe
- określa spółgłoski
- dostrzega różnicę
między wymową a
zapisem samogłosek
nosowych, spółgłosek
dźwięcznych i
bezdźwięcznych
- zna sposoby zapisu
spółgłosek miękkich
- poprawnie akcentuje
wyrazy

Uczeń:

WYRAZ Uczeń:
- potrafi z pomocą
nauczyciela korzystać
ze Słownika języka
polskiego

Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie
wyrazu na podstawie
Słownika języka
polskiego

Uczeń:
- wyjaśnia sensy,
znaczenie wyrazów na
podstawie tekstu
- wyróżnia wyrazy
bliskoznaczne
- korzysta ze Słownika
wyrazów
bliskoznacznych
i innych źródeł
informacji

Uczeń:
- wykorzystuje wyrazy
bliskoznaczne w
tekstach
- samodzielnie i
sprawnie korzysta ze
Słownika wyrazów
bliskoznacznych i
innych źródeł
informacji

Uczeń:
- wyjaśnia różnice
znaczeniowe i
emocjonalne
wyrazu
- wyjaśnia antonimy

CZASOWNIK Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:



- odróżnia czasownik
od innych części mowy
- odmienia proste
czasowniki przez osoby

- rozpoznaje w zdaniu
czasowniki
- tworzy bezokoliczniki
od czasowników
osobowych i odwrotnie
- odmienia czasowniki
przez osoby, liczby,
rodzaje i czasy
- odróżnia rodzaj
męskoosobowy od
niemęskoosobowego
- poprawnie pisze „nie”
z czasownikami

- odróżnia formy
osobowe i nieosobowe
czasownika
(bezokolicznik)
- określa formy czasu,
liczby, osoby
- tworzy poprawne
formy trudnych
czasowników
- poprawnie pisze
zakończenia:
bezokolicznika i
czasowników w
czasie przeszłym
- poprawnie stosuje w
zdaniach czasowniki

- wskazuje
podobieństwa i różnice
między wyrazami
- odmienia czasowniki
i używa ich zdaniach
- poprawnie stosuje
czasowniki w rożnych
rodzajach
- rozróżnia zwroty od
wyrażeń

RZECZOWNIK Uczeń:
- odróżnia rzeczownik
od innych części mowy

Uczeń:
- rozpoznaje w zdaniu
rzeczowniki
- rozumie kategorie
gramatyczne
przypadków, liczby
i rodzaju rzeczownika
- stosuje w zdaniu
wskazaną formę
rzeczownika
- prawidłowo pisze
„nie” z rzeczownikami

Uczeń:
- poprawnie stosuje w
zdaniach rzeczowniki
- określa przypadek,
liczbę i rodzaj
rzeczownika
- odróżnia rzeczowniki
pospolite od własnych
i poprawnie je zapisuje
- rozpoznaje
rzeczownik w funkcji
podmiotu

Uczeń:
- ustala, o czym
informują formy liczby
i przypadka
rzeczownika
- buduje zdania z
rożnymi formami
rzeczowników
- ustala, jakich
przypadków
rzeczownika wymagają
poszczególne
czasowniki

Uczeń:
- rozróżnia temat i
końcówkę rzeczownika
(w związku z
ćwiczeniami
ortograficznymi)

PRZYMIOTNIK Uczeń: 
- odróżnia przymiotnik

Uczeń: 
- wyróżnia przymiotnik

Uczeń: 
- odmienia rzeczownik

Uczeń: 
- dostrzega związek

Uczeń: 
- stosuje stopniowanie



od innych części mowy jako określenie
rzeczownika
- rozróżnia przypadki,
liczby i rodzaje
przymiotnika

z przymiotnikiem
- stosuje odpowiednie
formy przymiotnika
w zdaniu

formy rzeczownika
i przymiotnika
- uzupełnia tekst
odpowiednimi formami
przymiotnika

przymiotnika dla
wskazania natężenia
jakiejś cechy
- zna typy stopniowania
przymiotnika

PRZYSŁÓWEK Uczeń:
- odróżnia przysłówek
od innych części mowy

Uczeń:
- wyszukuje w tekście
przysłówki
- tworzy przysłówek od
przymiotnika

Uczeń:
- tworzy przysłówki od
przymiotnika
- wyróżnia przysłówek
utworzony od
przymiotnika jako
określenie czasownika
(czynności)
- posługuje się
przysłówkami w
zdaniach
- poprawnie pisze „nie”
z przysłówkami

Uczeń:
- dostrzega związki
między przysłówkiem
a czasownikiem
- tworzy przysłówki
odprzymiotnikowe,
przysłówki o znaczeniu
bliskoznacznym i
przeciwstawnym

Uczeń:
- stopniuje przysłówki
utworzone od
przymiotników

SPÓJNIK Uczeń:
- rozpoznaje proste
spójniki

Uczeń:
- rozpoznaje spójniki

Uczeń:
- używa spójników w
zdaniu

Uczeń:
- stosuje w zdaniach
rzadziej używane
spójniki
- ustala funkcję
spójników w zdaniach

Uczeń:
- dba o stosowanie
rożnych spójników

PRZYIMEK Uczeń:
-odróżnia przyimek od
innych części mowy

Uczeń:
- poprawnie stosuje
przyimki
- tworzy wyrażenia
przyimkowe

Uczeń:
- wyróżnia przyimek
jako nieodmienną część
mowy wskazującą na
relacje przestrzenne i 
czasowe

Uczeń:
- poprawnie stosuje
przyimki, określając
stosunki przestrzenne
- ustala funkcję 
przyimków w zdaniach

Uczeń:
- rozpoznaje przyimki
złożone



- używa przyimków w
zdaniach

PISOWNIA
(ORTOGRAFIA I
INTERPUNKCJA)

Uczeń:
- opanował pamięciowo
zasady pisowni z „o’,
„u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”
- zna zasady dotyczące
pisowni „rz” po
spółgłoskach, „ż” po
l,ł,r
- stara się poprawnie
odwzorowywać
pisownię poznanych
wyrazów
- zna zasadę pisowni
„nie” z czasownikami,
rzeczownikami,
przymiotnikami i
przysłówkami
- zna zasadę pisowni
małą i wielką literą
- stawia przecinek
przed niektórymi
spójnikami
- z pomocą nauczyciela
korzysta ze Słownika
ortograficznego

Uczeń:
- zna zasady pisowni z
„o”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”
- zna wyjątki od reguły
pisowni
- stara się poprawnie
zapisywać poznawane
wyrazy
- na ogół pisze
poprawnie zaprzeczone
czasowniki,
rzeczowniki,
przymiotniki
i przysłówki
- stara się poprawnie
zapisywać wyrazy małą
i wielką literą
- poprawnie dzieli
wyrazy przy
przenoszeniu
- podejmuje próbę
samodzielnego zapisu
dialogu
- korzysta ze Słownika
ortograficznego

Uczeń:
- świadomie stosuje
reguły ortograficzne
- popełnia nieliczne
błędy, pisząc poznane
wyrazy
- poznane czasowniki,
rzeczowniki,
przymiotniki
i przysłówki pisze
poprawnie z
przeczeniem „nie”
- poprawnie pisze
wyrazy małą i wielką
literą
- poprawnie używa
znaków
interpunkcyjnych w
zapisie dialogu
- określa, przed jakimi
spójnikami stawia się
przecinki, a które tego
nie wymagają
- samodzielnie korzysta
ze Słownika
ortograficznego

Uczeń:
- uzasadnia pisownię
wyrazów
- świadomie stosuje
reguły ortograficzne
- poprawnie zapisuje
poznane wyrazy
- dokonuje ewentualnej
korekty swego tekstu
- poprawnie pisze
przeczenie „nie” z
czasownikami,
rzeczownikami,
przymiotnikami i
przysłówkami
- poprawnie pisze
trudne wyrazy małą i
wielką literą
- określa, przed jakimi
spójnikami stawia się
przecinki, a które tego
nie wymagają i stosuje
wiedzę w praktyce
- samodzielnie i
sprawnie korzysta ze
Słownika
ortograficznego

Uczeń:
- bierze udział w
konkursach
ortograficznych

ZDANIE ZŁOŻONE,
POJEDYNCZE,

Uczeń: 
- wydziela zdania z

Uczeń: 
- stosuje rożne rodzaje

Uczeń: 
- rozpoznaje

Uczeń: 
- buduje zdania

Uczeń: 
- ustala schemat



PODMIOT I
ORZECZENIE,
ZWIĄZKI
WYRAZÓW W
ZDANIU, WYRAZ
OKREŚLANY I
OKREŚLAJĄCY 

tekstu (w piśmie i
mowie)
- rozpoznaje zdanie
pojedyncze
- buduje zdanie
pojedyncze
nierozwinięte
- zna i stosuje kropkę,
znak zapytania,
wykrzyknik na końcu
zdania
- wskazuje różnice
pomiędzy częścią
mowy a częścią zdania

zdań ze względu na cel
wypowiedzi
- rozwija zdanie
pojedyncze
nierozwinięte
- odróżnia zdanie od
innych wypowiedzeń
- odszukuje w zdaniu
główne części zdania

zamierzony przez
nadawcę cel
wypowiedzi
- odróżnia zdanie
pojedyncze od
złożonego
- dostosowuje formę
orzeczenia do formy
podmiotu we własnych
wypowiedziach
- dodaje określenia do
podmiotu i orzeczenia
- ustala, kto jest
wykonawcą czynności,
a kto lub co jej podlega
- stosuje odpowiednie
znaki interpunkcyjne
w tekście

pojedyncze rozwinięte
- rozpoznaje w zdaniu
podmiot i orzeczenie
(za pomocą pytań)
- dostrzega różnice
między zdaniem
pojedynczym a
zdaniem złożonym
- rozwija zdania
poprzez dodawanie
określeń do podmiotu
i orzeczenia

składniowy czasownika
(na podstawie pytań o
uzupełnienie zdania)
- z formy osobowej
czasownika odczytuje
informacje o nadawcy i
o sytuacji mówienia
- przekształca zdania ze
względu na zmianę
nadawcy lub odbiorcy
-ustala związki
składniowe w zdaniu
(wyrazy określone i
określające)
- dostrzega związki
między wyrazami w
zdaniu

DIALOG JAKO
ZAPIS ROZMOWY,
ROZMOWA
TELEFONICZNA

Uczeń:
- tworzy dialog w
zespole

Uczeń:
- uzupełnia dialogiem
komiks
- przeprowadza
rozmowę telefoniczną
- wchodzi w rolę
rozmówcy, skupiając
uwagę na temacie
rozmowy
- uczestniczy w
rozmowach, w których
raz jest nadawcą, a raz
odbiorcą (z realizacją
określonego celu)
- zapisuje rozmowę

Uczeń:
- podejmuje rozmowę
w określonym celu, np.
chcąc przeprosić,
poinformować, zapytać
- używa zwrotów
grzecznościowych
właściwych rozmowie
towarzyskiej
- podtrzymuje kontakt
z rozmówcą za pomocą
środków językowych o
funkcji kontaktowej
- poprawnie zapisuje 
dialog

Uczeń:
- zna wszystkie normy
zapisywania dialogu i
potrafi je zapisać

Uczeń:
- tworzy dialogi
uwzględniając rożne
sytuacje i rozmówcę



telefoniczną
prowadzoną z
koleżanką lub kolegą
- zapisuje prosty dialog

OPOWIADANIE
USTNE I PISEMNE

Uczeń:
- ustnie opowiada o
zdarzeniach, których
sam był uczestnikiem
- w opowiadaniach o
zdarzeniach z lektury
nie zachowuje
chronologii zdarzeń
- tworzy opowiadanie
na podstawie podanego
planu
- tworzy krótkie
wypowiedzi z
dialogiem
- wie, co to jest akapit,
ale stosuje go
niekonsekwentnie

Uczeń:
- ustnie i pisemnie
opowiada o 
zdarzeniach
z lektury i filmu
- zna trójdzielną
kompozycję
opowiadania,
rozwija opowiadanie
odtwórcze

Uczeń:
- w opowiadaniu
ustnym i pisemnym
wykorzystuje
środki językowe
właściwe tej formie, np.
czasowniki wyrażające
dzianie się, określenia
nazywające
okoliczności, wyrazy
sygnalizujące relacje
czasowe
- dba o związki
przyczynowo-skutkowe
między zdarzeniami

Uczeń:
- odróżnia opis od
opowiadania
- dokonuje selekcji
informacji według
stopnia ich ważności
- dba o związki
przyczynowo –
skutkowe między
zdarzeniami
- stosuje konsekwentnie
akapity

Uczeń:
- potrafi rozpoznać
rożne formy
wypowiedzi
- tworzy opowiadanie o
wartości artystycznej

OPIS PRZEDMIOTU
I POSTACI

Uczeń:
- odróżnia opis od
innych form
wypowiedzi
- opisuje – nazywa
cechy przedmiotu,
postaci rzeczywistej

Uczeń:
- wykazuje różnice
między opisem postaci
i przedmiotu
- pisemnie i ustnie
opisuje wygląd
przedmiotów,
uwzględniając
właściwe wyrazy 
(głownie przymiotniki

Uczeń:
- pisemnie i ustnie
opisuje wygląd
przedmiotów/postaci
literackiej, stosując
właściwe dla tej formy
środki językowe
- unika powtarzania
wyrazów
- swobodnie i

Uczeń:
- redaguje opis postaci
rzeczywistej,
literackiej, krajobrazu
- zestawia cechy
przeciwstawne, dobiera
właściwe przymiotniki

Uczeń:
- tworzy opis bogaty w
treści



określające wielkość,
kształt, barwę,
ogólne wrażenie)
- konstruuje zwięzłą
wypowiedź

poprawnie zapisuje
informacje na
podany temat
- tworzy opis na
podstawie ilustracji lub
zdjęcia

PLAN WYDARZEŃ Uczeń:
- potrafi w grupie
zredagować plan

Uczeń:
- porządkuje
wydarzenia w tekście
- tworzy plan ramowy
krótkiego tekstu
literackiego

Uczeń:
- redaguje twórczy i
odtwórczy plan
- redaguje plan ramowy
stosując równoważniki
zdań

Uczeń:
- rozumie znaczenie
tytułu i nadaje go
częściom pracy
- redaguje plan
ramowy, stosując rożne
wypowiedzenia

Uczeń:
- ustala zakres treści,
wybiera formę i styl

NOTATKA Uczeń:
- potrafi współpracując
z grupą zredagować
notatkę w formie planu

Uczeń:
- redaguje notatkę w
formie planu

Uczeń:
- redaguje notatkę w
formie planu, zwracając
uwagę na
najważniejsze treści

Uczeń:
- stosuje poprawny
zapis

Uczeń:

KARTKA
POCZTOWA I LIST

Uczeń:
- zna pojęcie nadawcy
i odbiorcy
- używa zwrotów
grzecznościowych
- wie jakie są istotne
elementy kartki
pocztowej i listu i z
pomocą nauczyciela
redaguje te formy
 

Uczeń:
- wykonuje projekt
graficzny
- w liście zapisuje
poprawnie formy
grzecznościowe
- uwzględnia wszystkie
elementy wypowiedzi
- stosuje akapit

Uczeń:
- uwzględnia wszystkie
elementy wypowiedzi z
uwzględnieniem celu
- redaguje list prywatny
do rzeczywistego
odbiorcy

Uczeń:
- zwraca uwagę na
stosowanie zwrotów
grzecznościowych, dba
o estetykę i układ
graficzny

Uczeń:



OGŁOSZENIE I
ZAWIADOMIENIE,
ŻYCZENIA,
PRZEPIS
KULINARNY,
INSTRUKCJA

Uczeń:
- wskazuje nadawcę i
odbiorcę
- redaguje z pomocą
nauczyciela krótkie
życzenia, zaproszenie,
zawiadomienie do
rożnych adresatów,
starając się zachować
konieczne składniki
tych form
- wie, jakie są
okoliczności
stosowania tych form
wypowiedzi
- pisze krotki przepis,
instrukcję, korzystając
z podanego planu

Uczeń:
- redaguje krótkie
życzenia, zaproszenie,
ogłoszenie,
zawiadomienie do
rożnych adresatów,
zachowując
konieczne składniki
tych form
- pisze krotki przepis,
instrukcję, starając się
stosować wyrazy
wskazujące na
kolejność czynności
i czasowniki w
formie
bezokoliczników
lub wyrażające
polecenie

Uczeń:
- określa tematykę i
poprawnie redaguje
ogłoszenia,
zawiadomienia,
życzenia, ogłoszenia do
rożnych adresatów,
zachowując
konieczne składniki
tych form
- określa tematykę i
poprawnie redaguje
przepis kulinarny i
instrukcję, zachowując
konieczne składniki
tych form
- w przepisie i
instrukcji
konsekwentnie stosuje
wyrazy wskazujące na
kolejność czynności i
czasowniki w formie
bezokoliczników lub
wyrażające polecenie

Uczeń:
- redaguje życzenia,
zaproszenie,
ogłoszenie,
zawiadomienie do
rożnych adresatów
uwzględniając
środki językowe
właściwe dla tych form
- redaguje instrukcję i
przepis kulinarny,
uwzględniając
środki językowe
właściwe dla tych form

Uczeń:
- wykonuje projekt
graficzny, np. życzeń
lub instrukcji

KOMUNIKACJA
LITERACKA

Uczeń:
- zna terminy: bohater,
wątek, akcja, autor,
narrator, podmiot
liryczny, świat
przedstawiony
- wyszukuje w tekście
najprostsze informacje
sformułowane wprost

Uczeń:
- określa, kim jest
osoba wypowiadająca
się w wierszu i utworze
epickim
- potrafi dostrzec
obrazy poetyckie w
wierszu
- próbuje określić  

Uczeń:
- wskazuje osobę
mówiącą w wierszu
- określa adresata
wiersza
- wypowiada się na
temat treści i nastroju
wiersza
- wyjaśnia związek 

Uczeń:
- wskazuje słowa,
wersy, które
uzasadniają
wypowiedź dotyczącą
adresata
- wyjaśnia tytuł,
powołując się na treść
utworu 

Uczeń:



nastrój wiersza
- dostrzega związek
tytułu z treścią tekstu
- rozpoznaje czas i
miejsce akcji
- wymienia bohaterów
utworu
- wyróżnia w tekście
dialog, opis
i opowiadanie

tytułu z treścią tekstu
- wyszukuje w tekście
informacje
- określa temat utworu
- wyróżnia w utworze
obrazy poetyckie
- dostrzega pozytywne
i negatywne postawy
bohaterów w utworach
literackich

- wyjaśnia sens utworu
- omawia podstawowe
elementy świata
przedstawionego i
obrazy poetyckie
- dokonuje porównania
dwóch utworów i
uzasadnia swe
spostrzeżenia,
odwołując się do obu
tekstów

ZMYŚLENIE
LITERACKIE A
KŁAMSTWO,
POSTACI
ZMYŚLONE A
PRAWDZIWE,
WYDARZENIA
REALISTYCZNE I
FANTASTYCZNE

Uczeń:
- odróżnia kłamstwo od
zmyślenia literackiego
- wypowiada się na
temat lektury

Uczeń:
- rozumie pojęcie
fantazji
- rozumie pojęcia:
wydarzenia zmyślone,
postać zmyślona
- wskazuje bohaterów
literackich baśni,
legend
(ludzie, zwierzęta)
- wyodrębnia z tekstu
wydarzenia

Uczeń:
- na podstawie lektury
ustnie opisuje postać
literacką

Uczeń:
- wskazuje realistyczne
i fantastyczne elementy
świata przedstawionego
baśni, legend
- omawia postępowanie
bohaterów, stosuje
słownictwo związane z
określoną tematyką np.
z baśnią, legendą

Uczeń:
- porządkuje
wydarzenia zgodnie z
chronologią
- dokonuje przekładu
intersemiotycznego

WERSYFIKACJA-
RYM,
ZWROTKA,
REFREN, LINIJKA
WIERSZA (WERS)

Uczeń:
- zna pojęcia wers,
strofa (zwrotka), refren
- dostrzega związek
piosenki z wierszem
- wskazuje rymy w
wierszu

Uczeń:
- wskazuje w wierszu
wers, strofę (zwrotkę),
refren
- dzieli wyraz na sylaby
- liczy sylaby w
wyrazie
- rozumie rym jako 

Uczeń:
- stara się wyjaśnić
funkcję rymów
regularnych i
nieregularnych
- w wypowiedziach na
temat wiersz posługuje
się terminologią wers, 

Uczeń:
- wyjaśnia rolę rymów
regularnych i
nieregularnych
- potrafi wyjaśnić
związek budowy
wiersza z jego
tematyką

Uczeń:
- wskazuje wyrazy
brzmiące identycznie i
podobnie (rymy
dokładne i niedokładne)
-oznacza literowo wersy
rymujące się



współbrzmienie
zakończeń wyrazów w
wersie
- wypisuje pary
wyrazów rymujących
się
- dostrzega rymy
regularne i nieregularne
- rozumie refren jako
powtarzającą się część
piosenki, wiersza 

strofa (zwrotka), refren
- dostrzega związek
budowy wiersza z jego
tematyką

JĘZYK
ARTYSTYCZNY I
JEGO FUNKCJE
(EPITET,
PORÓWNANIE,
OŻYWIENIE,
UOSOBIENIE,
KONTRAST,
POWTÓRZENIE,
ONOMATOPEJA/

Uczeń:
- rozpoznaje epitet jako
określenie rzeczownika
- czyta wskazane
ożywienia i uosobienia

Uczeń:
- rozpoznaje
porównanie poetyckie i
języka codziennego na
podstawie połączenia
„jak”
- rozpoznaje
uosobienie,
ożywienie, epitet,
porównanie
- wskazuje wyrazy,
które naśladują dźwięki
(onomatopeja)
- wskazuje wyrazy
powtarzające się i
przeciwstawne sobie
(kontrast)
- dostrzega różnice
między językiem
potocznym a
językiem literackim
oraz regionu

Uczeń:
- dobiera epitety do
wskazanych
rzeczowników
- wskazuje wyrazy
dźwiękonaśladowcze i
określa ich rolę
- próbuje wyjaśnić cel
użycia uosobień,
ożywień, epitetów,
porównań
- stara się określić
funkcję powtarzających
się wyrazów i
przeciwstawnych
wobec siebie
- wyszukuje w wierszu
przenośnie (bez użycia
terminu)
- dokonuje przekładu
intersemiotycznego

Uczeń:
- rozpoznaje
porównanie na
podstawie połączeń
innych niż „jak”
- wyjaśnia cel użycia
uosobień, ożywień,
epitetów, porównań
- próbuje wyjaśnić,
czemu służą przenośnie
użyte w wierszu
- wyjaśnia rolę
powtórzeń i kontrastów
- wyjaśnia celowość
zastosowania wyrazów
dźwiękonaśladowczych
- dostrzega różnice
między uosobieniem a
ożywieniem
- wyjaśnia rolę rymów
regularnych i
nieregularnych

Uczeń:
- dostrzega poetycką
funkcję środków
stylistycznych



GENOLOGIA
(RODZAJE I
GATUNKI
LITERACKIE)

Uczeń:
- dostrzega różnice
między utworem
prozatorskim a
poetyckim
- potrafi podać z
pomocą nauczyciela
podstawowe wyróżniki
baśni, legendy, komiksu
- rozwiązuje proste
krzyżówki, rebusy i
zagadki
- odczytuje proste dane
z wykresów
- wie, co to jest reklama

Uczeń:
- odróżnia baśń od
legendy
- rozpoznaje komiks
- rozwiązuje krzyżówki,
rebusy i zagadki
- odczytuje dane z
wykresów
- odróżnia reklamę od
innych komunikatów
- wskazuje rożne źródła
informacji, np. internet

Uczeń:
- rozpoznaje cechy
gatunkowe baśni,
legendy: fantastyka,
motywy wędrowne,
ludzkie cechy przyrody
- wskazuje w tekście
najważniejsze cechy
charakterystyczne dla
baśni, legendy, komiksu
- rozwiązuje i układa
krzyżówki, rebusy i
zagadki

Uczeń:
- odczytuje przesłania
moralne baśni, legendy
- identyfikuje się ze
swoją miejscowością i
regionem, poprzez
legendy regionu
- dostrzega i wyjaśnia
najprostsze sposoby
oddziaływania reklam
na odbiorcę
- korzysta z rożnych
źródeł informacji
- określa plusy i 
minusy
korzystania z
komputera i telewizji
- dokonuje przekładu
intersemiotycznego

Uczeń:
- formułuje prawdy
baśniowe jako
pouczenia wypływające
z treści

MATERIAŁ
LEKTUROWY

Uczeń:
-  czyta większość 
wymaganych lektur 
przynajmniej we 
fragmentach i analizuje 
podstawowe elementy 
ich  świata 
przedstawionego

Uczeń:
- czyta większość 

wymaganych lektur 
w całości i analizuje 
ich świat 
przedstawiony

Uczeń:
- czyta wszystkie 

wymagane lektury 
w całości i interpretuje
wybrane wątki

Uczeń:
- czyta wszystkie 

wymagane lektury 
w całości i interpretuje
je w połączeniu 
z kontekstami

Uczeń:
- chętnie czyta i zna wiele

tekstów 
ponadprogramowych

POSTAWA Uczeń:
- jest biernym
uczestnikiem zajęć, ale
nie przeszkadza w ich
prowadzeniu

Uczeń:
- współpracuje z grupą
w realizacji zadania
przy wsparciu kolegów
i nauczyciela

Uczeń:
- czynnie uczestniczy w
lekcji – wykonuje
polecenia nauczyciela
- aktywny na lekcji,

Uczeń:
- formułuje i
przedstawia na
forum klasowym
własne opinie – bierze

Uczeń:
- autentycznie jest
zainteresowany tym, co
się dzieje w toku zajęć
lekcyjnych i pracy



- włącza się do pracy
pod nadzorem
nauczyciela
- przy dużej pomocy
nauczyciela potrafi
odtworzyć efekty pracy
kolegów i odwzorować 
zaprezentowane przez
innych elementy
wiedzy

- w czasie lekcji
wykazuje się
aktywnością
sporadyczną (pracuje
bez zespołu, ale nie
przeszkadza innym)

choć nie jest
pomysłodawcą,
realizuje chętnie cudze
pomysły
- zadania powierzone
przez nauczyciela lub
przez grupę wykonuje
samodzielnie -
pomaga innym, nigdy
nie przeszkadza w
pracy

czynny udział w
dyskusjach
- podejmuje i wykonuje
zadania w charakterze
dobrowolnym (np.
gromadzi materiały na
lekcję, czyta lektury 
uzupełniające)
- bierze udział w
konkursach
polonistycznych
- wykazuje się aktywną
postawą w klasie,
aktywnie uczestniczy w
rozwiązywaniu zadań
realizowanych przez
grupę, czasem
wykazuje własną
inicjatywę

pozalekcyjnej
- podejmuje się z
własnej woli realizacji
rożnych zadań,
wykazuje inicjatywę i
pomysłowość, służąc
swą wiedzą członkom 
grupy uczniowskiej
- osiąga sukcesy w
konkursach
- podejmuje się
opracowania
materiałów
przygotowywanych
dowolną techniką o
dużych walorach
poznawczych służącym
innym uczniom

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

I. Kształcenie literackie i kulturowe

SŁUCHANIE
 skupia uwagę na krótkich wypowiedziach innych osób
 reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem, postawą)
 rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniów



 rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, przeprosiny
 wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym niedługim tekście, zwłaszcza w jego warstwie dosłownej
 rozumie ogólny sens słuchanych utworów

CZYTANIE
 identyfikuje  nadawcę  i  odbiorcę  wypowiedzi  w  prostych  tekstach  literackich  oraz  typowych  sytuacjach  znanych  uczniowi  z  doświadczenia  i
obserwacji
 rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, przeprosiny
 wskazuje najważniejsze informacje w odpowiednich akapitach przeczytanego tekstu, zwłaszcza w dosłownej warstwie tekstu i wyrażone wprost
 rozumie dosłowne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
 rozumie ogólny sens czytanych utworów
 stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE
 sprawdza pisownię wyrazu w słowniku ortograficznym

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY
 mówi o swoich reakcjach czytelniczych
 dostrzega zabiegi stylistyczne w utworach literackich, w tym funkcję obrazowania poetyckiego w liryce, z pomocą nauczyciela wskazuje epitet,
porównanie, przenośnię, rymy
 wie, co tworzy rytm
 wskazuje wers, strofę, refren
 odróżnia fikcję od rzeczywistości
 odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych
 określa wybrane elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia
 rozumie rolę osoby mówiącej w tekście (narrator)
 zna cechy baśni i legendy
 wyodrębnia komiks, film i spektakl spośród innych przekazów i tekstów kultury

II. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE
 nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem



 formułuje pytania i udziela prostych odpowiedzi pod względem konstrukcyjnym
 wypowiada komunikaty zawierające proste informacje
 wyraża wprost swoje intencje
 odróżnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie
 stosuje zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem
 mówi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, filmu
 za pomocą kilku zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę
 za pomocą kilku prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat
 stosuje wyrazy o znaczeniu dosłownym
 wygłasza tekst utworu z pamięci

PISANIE
 stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego końcu
 zna podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką literą oraz pisowni o – u, rz – ż, ch – h
 dzieli wyrazy na sylaby, przenosi wyraz do następnego wersu
 uzupełnia prosty schemat, tabelę
 zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego, dialogu, ramowego planu wypowiedzi i z pomocą nauczyciela zapisuje list, dialog,
układa plan ramowy wypowiedzi,
 zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtwórcze
 za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia
 za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis obrazu, ilustracji, plakatu
 stara się o estetykę zapisu wypowiedzi

III. Kształcenie językowe
Stosuje wiedzę językową w zakresie:
 słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne oraz wyrazy pokrewne w rodzinę wyrazów)
 składni (konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu,
rozróżnia zdania pojedyncze, złożone i równoważnik zdania, wskazuje orzeczenie w zdaniu, zna wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące i pytające)
 fleksji (wskazuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki w zdaniu, przy pomocy nauczyciela określa formę odmiennych części mowy,
odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych
 fonetyki (zna alfabet, dzieli wyrazy na litery, głoski i sylaby)



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczającą oraz:

I. Kształcenie literackie i kulturowe

SŁUCHANIE
 słucha innych i uczestniczy w rozmowie, zadaje pytania, odpowiada
 wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi
 powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii
 rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów

CZYTANIE
 identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi
 określa temat i główną myśl tekstu
 oddziela informacje ważne od drugorzędnych
 wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu
 wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
 rozpoznaje cechy życzeń, ogłoszenia, instrukcji, przepisu
 wskazuje części składowe wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, posługuje się akapitami
 poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas głośnego czytania utworów

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE
 wybiera odpowiednie informacje ze słownika ortograficznego, encyklopedii, czasopisma, stron internetowych

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY
 nazywa swoje reakcje czytelnicze
 nazywa zabiegi stylistyczne w utworach literackich (epitet, porównanie, przenośnia, rym), rozumie funkcję obrazowania poetyckiego w liryce
 dostrzega cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz użytkowe
 odróżnia autora od osoby mówiącej w utworze
 określa i nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia
 wskazuje cechy baśni i legendy w utworze
 rozpoznaje elementy rytmu: wers, zwrotka, rym, refren
 zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, widownia, próba
 przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość



 odczytuje sens utworów na poziomie semantycznym (dosłownym)
 odczytuje morał baśni

II. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE
 świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej
 dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobiera rożne typy wypowiedzeń prostych i rozwiniętych, wypowiedzenia
oznajmujące, pytające i rozkazujące
 formułuje pytania otwarte
 udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych
 wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na rożne tematy związane z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą
 stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb przypuszczający) podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem
 wskazuje wyrazy o znaczeniu dosłownym i metaforycznym
 składa życzenia, tworzy wypowiedź o cechach instrukcji, np. zasady gry
 wypowiada się w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne
 opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni
 dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne
 recytuje utwór poetycki, oddając jego ogólny nastrój i sens
 stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazów rodzimych
 posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem)

PISANIE
 stosuje podstawowe zasady ortografii dotyczące pisowni o – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji
 odróżnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosować odpowiednie zasady dotyczące pisowni wielką literą
 dzieli wyrazy na głoski i litery, rozróżnia funkcję zmiękczającą i sylabotwórczą i w typowych przykładach
 konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-składniowym
 używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych
 w zależności do adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące
 zapisuje pytania otwarte
 udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych
 samodzielnie zapisuje dialog
 dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne



 tworzy ramowy plan wypowiedzi
 układa opowiadanie odtwórcze
 redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu
 zapisuje prostą instrukcję, np. przepis kulinarny, zasady gry
 tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia, obrazu,
 ilustracji, plakatu, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni
 w liście prywatnym, dialogu, zaproszeniu stosuje odpowiedni układ graficzny

III. Kształcenie językowe
 Stosuje wiedzę językową w zakresie:
* słownictwa (wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne w tworzonym tekście, tworzy rodzinę wyrazów)
* składni (konstruuje zdania pojedyncze proste i rozwinięte oraz wypowiedzenia złożone i równoważniki zdań, używa rożnych typów wypowiedzeń:
oznajmujących, rozkazujących, pytających, wykrzyknikowych)
*  fleksji  (określa  formę  gramatyczną  czasowników,  rzeczowników,  przymiotników;  łączy  wypowiedzenia  składowe  za  pomocą  spójnika  w
wypowiedzenie złożone; poprawnie zapisuje formy bezokoliczników oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego czasowników w
czasie przyszłym i przeszłym)
* fonetyki (wykorzystuje umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby przy przenoszeniu wyrazów do następnej linijki)
 stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz:

I. Kształcenie literackie i kulturowe

SŁUCHANIE
 koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych, a zwłaszcza odtwarzanych utworów
 odróżnia informacje ważne od mniej ważnych
 na podstawie słuchanego tekstu tworzy samodzielną notatkę: rysuje plan, ilustracje do tekstu, formułuje pytania
 właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu
 odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich

CZYTANIE
 wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio



 rozumie funkcję akapitu
 oddziela informacje ważne od drugorzędnych
 wybiera i wykorzystuje informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu
 wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi oraz samodzielnie tłumaczy przenośne znaczenie wybranych wyrazów, związków wyrazów
w wypowiedzi
 wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w zaproszeniach, życzeniach, ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach
 rozumie funkcje części składowych wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie
 głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji i intonacji

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE

 wybiera informacje niewyrażone wprost z rożnych źródeł, np. czasopism, stron internetowych

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY
 uzasadnia swoje reakcje czytelnicze
 analizuje elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia
 identyfikuje baśń i legendę
 rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu
 rozumie funkcję akapitu jako logicznie wyodrębnionej całości w tekście
 objaśnia znaczenia porównań i przenośni w tekście
 wyodrębnia elementy dzieła filmowego, odróżnia film animowany i aktorski
 charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość
 odczytuje przesłanie utworu

II. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE
 przedstawia własne zdanie w rozmowie
 świadomie dobiera intonację zdaniową
 udziela odpowiedzi w formie krótkiej wypowiedzi
 uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami
 łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe w zdaniu



 wypowiada się w roli świadka i uczestnika zdarzeń
 stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, czasownika
 gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i postaw
 wypowiada się logicznie i w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie
wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki
 w  sposób  uporządkowany  opisuje  przedmiot,  miejsce,  krajobraz,  postać,  zwierzę,  obraz,  ilustrację,  plakat,  stosując  słownictwo  służące  do
formułowania ocen, opinii, emocji i uczuć
 objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazów
 odróżnia wyrazy pokrewne od synonimów, wygłasza tekst poetycki z pamięci, posługując się pauzą, barwą głosu
 stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazów i intonowania wypowiedzeń

PISANIE
 stosuje poznane zasady ortografii dotyczące pisowni o – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji oraz potrafi je zastosować w sytuacjach nietypowych (np.
wykorzystać wiedzę o wyrazach pochodnych i rodzinie wyrazów)
 w  kilkuzdaniowych  wypowiedziach  związanych  z  lekturą,  filmem  czy  codziennymi  sytuacjami  łączy  za  pomocą  odpowiednich  spójników
współrzędne związki wyrazowe i stosuje się do zasad interpunkcji
 w wypowiedziach stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, czasownika
 w tekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne
 w wypowiedziach gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i postaw
 układa życzenia, zapisuje przepis, instrukcję, ogłoszenie
 stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi
 pisze  logiczne  i  uporządkowane  pod  względem chronologicznym  opowiadanie,  streszcza  utwory  fabularne,  świadomie  wykorzystuje  wyrazy
określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki; opowiada z perspektywy świadka i uczestnika zdarzeń
 zapisuje dialog w opowiadaniu
 w  sposób  uporządkowany  opisuje  przedmiot,  miejsce,  krajobraz,  postać,  zwierzę,  obraz,  ilustrację,  plakat,  stosując  słownictwo  służące  do
formułowania ocen i opinii, emocji i uczuć
 dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia

III. Kształcenie językowe
 Umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie:
* stosuje różnorodne typy zdań: pojedyncze i złożone oraz równoważniki;
*  celowo  używa  rożnych  typów  wypowiedzeń:  pytających,  oznajmujących,  wykrzyknikowych,  rozkazujących  w  zależności  od  sytuacji
komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej interpunkcji



* fleksji (używa słownictwa , wzbogaca tworzony tekst wyrazami bliskoznacznymi i przeciwstawnymi)
* składni: (używa odmiennych części mowy w poprawnych formach)
* fonetyki (stosuje wiadomości z zakresu podziału wyrazów na litery, głoski i sylaby w poprawnym ich zapisie)

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą oraz:

I. Kształcenie literackie i kulturowe

SŁUCHANIE
 przekazuje treść wysłuchanych wypowiedzi
 odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów prozatorskich i poetyckich
 wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu
 nazywa intencje nadawcy komunikatu

CZYTANIE
 wyszukuje w wypowiedzi  informacje wyrażone pośrednio i  wykorzystuje  je  w wypowiedzi  np.  opisującej  lub oceniającej  postać fikcyjną lub
rzeczywistą
 oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytywaniu znaczeń dosłownych i przenośnych
 odczytuje i wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, schemacie i notatce
 wskazuje i odczytuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
 wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w życzeniach, ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach
 ma świadomość konstrukcji wypowiedzi i rozumie funkcje takich części składowych wypowiedzi, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie
 głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby oddać sens odczytywanego tekstu

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE
 wybiera informacje wyrażone pośrednio w rożnych źródłach, np. czasopismach, stronach internetowych; konfrontuje je z innymi źródłami

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY
 konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami
 objaśnia funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w utworze epickim



 wykorzystuje wiedzę na temat wersu, zwrotki, rymu do interpretacji utworu
 objaśnia funkcję epitetów, porównań i przenośni w tekście
 wyróżnia wśród przekazów audiowizualnych programy informacyjne, rozrywkowe, reklamy
 charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość; konfrontuje
sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami

II. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE
 uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, stosuje się do reguł grzecznościowych
 rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego
 udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i stylistycznym
 w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy związane z omawianą tematyką
 poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym
 w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła
 interpretuje przenośne treści utworów poetyckich przewidzianych w programie nauczania
 zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do treści utworu
 wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi
 dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji i języka

PISANIE
 komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji
z uwzględnieniem akapitów
 uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury
 udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i stylistycznym
 w wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy związane z omawianą tematyką
 komponuje i przekształca plan wypowiedzi
 pisze opowiadanie twórcze, list z perspektywy bohatera, baśń
 w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła
 dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu

III. Kształcenie językowe



 Sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie:
*  słownictwa (dba o poprawność słownikową tworzonych wypowiedzi, odpowiednio dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, wzbogacając
tekst w zależności od formy wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej)
*  składni  (tworzy  ciekawe  pod  względem  składniowym wypowiedzi,  stosuje  się  do  zasad  poprawności  logiczno-składniowej,  dba  o  poprawną
interpunkcję wypowiedzeń złożonych)
*  fleksji  (w wypowiedziach stosuje w poprawnych formach odmienne i  nieodmienne części mowy przewidziane w programie nauczania,  w tym
poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym)
* fonetyki (biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetyki i wykorzystuje je w poprawnym zapisie wyrazów)

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz:

I. Kształcenie literackie i kulturowe
SŁUCHANIE
 odczytuje i wyjaśnia przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich

CZYTANIE
 czyta ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytycznym, również teksty spoza listy lektur
 wykorzystuje treści zawarte w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach, schematach i notatkach w tworzeniu własnych wypowiedzi
 odczytuje głośno utwory poetyckie i prozatorskie i je interpretuje

DOCIERANIE DO INFORMACJI- SAMOKSZTAŁCENIE
 wybiera i wykorzystuje informacje z rożnych źródeł (np. czasopism, stron internetowych) we własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym
lub oceniającym

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY
 porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w rożnych utworach epickich
 wskazuje elementy baśni i legendy w innych tekstach kultury
 dostrzega różnicę między celem programów informacyjnych, rozrywkowych, reklam
 odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość

II. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE



 przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania zadania
 podejmuje rozmowę na temat  przeczytanej  lektury/dzieła  także spoza kanonu lektur  przewidzianych programem nauczania w klasie  czwartej;
omawia je w odniesieniu do innych dzieł także spoza kanonu lektur
 interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych

PISANIE
 tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, poprawną konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych
 wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną,
 fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi

III. Kształcenie językowe
 świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki


