
Przedmiotowy System Oceniania 
z języka polskiego  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie 

 
I. Postanowienia ogólne:  

Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534. 

2. Podstawy programowej kształcenia ogólnego z dnia 14 lutego 2017 r. 

3. Programu nauczania języka polskiego w klasach 4 – 6 „Słowa z uśmiechem”; w klasach 7 – 8 „Myśli i słowa”. 

4. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie. 

5. Statutu Szkoły. 
 

II. Przedmiotem oceny są: 

 sprawdziany pisemne – prace klasowe 1 i 2-godzinne z omówionego działu, testy, kartkówki, dyktanda; 

 praca ucznia na lekcji – aktywność, praca w grupach (tu: ocenie podlega: planowanie i organizacja pracy grupowej, efektywne 

współdziałanie, wywiązywanie się z powierzonych ról, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy; 

 samodzielna praca domowa ucznia – pisemna praca w zeszycie, ćwiczenia; 

 wypowiedzi ustne – odpowiedzi na pytania, opowiadanie; ocenie podlega: znajomość zagadnienia, samodzielność wypowiedzi, kultura 

języka, precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu; 

 wypowiedzi pisemne – odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, redagowanie tekstów użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych 

programem nauczania; ocenie podlega: zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień, sposób prezentacji, znajomość danej formy 

wypowiedzi, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, konstrukcja pracy i jej forma graficzna;  

 recytacja z pamięci – wiersz i fragment prozy; ocenie podlega: zgodność z tekstem (ocena dopuszczająca), płynność recytacji (pierwszy i 

drugi warunek – ocena dostateczna), przestrzeganie znaków przestankowych (pierwszy, drugi i trzeci warunek – ocena dobra), dostosowanie 

tempa recytacji i barwy głosu do treści oraz nastroju wybranego tekstu (pierwszy, drugi, trzeci i czwarty warunek – ocena bardzo dobra), gesty i 

mimika (wszystkie warunki – ocena celująca); 

 głośne czytanie; 

 aktywna praca w czasie lekcji. 

 
III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

1. Odpytywanie bieżące na każdej lekcji. 

2. Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń – według uznania nauczyciela. 

3. Prace klasowe w postaci testów o rozszerzonej odpowiedzi – minimum raz w semestrze. 

4. Sprawdziany gramatyczne – po każdej większej partii materiału. 

5. Dyktanda – minimum dwa w roku. 

6. Kartkówki – z bieżącego materiału – według uznania nauczyciela. 

 
IV. Kryteria oceniania 

a) ocenianie wypracowań 

 
treść 
 

 
0 – 4 p. 

   
forma 
 

 
0 – 1 p. 

  
kompozycja 
 

 
0 – 1 p. 

 
język 
 

 
0 – 2 p. 
(5bł. = 2p.  6bł. = 1p. 7bł. = 0p.) 

  
ortografia 
 

 
0 – 1 p.  
(dop. 2 bł.) 

 
interpunkcja 
 

 
0 – 1 p.  
(dop. 4 bł.) 

 
 
 
 
 
 
10p. (bez błędów)  celujący 
10 – 9   bardzo dobry 
8 – 7   dobry 
6 – 5    dostateczny 
4 – 3   dopuszczający 
2 – 0   niedostateczny

  
 

 



b) ocenianie sprawdzianów i testów 
 

  
OBNIŻENIE WYMAGAŃ 

 
 

PROCENTY 
 

 
OCENA 

 
PROCENTY 

 
OCENA 

 
100 % 
 

 
celujący 

 
 

 
 
 

 
99 - 91 
 

 
bardzo dobry 

 
100 - 75 

 
bardzo dobry 

 
90 - 75 
 

 
dobry 

 
74 - 50 

 
dobry 

 
74 - 51 
 

 
dostateczny 

 
49 - 30 

 
dostateczny 

 
50 - 30 
 

 
dopuszczający 

 
29 - 15 

 
dopuszczający 

 
29 - 0 
 

 
niedostateczny 

 
14 - 0 

 
niedostateczny 

 
 

c) ocenianie dyktand 

0bł. : cel ;  1bł : bdb;  2bł.: -bdb;  3bł. : db;  4bł. : -db;  5bł. : dst;  6bł. : -dst;  7bł. : dop; 8bł. : - dop.; 9bł. : ndst 

 

V. Skala ocen 
Zgodnie z WSO stosuje się skalę ocen od 1 do 6 (ocena celująca – uczeń znacząco wykracza poza materiał obowiązkowy). 

Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji. 

Pięć znaków plus (+) równa się ocenie bardzo dobrej. 

Brak przygotowania do lekcji zaznaczane jest minusem (-). Trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną, przy czym nie jest to ocena wiedzy czy 

umiejętności, a informacja o pilności ucznia. 

 
Zasady poprawy ocen. 

Jeśli sprawdzian zaliczy mniej niż 80% klasy, poprawiają go wszyscy uczniowie, którzy otrzymali oceny niedostateczne, pozostali na własną prośbę 

mogą poprawiać otrzymane oceny. Poprawa może nastąpić w terminie ustalonym przez nauczyciela. Uczeń ma prawo do poprawy oceny 

niedostatecznej z pracy klasowej nie tylko w przypadku wyżej wymienionym. 

 

VI. Kryteria oceniania 
KLASA  IV 

OCENA CELUJĄCA: 

 Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. 

 Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. 

 Proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał programowy. 

 Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne. 

 Nie powiela cudzych pomysłów i poglądów. 

 Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich i teatralnych w szkole i poza nią. 

 Podejmuje działalność literacką lub kulturalną i prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny (np. udział w akademiach, 

imprezach artystycznych, itd.). 

 Posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku, przewidywane w programie nauczania w 

klasie IV. 

 
 

 
 

 
 

 
 



OCENA BARDZO DOBRA: 
Uczeń opanował pełen zakres wiadomości określony programem nauczania dla klasy IV. 

Kształcenie literackie i językowe: 

 Wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne pod względem językowo – stylistycznym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym. 

 Potrafi posługiwać się poznanymi w klasie IV formami wypowiedzi. 

 Radzi sobie z układem graficznym wypowiedzi pisemnej – akapity. 

 Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu. 

 Potrafi nazwać niektóre stany psychiczne i ich przejawy. 

 Ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje. 

 Samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym. 

 Analizuje utwór poetycki, wskazując na porównania, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu. 

 Bierze czynny udział w lekcji. 

 Płynnie czyta nowy tekst. 

 Rozróżnia biegle poznane w klasie IV części mowy. 

Fleksja i fonetyka: 

 Poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju i czasu. 

 Biegle odmienia rzeczowniki przez przypadki i poprawnie stosuje w zdaniach. 

 Odmienia przymiotniki i zauważa zależność form przymiotnika od określonego rzeczownika. 

 Wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie. 

 Rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone. 

 Potrafi zbudować zdanie z poznanych związków wyrazowych. 

Fonetyka: 

 Odróżnia głoskę od litery, spółgłoskę od samogłoski. 

 Określa spółgłoski twarde i miękkie. 

 
OCENA DOBRA: 

 Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej oraz wybrane elementy przewidziane w 

programie nauczania w klasie IV. 

Kształcenie literackie i językowe: 

 Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowego przestankowania. 

 Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać nieliczne błędy językowo – stylistyczne, logiczne i ortograficzne. 

 W wypowiedziach próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach. 

 Poprawnie sporządza plan ramowy. 

 Potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym. 

Fleksja i składnia: 

 Rozróżnia części mowy poznane w klasie IV. 

 Poprawnie odmienia rzeczowniki i czasowniki. 

 Poprawnie odmienia i stopniuje przymiotniki. 

 Umie wskazać w zdaniu podmiot i orzeczenie. 

 Układa zdanie pojedyncze i złożone. 

Fonetyka: 

 Rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę i spółgłoskę. 

 Określa spółgłoski (twarde, miękkie). 

 Poprawnie dzieli wyrazy na sylaby. 

 
OCENA DOSTATECZNA: 

Kształcenie literackie i językowe: 

 W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, precyzyjnego 

stosowania poznanego słownictwa i ortografii. 

 Przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach pisemnych. 

 Odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych. 

Fleksja i składnia: 

 Tworzy bezokolicznik od czasowników w formie osobowej i odwrotnie. 

 Rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia. 



 Odmienia rzeczowniki przez przypadki. 

 Odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje. 

 Podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone. 

Fonetyka: 

 Rozróżnia głoski, litery. 

 Przy małej pomocy nauczyciela określa spółgłoski. 

 Dzieli wyrazy na sylaby. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 
Kształcenie literackie i językowe: 

 Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 

 Technika głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu. 

 Błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełnione w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i 

wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie. 

Fleksja i składnia: 

 Przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy. 

 Odmienia rzeczowniki przez przypadki. 

 Wskazuje podmiot i orzeczenie. 

 Odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje. 

Fonetyka: 

 Wyróżnia głoski, litery i sylaby. 

 Zna podstawowe zasady ortograficzne. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA: 

 Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie redagowania poznanych form 

wypowiedzi. 

 Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania. 

 Wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym. 

 W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych. 

 Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności. 

 

KLASA V 
OCENA CELUJĄCA: 

 Wiedza ucznia wykracza poza obowiązujący program nauczania. 

 Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. 

 Proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy. 

 Pisemne i ustne wypowiedzi ucznia są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia. 

 Potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości. 

 Bierze czynny udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 

 Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (np. udział w akademiach, inscenizacjach teatralnych), prezentuje 

wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny. 

 Wykazuje ponadprogramowe umiejętności w zakresie kształcenia literackiego i kulturalnego oraz nauki o języku. 

 

OCENA BARDZO DOBRA: 

 Uczeń opanował zakres wiadomości określony programem nauczania dla klasy V. 

Kształcenie literackie i językowe: 

 Wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są poprawne pod względem stylistyczno–językowym, ortograficznym, merytorycznym i 

logicznym. 

 Doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie piątej formami wypowiedzi. 

 Samodzielnie sporządza notatki z czytanych lektur. 

 Bezbłędnie układa plan odtwórczy lektury, plan kompozycyjny własnej wypowiedzi. 

 Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu i analizuje go. 

 
 

Fleksja i składnia: 



 Wskazuje różnice między formą osobową i nieosobową czasownika. 

 Określa znaczenie trybów czasownika, biegle odmienia czasownik w trybie oznajmującym, rozkazującym i przypuszczającym. 

 Zna zasady pisowni cząstki „by” z czasownikami. 

 W odmianie rzeczownika przez przypadki wyróżnia temat oboczny. 

 Określa rolę przyimków w zdaniu. 

 Wskazuje podobieństwa i różnice między przymiotnikiem i przysłówkiem. 

 Podaje poprawne formy liczebników. 

 Klasyfikuje rodzaje wypowiedzi, podaje ich przykłady. 

 Nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażania. 

 Układa zdanie rozwinięte według podanego wykresu. 

Fonetyka: 

 wskazuje różnice między samogłoską a spółgłoską. 

 
OCENA DOBRA: 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania 

w klasie piątej. 

Kształcenie literackie i językowe: 

 Czyta poprawnie stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania. 

 Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać drobne błędy językowo–stylistyczne, logiczne i ortograficzne. 

 Potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów. 

 Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych: opowiadanie twórcze, opis postaci z elementami charakterystyki. 

 W wypowiedziach próbuje ocenić i wartościować problemy, zjawiska dotyczące języka, literatury oraz kultury. 

 Nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki. 

 Poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury. 

Fleksja i składnia: 

 Określa formę gramatyczną czasowników. 

 Stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej. 

 Poprawnie odmienia czasownik typu: umiem, rozumiem, idę. 

 Omawia budowę form trybu rozkazującego i przypuszczającego. 

 Wyjaśnia różnice w odmianie podanych rzeczowników, wyodrębnia temat i końcówkę. 

 W zdaniu wskazuje przyimki i wyrażenia przyimkowe, nazywa ich rolę. 

 Tworzy przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniach i określa ich rolę. 

 Określa formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem. 

 Zastępuje słowem liczebniki podane cyfrą i odwrotnie. 

 Stosuje w zdaniu liczebnik zbiorowy w odpowiednim przypadku. 

 Przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie. 

 Przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego rozwiniętego (na łatwych przykładach). 

 Przekształca zdanie pojedyncze na złożone i odwrotnie. 

 Układa zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie. 

Fonetyka: 

 Określa cechy głoski. 

 Rozpoznaje wyrazy bezakcentowe. 

 Poprawnie akcentuje wyrazy na 3. i na 4. sylabie od końca. 

 
OCENA DOSTATECZNA: 

Uczeń opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podst. programowej klasy piątej w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się. 

Kształcenie literackie i językowe: 

 W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, precyzyjnego 

stosowania poznanego słownictwa i ortografii. 

 W miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach pisemnych. 

 Opanował technikę poprawnego czytania i doskonali je pod względem dykcji, intonacji, akcentowania. 

 Umie wymienić elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzenia). 

 Odróżnia zdarzenia, postacie fantastyczne od realistycznych. 

 W utworze lirycznym wskazuje epitety, porównania, przenośnie. 



Fleksja i składnia: 

 Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie. 

 Odmienia czasownik we wszystkich trybach (proste przykłady). 

 Odmienia przez przypadki rzeczownik o prostej odmianie. 

 Rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu. 

 Odróżnia przyimek od innych części mowy. 

 Rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia. 

 Odmienia przymiotnik przez przypadki. 

 Łączy przymiotnik z rzeczownikiem, odmienia je. 

 Rozpoznaje w zdaniu liczebnik. 

 Rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podając przykłady typów zdań. 

 Łączy w zespoły składniowe wyrazy tworzące zdanie. 

 Wpisuje zdanie w podany wykres. 

 Podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone. 

 Z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone. 

Fonetyka: 

 Dzieli wyraz na głoskę. 

 Odróżnia samogłoski od spółgłosek. 

 Rozróżnia rodzaje głosek. 

 Dzieli wyraz na sylaby. 

 Poprawnie akcentuje wyrazy na 2. sylabie od końca. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 
Wiedza i umiejętności ucznia pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności. 

Kształcenie literackie i językowe: 

 Technika czytania cichego i głośnego pozwala na zrozumienie tekstu. 

 Błędy językowo – stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełnione w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i 

wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie. 

 Stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności, 

samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela. 

Fleksja i składnia: 

 Rozróżnia części mowy. 

 Wskazuje podmiot, orzeczenie i określenia. 

 Odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, tryby. 

Fonetyka: 

 Wyróżnia głoski, litery i sylaby w podanym wyrazie. 

 Poprawnie pisze wyrazy poznane na lekcjach ortografii (65-50%) oraz zna podstawowe zasady ortograficzne. 

 
OCENA NIEDOSTATECZNA: 

 Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie redagowania poznanych form 

wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową 

w klasie piątej. 

 Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu minimalnym. 

 Jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym. 

 W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych. 

 Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności. 

 
 

 
 

 
 

 
 



KLASA VI – KRYTERIA OCEN 
OCENA CELUJĄCA: 

 Uczeń twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. 

 Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy. 

 Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia. 

 Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości. 

 Bierze czynny udział w konkursach literackich, ortograficznych, osiąga w nich sukcesy. 

 Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz 

artystyczny. 

 
OCENA BARDZO DOBRA: 

Uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy szóstej. 

Kształcenie literackie i językowe: 

 Wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne pod względem stylistyczno – językowym,  ortograficznym, merytorycznym i logicznym. 

 Potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie. 

 Biegle posługuje się słownikami i encyklopedią. 

 Samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy. 

 Bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę redagowania charakterystyki porównawczej i autocharakterystyki; 

określa motywację czynów bohaterów, ocenia ich postępowanie. 

 W sposób świadczący o gruntowej znajomości utworu redaguje list do postaci literackiej. 

 Bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki, a w pracy poświęconej oglądanemu filmowi lub spektaklowi teatralnemu 

podejmuje się próby recenzji. 

 Rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, liryce, dramacie, nowych gatunkach literackich (ballada, 

odmiany powieści). 

 Dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza. 

 Pisze prace bezbłędne pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. 

Fleksja i składnia: 

 Potrafi wyjaśnić, od czego zależą formy odmiany rzeczownika. 

 Wymienia rodzaje zaimków. 

 Biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaj stopniowania. 

 Rozpoznaje różne typy liczebników. 

 Stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki).  

 Rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę. 

 Omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydawki i dopełnienia. 

 Przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy. 

Słowotwórstwo: 

 Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów pochodzących od wyrażeń przyimkowych i od czasowników. 

 Wskazuje przyrostek lub przedrostek jako formant w jednym wyrazie i jako składnik podstawy słowotwórczej w innym. 

 Podaje przykłady wyrażeń z obocznymi tematami słowotwórczymi. 

 Daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formantów. 

 
OCENA DOBRA: 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą progr. oraz wybrane el. przewidziane programem nauczania w kl.  szóstej. 

Kształcenie literackie i językowe: 

 Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania. 

 Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe. 

 Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową. 

 Dobra znajomość tekstu pozwala na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omówienie elementów świata przedstawionego. 

 Poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy. 

 Wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu. 

 Potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów. 

 
 

 



Fleksja i składnia: 

 Wymienia rodzaje zaimków. 

 Wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposób ich utworzenia. 

 Poprawnie stopniuje przymiotniki, wie, czemu służy stopniowanie. 

 Podaje przykłady różnych typów liczebników. 

 Na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażenia orzeczenia i podmiotu. 

 Wyróżnia w zdaniu związki wyrazów. 

 Układa przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie. 

Słowotwórstwo: 

 Od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy. 

 Rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu. 

 
OCENA DOSTATECZNA: 

Uczeń opanował wiedzę i umiejętności w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu zawarte w podstawie programowej. 

Kształcenie literackie i programowe: 

 W odpowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega się zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania 

poznanego słownictwa i ortografii. 

 W miarę samodzielnie posługuje się formami wypowiedzi poznanymi w klasie piątej. 

 Jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu. 

 Zna przewidziane programem gatunki literackie. 

 Umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego. 

 Poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na zadany temat. 

Fleksja i składnia: 

 Wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej; określa formę fleksyjną czasowników.  

 Określa funkcję czasowników w zdaniu. 

 Odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne. 

 Rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki. 

 Stopniuje przymiotniki. 

 Rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe. 

 Na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotów. 

 Rozpoznaje zdania bezpodmiotowe. 

 Nazywa w zdaniu części zdania (na prostych przykładach). 

 Układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 
Uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu 

trudności. 

Kształcenie literackie i językowe: 

 Jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu. 

 W wypowiedziach pisemnych popełnione błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślają wartości prac i 

wysiłku, jaki włożył w ich napisanie. 

 Stopień opanowania przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie 

lub przy pomocy nauczyciela. 

 Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu (na prostych przykładach). 

 Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określić ich rodzaj. 

Słowotwórstwo: 

 Tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów. 

 
OCENA NIEDOSTATECZNA: 

Uczeń: 

 Nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie fleksji i składni, słownictwa, frazeologii i redagowania wypowiedzi oraz 

elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową. 

 Nie opanował techniki cichego i głośnego czytania w stopniu zadowalającym. 

 Jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym. 



 W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych i logicznych. 

 Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności. 

 

KLASA VII 

 Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach  IV - VI. 

(Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych – pozytywnych). 

OCENA CELUJĄCA 

 Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacząco wykracza poza obowiązujący program nauczania. 

 Kreatywnie, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. 

 Proponuje rozwiązania  oryginalne, wykraczające poza materiał programowy. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, 

cechują się dojrzałością myślenia.  

 Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować  się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości.  

 Bierze udział w konkursach (literackich,  ortograficznych, teatralnych lub innych); osiąga w nich sukcesy w szkole i poza szkołą.  

 Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych. Prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz 

artystyczny. 

      
OCENA BARDZO DOBRA 

Kształcenie literackie i kulturowe 
Uczeń: 

  bezbłędnie rozpoznaje rodzaje literackie: epikę lirykę i dramat w odniesieniu do utworów omawianych w klasie VII, 

 świadomie posługuje się terminami: komedia, fraszka, sonet, pieśń, ballada, tragedia, umiejąc wymienić ich podstawowe cechy oraz 

wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich, 

 bezbłędnie wskazuje elementy dramatu, swobodnie posługując się terminami: akt, scena, didaskalia, monolog, dialog, 

 rozpoznaje w tekście literackim: symbol oraz alegorię i poprawnie określa ich funkcje, 

 zna pojęcie komizmu, rozpoznając jego rodzaje w tekstach oraz określa jego funkcje, 

  samodzielnie określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich, 

 w swoich poprawnych językowo i komunikatywnych wypowiedziach wykorzystuje interpretację utworów literackich, by odwołać się 

do wartości uniwersalnych związanych z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi. 

Odbiór tekstów kultury 

Uczeń: 

  prawidłowo wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu  publicystycznego, 

popularnonaukowego lub naukowego, 

 poprawnie porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie, 

 samodzielnie i twórczo interpretuje dzieła sztuki (obraz), 

 dostrzega różnice między literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, 

  rozpoznaje wywiad jako gatunek dziennikarski i właściwie określa jego podstawowe cechy, 

 samodzielnie znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, piosenkach) nawiązania do 

tradycyjnych wątków literackich i kulturowych. 

 

  Kształcenie językowe 
Uczeń: 

 rozumie mechanizm upodobnień fonetycznych, uproszczeń grup spółgłoskowych i utraty dźwięczności w wygłosie, pojmuje 

wynikające z nich rozbieżności między mową a pismem, 

 sprawnie rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny, 

 rozumie pojęcie podstawy słowotwórczej (tematu słowotwórczego), 

 poprawnie określa rodzaj formantu i właściwie wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym, 

 rozpoznaje rodzinę wyrazów, bezbłędnie łączy wyrazy pokrewne, wskazuje rdzeń, 

 zna zasady tworzenia wyrazów złożonych, poprawnie odróżnia ich typy, 

 rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, 

 poprawnie stosuje imiesłowowy równoważnik zdania i rozumie jego funkcje, przekształca go na zdanie złożone i odwrotnie, 

  poprawnie odróżnia mowę zależną i niezależną, przekształca mowę zależną na niezależną  i odwrotnie. 

            

 

 



Zróżnicowanie języka 

Uczeń: 

 zna typy skrótów i skrótowców i określa ich funkcje w tekście, 

 stosuje sposoby wzbogacania słownictwa. 

      Komunikacja językowa i kultura języka 

 Uczeń rozumie, na czym polega grzeczność językowa i zawsze stosuje ją w wypowiedziach. 

Ortografia i interpunkcja 

Uczeń: 

  zazwyczaj wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych, 

  w swoich wypowiedziach poprawnie przytacza cudze wypowiedzi, stosując odpowiednie znaki interpunkcyjne, 

 wykorzystuje wiedzę o różnicach w pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i 

bezdźwięcznych, 

 zna zasady pisowni wyrazów nieodmiennych i pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami mowy i je stosuje. 

Elementy retoryki 

Uczeń: 

  sprawnie gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi, 

 bezbłędne redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi, 

 tworzy poprawną wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej 

między akapitami, 

 rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych, 

 wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy tworzeniu rozprawki, 

 przeprowadza prawidłowe wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego, 

 zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie. 

Mówienie i pisanie 

Uczeń: 

  tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: rozprawka i wywiad, 

 poprawnie formułuje pytania do tekstu, 

  dokonuje właściwej interpretacji głosowej czytanych i wygłaszanych tekstów. 

Samokształcenie 

Uczeń: 

 korzysta z informacji z poszanowaniem praw autorskich, 

  samodzielnie i z pomocą nauczyciela rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, 

 uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie, 

  rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania komunikatywnych, poprawnych opinii. 

 

OCENA DOBRA: 

Kształcenie literackie i kulturowe 
Uczeń: 

  rozpoznaje rodzaje literackie: epikę lirykę i dramat, 

 określa główne cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i klasyfikuje czytany utwór  pod katem odpowiedniego 

rodzaju, 

 posługuje się terminami: komedia, fraszka, sonet, pieśń, ballada, tragedia, umiejąc wymienić ich  najważniejsze cechy oraz 

wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich, 

  w większości poprawnie wskazuje elementy dramatu,  posługuje się terminami: akt, scena, didaskalia, monolog, dialog, 

  zazwyczaj rozpoznaje w tekście literackim symbol i poprawnie określa jego funkcje, 

 zna pojęcie komizmu, rozpoznając jego rodzaje w tekstach oraz określa jego podstawowe funkcje, 

 określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich, 

 w swoich poprawnych językowo i komunikatywnych wypowiedziach wykorzystuje interpretację  utworów literackich. 

Odbiór tekstów kultury 

 Uczeń: 

 wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu 

 publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego, 

  porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie, 

  w większości samodzielnie interpretuje dzieła sztuki (obraz), 



  wskazuje różnice między literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, 

 rozpoznaje wywiad jako gatunek dziennikarski i właściwie określa jego podstawowe cechy. 

Kształcenie językowe 

Uczeń: 

  rozumie mechanizm powstawania upodobnień fonetycznych, uproszczeń grup spółgłoskowych  i utraty dźwięczności w wygłosie, 

 wskazuje wyraz podstawowy i wyraz pochodny (w większości przykładów), 

 rozumie pojęcie podstawy słowotwórczej (tematu słowotwórczego), 

  w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant, właściwie wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia 

wyrazom pochodnym, 

 rozpoznaje rodzinę wyrazów, łączy wyrazy pokrewne, wskazuje rdzeń, 

 zna zasady tworzenia wyrazów złożonych, odróżnia ich typy, 

  rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany (w większości przykładów), 

  odróżnia mowę zależną i niezależną, przekształca mowę zależną na niezależną i odwrotnie. 

Ortografia i interpunkcja 

Uczeń: 

 wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych, 

  stosuje odpowiednie znaki interpunkcyjne, 

 dostrzega różnicę w pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych, 

 zna zasady pisowni wyrazów nieodmiennych oraz pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami mowy i poprawnie je stosuje. 

Elementy retoryki 

Uczeń: 

 gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi, 

  tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między 

akapitami, 

 stosuje akapity jako spójne całości myślowe w tworzeniu wypowiedzi pisemnych, 

 odróżnia przykład od argumentu, 

 przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego, 

 zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, uzasadniając własne zdanie. 

Mówienie i pisanie 

Uczeń: 

  tworzy zazwyczaj spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: rozprawka i wywiad, 

 formułuje pytania do tekstu, 

  stara się właściwie interpretować głosowo czytane i wygłaszane teksty. 

Samokształcenie 

Uczeń: 

  korzysta z informacji z poszanowaniem praw autorskich, 

 samodzielnie i z pomocą nauczyciela rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, 

 uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie, 

 rozwija umiejętność formułowania komunikatywnych, poprawnych opinii. 

 

OCENA DOSTATECZNA 

Kształcenie literackie i kulturowe 
Uczeń: 

  zazwyczaj rozpoznaje rodzaje literackie: epikę lirykę i dramat, 

 określa niektóre cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i klasyfikuje czytany utwór pod kątem odpowiedniego 

rodzaju, 

 zwykle poprawnie posługuje się terminami: komedia, fraszka, sonet, pieśń, ballada, tragedia, umiejąc wymienić ich podstawowe 

cechy, 

 wskazuje elementy dramatu, zna terminy: akt, scena, monolog, dialog, 

  rozpoznaje w tekście literackim symbol, 

 zna pojęcie komizmu, 

  z pomocą nauczyciela określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich, 

 w swoich wypowiedziach wykorzystuje interpretację utworów literackich. 

 



Odbiór tekstów kultury 

Uczeń: 

 w większości przypadków poprawnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu 

publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego, 

 stara się samodzielnie interpretować dzieła sztuki (obraz), 

 dostrzega różnice między literaturą piękną a literaturą naukową, 

 zazwyczaj rozpoznaje wywiad jako gatunek dziennikarski 

 

Kształcenie językowe 
Uczeń: 

  zna pojęcia: upodobnienia fonetyczne, uproszczenia grup spółgłoskowych i utraty dźwięczności w wygłosie, 

 rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny, 

 zna pojęcie podstawy słowotwórczej (tematu słowotwórczego), 

  w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant , rozpoznaje rodzinę wyrazów, łączy  wyrazy pokrewne, wskazuje 

rdzeń (łatwe przykłady), 

 zna zasady tworzenia wyrazów złożonych, 

 rozpoznaje imiesłowy, 

 poprawnie odróżnia mowę zależną i niezależną, przekształca mowę zależną na niezależną 

i odwrotnie (niekiedy z pomocą nauczyciela). 

Ortografia i interpunkcja 

Uczeń: 

  stara się wykorzystywać wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych, 

 zazwyczaj stosuje odpowiednie znaki interpunkcyjne, 

 zna zasady pisowni wyrazów nieodmiennych i pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami mowy i je stosuje. 

Elementy retoryki 

Uczeń: 

  gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi, 

 tworzy wypowiedź, zazwyczaj stosuje odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję, 

 stosuje akapity w tworzeniu wypowiedzi pisemnych, 

 zna pojęcia: przykład i argument, 

 zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, przedstawia własne zdanie. 

Mówienie i pisanie 

Uczeń: 

 tworzy wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: rozprawka i wywiad, 

 formułuje pytania do tekstu, 

 próbuje dokonać właściwej interpretacji głosowej czytanych i wygłaszanych tekstów. 

Samokształcenie 

Uczeń: 

 korzysta z informacji z poszanowaniem praw autorskich, 

  samodzielnie i z pomocą nauczyciela rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, 

  uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie, 

  rozwija umiejętność formułowania komunikatywnych, poprawnych opinii. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
Kształcenie literackie i kulturowe 

Uczeń z pomocą nauczyciela: 

 rozpoznaje rodzaje literackie: epikę lirykę i dramat, 

  klasyfikuje czytany utwór w odniesieniu do odpowiedniego rodzaju, 

  wskazuje elementy dramatu, 

 rozpoznaje w tekście literackim symbol, 

  w swoich wypowiedziach wykorzystuje interpretację utworów literackich. 

 

 

 



Odbiór tekstów kultury 

Uczeń: 

 wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje fragmenty tekstów, 

 z pomocą nauczyciela interpretuje dzieła sztuki (obraz), 

 dostrzega niektóre różnice między literaturą piękną a literaturą naukową. 

Kształcenie językowe 

Uczeń: 

  rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny, 

 w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant (łatwe przykłady) , 

 rozpoznaje rodzinę wyrazów, łączy wyrazy pokrewne, 

 zna zasady tworzenia wyrazów złożonych. 

Ortografia i interpunkcja 

Uczeń stara się stosować odpowiednie znaki interpunkcyjne i przy pomocy nauczyciela dokonuje poprawy błędów. 

Elementy retoryki 

Uczeń: 

 przy pomocy nauczyciela gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia 

 wypowiedzi, 

 tworzy wypowiedź, stara się stosować odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję, 

 prezentuje własne zdanie na dany temat. 

Mówienie i pisanie 

Uczeń: 

 tworzy wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: rozprawka i wywiad, korzysta ze wskazówek nauczyciela 

 formułuje pytania do tekstu, 

 dokonuje interpretacji głosowej czytanych i wygłaszanych tekstów, choć nie zawsze poprawnie. 

Samokształcenie 

Uczeń: 

  korzysta z informacji z poszanowaniem praw autorskich, 

 uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie, 

 samodzielnie i z pomocą nauczyciela rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, 

 rozwija umiejętność formułowania komunikatywnych, poprawnych opinii. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 
Kształcenie literackie i kulturowe 

Uczeń: 

 nie rozpoznaje rodzajów literackich: epiki liryki i dramatu, 

 nie potrafi zakwalifikować czytanego utworu do odpowiedniego rodzaju, 

 błędnie wskazuje elementy dramatu, 

 nie rozpoznaje w tekście literackim symbolu, 

  w swoich wypowiedziach nie wykorzystuje interpretacji utworów literackich. 

Odbiór tekstów kultury 

Uczeń: 

  nie odnajduje w tekście potrzebnych informacji oraz nie cytuje odpowiednich fragmentów tekstu, 

 nawet z pomocą nauczyciela nie interpretuje dzieła sztuki (obrazu), 

 nie dostrzega różnic między literaturą piękną a literaturą naukową. 

Kształcenie językowe 

Uczeń: 

  nie rozpoznaje wyrazu podstawowego i wyrazu pochodnego, 

  w wyrazie pochodnym nie wskazuje tematu słowotwórczego i formantu, 

 nie rozpoznaje rodziny wyrazów, 

 nie łączy wyrazów pokrewnych, 

 nie zna zasad tworzenia wyrazów złożonych. 

Ortografia i interpunkcja 

 Nie stosuje odpowiednich znaków interpunkcyjnych. 

 



Elementy retoryki 

  nawet przy pomocy nauczyciela nie gromadzi i nie porządkuje materiału rzeczowego potrzebnego do tworzenia wypowiedzi, 

 nie tworzy poprawnych wypowiedzi, 

  nie stosuje odpowiedniej dla danej formy gatunkowej kompozycji, 

 nie prezentuje własnego zdania na dany temat. 

Mówienie i pisanie 

Uczeń: 

 nie tworzy spójnych wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: rozprawka i wywiad 

 błędnie formułuje pytania do tekstu, 

 nie dokonuje interpretacji głosowej tekstów. 

Samokształcenie 

Uczeń: 

 nie korzysta z informacji z poszanowaniem praw autorskich, 

  nie uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie, 

 nie rozwija umiejętności formułowania komunikatywnych, poprawnych opinii. 

 
KLASA VIII 

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV - VII. (Ocenę wyższą 

otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych – pozytywnych). 

OCENA CELUJĄCA 
Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacząco wykracza poza obowiązujący program 

nauczania. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami zarówno 

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych, jak i praktycznych ujętych w programie 

nauczania oraz wynikających z podstawy programowej. Kreatywnie, samodzielnie rozwija 

własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza 

materiał programowy. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się 

dojrzałością myślenia. Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się 

do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości. Bierze udział w konkursach (literackich, 

ortograficznych, teatralnych lub innych); osiąga w nich sukcesy w szkole i poza szkołą. 

Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych. Prezentuje 

wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny. 

OCENA BARDZO DOBRA 
Kształcenie literackie i kulturowe. 

Uczeń: 

 bezbłędnie rozpoznaje rodzaje literackie: epikę lirykę i dramat, 

 określa wszystkie cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i klasyfikuje 

czytany utwór do odpowiedniego rodzaju, 

 świadomie posługuje się terminami: pamiętnik, tren, epopeja; potrafi wymienić ich cechy 

oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich, 

 rozpoznaje w tekście literackim: neologizm, eufemizm, porównanie homeryckie, inwokację, 

alegorię i poprawnie określa ich funkcje, 

 zna pojęcie ironii; rozpoznaje ją w tekście oraz określa jej funkcje, 

 właściwie wskazuje w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją 

refleksji, 

 samodzielnie określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich, 

w swoich poprawnych językowo i komunikatywnych wypowiedziach wykorzystuje 

 interpretację utworów literackich, by odwołać się do wartości uniwersalnych związanych z 

postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji. 

Odbiór tekstów kultury. 

Uczeń: 

  prawidłowo wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty 

tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego, 

 poprawnie porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie, 

 samodzielnie i twórczo interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafikę, rzeźbę, fotografię), 

 dostrzega różnice między literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, 



publicystyką i poprawnie określa funkcje tych rodzajów piśmiennictwa, 

  rozpoznaje gatunki dziennikarskie: reportaż, felieton, artykuł i właściwie określa ich 

podstawowe cechy, 

  samodzielnie znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, 

komiksach, piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych. 

Kształcenie językowe. 
Uczeń: 

  w większości bezbłędnie wykonuje zadania o dużej skali trudności dotyczące wiadomości 

 i umiejętności z gramatyki opisowej wprowadzonych w klasach programowo niższych (IV-VII); 

 sporządza wykresy rozbudowanych zdań wielokrotnie złożonych, 

 rozumie i właściwie stosuje zasady dotyczące wyjątków od reguły polskiego akcentu. 

 

Zróżnicowanie języka. 

Uczeń: 

  dostrzega zróżnicowanie słownictwa, w tym rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe 

i słownictwo o ograniczonym zasięgu (np. terminy naukowe, archaizmy, kolokwializmy), 

 wyjaśnia różnice pomiędzy treścią a zakresem wyrazu; różnicuje wyrazy ze względu na ich 

treść i zakres, 

 stosuje sposoby wzbogacania słownictwa, 

 rozumie znaczenie homonimów i wyrazów wieloznacznych; potrafi wskazać różnice 

pomiędzy nimi. 

 

Ortografia i interpunkcja. 

Uczeń: 

  bezbłędnie wykonuje zadania o dużej skali trudności dotyczące wiadomości 

i umiejętności z ortografii i interpunkcji wprowadzonych w klasach programowo niższych 

(IV-VII); 

Elementy retoryki. 

Uczeń: 

 sprawnie gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; 

  bezbłędne redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi, 

 tworzy poprawną wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej 

kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami, 

 zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne 

zdanie, 

 poprawnie rozpoznaje i rozróżnia środki perswazji i manipulacji w tekstach reklamowych 

oraz właściwie określa ich funkcję, 

 rozpoznaje manipulację językową i przeciwstawia jej zasady etyki wypowiedzi. 

Mówienie i pisanie. 

Uczeń: 

  tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: podanie, przemówienie, 

życiorys, CV, list motywacyjny, sprawozdanie z filmu i spektaklu, 

 poprawnie formułuje pytania do tekstu, 

 dokonuje właściwej interpretacji głosowej czytanych i wygłaszanych tekstów. 

Samokształcenie. 

Uczeń: 

  korzysta z informacji z poszanowaniem praw autorskich, 

 samodzielnie i z pomocą nauczyciela rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, 

  uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie, 

  rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania komunikatywnych, poprawnych 

opinii. 

OCENA DOBRA 

Kształcenie literackie i kulturowe. 
Uczeń: 

 rozpoznaje rodzaje literackie: epikę lirykę i dramat, 



  posługuje się terminami: pamiętnik, tren, epopeja, potrafi wymienić ich najważniejsze 

cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich, 

 posługuje się terminami: akt, scena, didaskalia, monolog, dialog, 

  zazwyczaj rozpoznaje w tekście literackim: neologizm, eufemizm, inwokację i stara się 

poprawnie określać  ich funkcje, 

 zna pojęcie ironii i rozpoznaje ją w tekście oraz określa jej podstawowe funkcje, 

 określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich, 

 w swoich poprawnych językowo i komunikatywnych wypowiedziach wykorzystuje 

interpretację utworów literackich. 

Odbiór tekstów kultury. 

Uczeń: 

 zazwyczaj wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty 

tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego, 

 stara się porządkować informacje w zależności od ich funkcji w przekazie, 

 w większości samodzielnie interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafikę, rzeźbę, fotografię), 

 wskazuje różnice między literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, 

publicystyką i poprawnie wskazuje główne funkcje tych rodzajów piśmiennictwa, 

 w większości przykładów rozpoznaje gatunki dziennikarskie: reportaż, artykuł, felieton i 

 właściwie określa ich podstawowe cechy. 

Kształcenie językowe. 

Uczeń: 

 poprawnie wykonuje zadania o średniej skali trudności dotyczące wiadomości 

i umiejętności z gramatyki opisowej wprowadzonych w klasach programowo niższych 

(IV-VII); 

  tworzy wykresy wypowiedzeń wielokrotnie złożonych, 

  dostrzega realne i słowotwórcze znaczenie wyrazu, 

 właściwie stosuje zasady dotyczące wyjątków od reguł akcentowania w języku polskim. 

Zróżnicowanie języka. 

Uczeń: 

  zazwyczaj dostrzega zróżnicowanie słownictwa, w tym rozpoznaje słownictwo 

 ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (np. terminy naukowe, archaizmy, 

kolokwializmy, gwara), 

 stosuje sposoby wzbogacania słownictwa, 

 wskazuje w tekście homonimy i wyrazy wieloznaczne (w większości przykładów). 

Ortografia i interpunkcja. 

Uczeń: 

 bezbłędnie wykonuje zadania o średniej skali trudności dotyczące wiadomości 

oraz umiejętności z ortografii i interpunkcji wprowadzonych w klasach programowo niższych 

(IV-VII). 

Elementy retoryki. 

Uczeń: 

 sprawnie gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi, 

 tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz 

zasady spójności językowej między akapitami, 

 zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, 

 w większości rozpoznaje środki perswazji i manipulacji w tekstach reklamowych, 

 potrafi wskazać manipulację językową i przeciwstawia jej zasady etyki wypowiedzi. 

Mówienie i pisanie. 

Uczeń: 

 tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: podanie, przemówienie, 

życiorys, CV, list motywacyjny, sprawozdanie z filmu i spektaklu 

 stara się właściwie interpretować głosowo czytane i wygłaszane teksty. 

Samokształcenie. 

Uczeń: 



 korzysta z informacji z poszanowaniem praw autorskich, 

 samodzielnie i z pomocą nauczyciela rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, 

  uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie, 

 rozwija umiejętność formułowania komunikatywnych, poprawnych opinii. 

OCENA DOSTATECZNA 
Kształcenie literackie i kulturowe. 

Uczeń: 

  zna pojęcia : liryka, epika , dramat 

  określa niektóre cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i klasyfikuje czytany 

utwór do odpowiedniego rodzaju, 

  zazwyczaj poprawnie posługuje się terminami: pamiętnik, tren, epopeja, umiejąc wymienić 

ich podstawowe cechy, 

 zna pojęcie ironii, 

  z pomocą nauczyciela określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich, 

  w swoich wypowiedziach wykorzystuje interpretację utworów literackich. 

Odbiór tekstów kultury. 

Uczeń: 

 w większości poprawnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje 

odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego, 

 stara się samodzielnie interpretować dzieła sztuki (obraz, grafikę, rzeźbę, fotografię), 

 wskazuje niektóre różnice pomiędzy literaturą piękną a literaturą naukową, 

popularnonaukową, publicystyką, 

 zazwyczaj rozpoznaje gatunki dziennikarskie: reportaż, felieton, artykuł. 

Kształcenie językowe. 
Uczeń: 

 poprawnie wykonuje zadania o niewielkiej skali trudności dotyczące wiadomości 

i umiejętności z gramatyki opisowej wprowadzonych w klasach programowo niższych 

(IV-VII); 

  tworzy wykresy zdań wielokrotnie złożonych (łatwiejsze przykłady), 

  zna zasady akcentowania w języku polskim i potrafi wskazać niektóre wyjątki od reguł. 

Zróżnicowanie języka. 

Uczeń: 

  dostrzega zróżnicowanie słownictwa, 

 stosuje sposoby wzbogacania języka, 

  rozpoznaje homonimy. 

Ortografia i interpunkcja. 

Uczeń: 

 wykonuje zadania o niewielkiej skali trudności dotyczące wiadomości 

oraz umiejętności z ortografii i interpunkcji wprowadzonych w klasach programowo niższych 

(IV-VII). 

Elementy retoryki. 

Uczeń: 

 gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi, 

 zazwyczaj tworzy poprawną wypowiedź, stosuje kompozycję odpowiednią dla danej formy 

gatunkowej, 

 umieszcza akapity w tworzonych wypowiedziach pisemnych, 

 zna pojęcia argument i przykład, jednak nie zawsze je odróżnia, 

  zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, czasami uzasadnia własne zdanie, 

  poprawnie rozpoznaje środki perswazji i manipulacji w tekstach reklamowych. 

Mówienie i pisanie. 

Uczeń: 

 tworzy wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: podanie, przemówienie, 

życiorys, CV, list motywacyjny, sprawozdanie, 

 poprawnie formułuje pytania do tekstu. 



Samokształcenie. 

Uczeń: 

 korzysta z informacji z poszanowaniem praw autorskich, 

  samodzielnie i z pomocą nauczyciela rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, 

  uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie, 

 rozwija umiejętność formułowania komunikatywnych, poprawnych opinii. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
Kształcenie literackie i kulturowe. 

Uczeń: 

 z pomocą nauczyciela rozpoznaje rodzaje literackie: epikę lirykę i dramat i potrafi podać 

przykłady każdego z nich, 

 według wskazówek nauczyciela rozpoznaje w tekście literackim symbol, 

 rzadko w swoich wypowiedziach wykorzystuje interpretację utworów literackich. 

Odbiór tekstów kultury. 

Uczeń: 

 zgodnie z sugestiami nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje 

odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego, 

  z pomocą nauczyciela interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafikę, rzeźbę, fotografię), 

 potrafi odróżnić literaturę piękną od tekstów nieliterackich. 

Kształcenie językowe. 
Uczeń: 

  z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkiej skali trudności dotyczące wiadomości 

i umiejętności z gramatyki opisowej wprowadzonych w klasach programowo niższych 

(IV-VII); 

  rozpoznaje wypowiedzenia wielokrotnie złożone, 

 zna podstawowe zasady akcentowania w języku polskim 

Zróżnicowanie języka. 

Uczeń: 

 z pomocą nauczyciela dostrzega zróżnicowanie słownictwa. 

 odróżnia język ogólnonarodowy od gwary. 

Ortografia i interpunkcja. 

Uczeń: 

  pod kierunkiem nauczyciela wykonuje zadania o niewielkiej skali trudności dotyczące 

wiadomości oraz umiejętności z ortografii i interpunkcji wprowadzonych w klasach 

programowo niższych (IV-VII). 

Elementy retoryki. 

Uczeń: 

 przy pomocy nauczyciela gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia 

 wypowiedzi, 

  zgodnie ze wskazówkami nauczyciela tworzy wypowiedź; stosuje kompozycję odpowiednią 

dla danej formy gatunkowej, 

  zazwyczaj umieszcza akapity w tworzonych przez siebie wypowiedziach, 

 z pomocą nauczyciela formułuje własne zdanie na określony temat. 

Mówienie i pisanie. 

Uczeń: 

 według wskazówek nauczyciela tworzy poprawne wypowiedzi w następujących formach 

gatunkowych: podanie, przemówienie, życiorys, CV, list motywacyjny, sprawozdanie, 

 formułuje pytania do tekstu. 

Samokształcenie. 

Uczeń: 

 korzysta z informacji z poszanowaniem praw autorskich, 

 uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie, 

 z pomocą nauczyciela rozwija umiejętność formułowania komunikatywnych, poprawnych 

wypowiedzi 

 



OCENA NIEDOSTATECZNA 
Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. 

Poziom jego wiadomości i umiejętności objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy VIII 

uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych. Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi 

wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. 


