
 

Lp. 

Temat lekcji. 
Zagadnienie 

z NPP. 
Lektura i 

inne  
teksty 

kultury. 
Nauka o 
języku 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą 
„podejmuje próbę” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

2. 

Kształcenie 

literackie i 

kulturowe 

- czyta tekst kultury, stara się 

czytać ze zrozumieniem 

- odpowiada na proste pytania i 

wykonuje proste polecenia 

związane z tekstem, czasem z 

pomocą nauczyciela 

– powierzchownie charakteryzuje 

postać literacką 

– wskazuje i z reguły poprawnie 

nazywa negatywne i pozytywne 

uczucia bohaterów utworu 
– wyszukuje informacje na temat 

głównych bohaterów 

– podaje informacje na temat ich 

wyglądu 

– z pomocą nauczyciela tworzy 

ogólny opis jednego z bohaterów 

– układa wypowiedź na podany 

temat z użyciem różnych 

rodzajów liczebników 

–opowiada ogólnikowo i zapisuje 

informacje o elementach świata 

przedstawionego w tekście 

- wie, kim jest narrator 

– czyta ze zrozumieniem tekst 

kultury 

- odpowiada na proste pytania i 

wykonuje proste polecenia 

związane z tekstem 

– charakteryzuje ustnie postać 

literacką, wykorzystując 

informacje na jej temat 

wyrażone wprost 

–opowiada i zapisuje informacje o 

elementach świata 

przedstawionego w tekście 
– podaje najważniejsze informacje 

na temat głównego bohatera, 

wymienia niektórych bohaterów 

drugoplanowych 

– określa czas i miejsce wydarzeń 

– podaje najważniejsze informacje 

na temat głównych bohaterów, 

wymienia niektórych bohaterów 

drugoplanowych 

– określa czas i miejsce wydarzeń 

- wie, czym jest narracja, kim jest 

narrator 

–– czyta i stara się interpretować z 

powodzeniem tekst kultury 

- na ogół poprawnie odpowiada na 

pytania i wykonuje polecenia 

związane z tekstem 

- wyraża własną opinię na temat 

cech charakteru, usposobienia i 

postaw spotykanych w życiu, 

podejmuje próby wartościowania 
– wymienia i opisuje bohaterów 

– porządkuje plan wydarzeń, 

umieszcza wydarzenia na osi 

czasu 
– wymienia i opisuje bohaterów 

– nazywa cechy głównych 

bohaterów , uzasadnia 

– porządkuje plan wydarzeń, 

umieszcza wydarzenia na osi 

czasu 

–opowiada i zapisuje informacje o 

elementach świata 

przedstawionego w tekście, stara 

się rozbudować wypowiedź 

– – czyta tekst kultury 

- bezbłędnie  odpowiada na pytania i 

wykonuje polecenia związane z 

tekstem 
– zna bohaterów i dzieli ich według 

przynależności do wskazanej grupy  

– określa czas i miejsce wydarzeń na 

podstawie odpowiednich cytatów 

– określa problematykę utworu 

- wyraża własną opinię na temat cech 

charakteru, usposobienia i postaw 

spotykanych w życiu, wartościuje je 
– uzasadnia podane cechy 

przykładami zachowania, 

postępowania bohatera 

– ocenia bohatera 

– określa czas i miejsce wydarzeń na 

podstawie odpowiednich cytatów 

– porównuje realia świata 

przedstawionego w powieści ze 

współczesnymi realiami  

– formułuje wniosek 



Lp. 

Temat lekcji. 
Zagadnienie 

z NPP. 
Lektura i 

inne  
teksty 

kultury. 
Nauka o 
języku 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą 
„podejmuje próbę” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

– zapoznaje się z terminami 

związanymi z malarstwem 

– ogólnie wypowiada się na temat 

obrazu, często korzysta z sugestii 

nauczyciela 

– czyta tekst pisany prozą 

– wie, jakie elementy składają się 

na świat przedstawiony w 

utworze, podejmuje częściowo 

udane próby wskazania ich we 

fragmencie utworu 

– z pomocą nauczyciela opowiada 

o wydarzeniu 

– wie, czym jest punkt 

kulminacyjny, nowela, powieść, 

powieść fantasy, obyczajowa 

– wchodzi w rolę bohatera tekstu 

i prezentuje uczucia 

towarzyszące mu w danych 

sytuacjach 

– czyta tekst z podziałem na role 

– wie i naprowadzany wyjaśnia 

czym jest refren, uosobienie, 

ożywienie, epitet, porównanie, 

przenośnia, 

- czyta uważnie tekst pisany prozą 

– wie, jakie elementy składają się 

na świat przedstawiony w 

utworze, podejmuje udane 

próby wskazania ich we 

fragmencie utworu 

– próbuje opowiedzieć o 

wydarzeniu 

– wie, czym jest punkt 

kulminacyjny, i próbuje go 

wskazać w czytanym tekście 

- omawia wybrane cechy 

gatunkowe utworów: nowela, 

powieść, powieść fantasy, 

obyczajowa 

– wchodzi w rolę bohatera tekstu 

i prezentuje uczucia 

towarzyszące mu w danych 

sytuacjach 

– dzieli bohaterów na 

pozytywnych i negatywnych 

– wie i wyjaśnia, czym jest refren, 

uosobienie, epitet, 

porównanie, przenośnia, 

– zna sposoby prowadzenia 

narracji, wie, na czym polega 

narracja pamiętnikarska 

i trzecioosobowa 
– zna i opisuje większość bohaterów 

– porządkuje plan wydarzeń 

 

– interpretuje głosowo wypowiedzi 

w zależności od intencji 

– określa nadawcę i odbiorcę w 

cytowanych fragmentach utworu, 

określa intencje ich wypowiedzi 

-– czyta w skupieniu tekst pisany 

prozą 

– na ogół poprawnie określa 

elementy świata przedstawionego 

we fragmencie utworu 

– opowiadając  o wydarzeniu, 

zachowuje chronologię 

– wskazuje punkt kulminacyjny 

opowiadanej historii 

- omawia cechy gatunkowe 

utworów: nowela, powieść, 

powieść fantasy, obyczajowa 

 

-–opowiada szczegółowo i ciekawie  i 

zapisuje informacje o elementach 

świata przedstawionego w tekście 

– tworzy teksty, posługując się 

narracją pierwszo- i trzecioosobową 

– określa cel użycia przez nadawcę 

różnych form językowych (np. 

pytanie – wątpliwość lub prośba) 
– odczytuje intencje jednej 

wypowiedzi w zależności od 

kontekstu jej pojawienia się 

omawia cechy gatunkowe utworów: 

nowela, powieść, powieść fantasy, 

obyczajowa 

– czyta w skupieniu tekst pisany 

prozą 

– poprawnie określa elementy świata 

przedstawionego we fragmencie 

utworu 

– opowiada o wydarzeniu, 

uwzględnia chronologię i wybiera 

najważniejsze wydarzenia 

– trafnie wskazuje punkt 

kulminacyjny opowiadanej historii 



Lp. 

Temat lekcji. 
Zagadnienie 

z NPP. 
Lektura i 

inne  
teksty 

kultury. 
Nauka o 
języku 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą 
„podejmuje próbę” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

dźwiękonaśladownictwo, 

powtórzenie 

– podejmuje próbę oceny 

postępowania bohaterów 

literackich 

– dostrzega humor utworu 

– podejmuje próby określenia 

głównej myśli utworów, wskazuje 

ją z pomocą nauczyciela 

– wypowiada się ogólnikowo na 

temat zachowania bohaterów 

– z reguły dostrzega przenośny 

sens utworów 

– wie, czym jest fraszka, bajka, 

legenda ,  

– wie, czym jest morał 

– rozumie znaczenie słów: zwyczaj, 

tradycja 

– wie, czym jest gwara ludowa 

– zapisuje kilka słów z gwary 

- zna wybiórczo słownictwo 

związane z teatrem,  filmem, 

radiem, telewizją, muzeum 
 

dźwiękonaśladownictwo, 

ożywienie, powtórzenie 

– z reguły trafnie wyjaśnia 

przenośny sens utworów 

– wie, czym jest bajka, morał, 

podejmuje z reguły udane próby 

jego wskazania w tekstach 

– dostrzega najbardziej widoczne 

różnice między gwarą a 

polszczyzną ogólną 

– sporządza kartkę ze spisem 

słów z gwary uczniowskiej 
– wyszukuje informacje na temat 

bohaterów 

– wymienia cechy bohaterów 

– samodzielnie tworzy opis 

wybranego bohatera 

– wie, czym jest bajka, legenda, 

mit, mitologia, podaje po 

jednym z przykładów każdego z 

gatunku 

- wie i w sposób prosty określa, 

czym jest fraszka 

- zna słownictwo związane z 

teatrem, filmem, radiem, 

– wchodzi w rolę bohatera tekstu 

i prezentuje uczucia towarzyszące 

mu w danych sytuacjach 
– dzieli bohaterów na pozytywnych i 

negatywnych; uzasadnia swoje 

stanowisko 

– wie i wyjaśnia, czym jest refren, 

fraszka, uosobienie, powtórzenie 

dźwiękonaśladownictwo, 

ożywienie epitet, porównanie, 

przenośnia, wskazuje przykłady, 

próbuje określić funkcję w utworze 

- dostrzega przenośną wymowę 

utworów (bajek) 

– wie, czym jest bajka jako gatunek 

literacki 

– wie, czym jest bajka, legenda, mit, 

mitologia, podaje przykłady 

każdego z gatunku 
– wie, czym jest morał, wskazuje go 

w tekstach 

– uzupełnia biogram Adama 

Mickiewicza 

– wie, czym jest legenda, a czym 

podanie 

– wchodzi w rolę bohatera tekstu 

i prezentuje uczucia towarzyszące 

mu w danych sytuacjach 

– wie i wyjaśnia, czym jest fraszka, 

uosobienie, epitet, 

dźwiękonaśladownictwo  

porównanie, przenośnia, 

powtórzenie ożywienie wskazuje 

przykłady, określa funkcję w 

utworze 

– poprawnie określa główną myśl 

utworów 

– twórczo opisuje zachowanie 

bohaterów, trafnie je ocenia 

– wie, czym jest legenda, a czym 

podanie, wskazuje różnice i 

podobieństwa występujące między 

nimi 

– wyjaśnia, czym jest gwara ludowa 

– trafnie wskazuje w tekście cechy 

gwary podhalańskiej (wskazuje 

najbardziej widoczne różnice w 

stosunku do polszczyzny ogólnej) 

– wyjaśnia sens pytania zawartego w 

zakończeniu legendy 



Lp. 

Temat lekcji. 
Zagadnienie 

z NPP. 
Lektura i 

inne  
teksty 

kultury. 
Nauka o 
języku 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą 
„podejmuje próbę” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

telewizją, muzeum, stara się je 

krótko objaśnić i zróżnicować 

 
 

zna słownictwo związane z teatrem, 

filmem, radiem, telewizją, 

muzeum ,stara się je objaśnić i 

zróżnicować 

– z reguły trafnie wskazuje 

występujące w tekście cechy 

gwary podhalańskiej (wskazuje 

najbardziej widoczne różnice w 

stosunku do polszczyzny ogólnej) 
 

 

zna słownictwo związane z teatrem,, 

filmem, radiem, telewizją, 

muzeum, stara się je objaśnić i 

zróżnicować 

 
 

II 

okres 

 Wie, czym jest mit, mitologia, – zna 

imiona najważniejszych bogów 

greckich 

– wie, czym jest mit 

– zna pojęcie mitologia 

– zna imiona najważniejszych 

bogów greckich 

– zapisuje plan wydarzeń 

– krótko opowiada o powstaniu 

świata 

– zna imiona niektórychi bogów 

greckich, ogólnie ich przedstawia 

– z pomocą nauczyciela korzysta ze 

słownika frazeologicznego i 

– zna pojęcia  mit,mitologia i 

próbuje je poprawnie wyjaśnić 

– częściowo poprawnie 

rozwiązuje krzyżówkę 

mitologiczną 

– stara się uzupełnić drzewo 

genealogiczne bogów greckich 

– wymienia imiona 

najważniejszych bogów greckich  

– zna imiona większości bogów 

greckich, wie, czym się 

zajmowali 

– wie, czym jest związek 

frazeologiczny (frazeologizm) 

– zna pojęcia  mit,mitologia i 

poprawnie je wyjaśnia, podaje 

kilka przykładów 

– zna imiona najważniejszych 

bogów greckich, wie, czym się 

zajmowali, wymienia ich atrybuty 

– rozumie, czym jest związek 

frazeologiczny (frazeologizm) 

– wyjaśnia znaczenia związków 

frazeologicznych 

– wyszukuje, w jakim czasie powstał 

Stary, a w jakim Nowy Testament 

– rozumie przenośne znaczenie 

przypowieści 

– zna pojęcia  mit,mitologia i 

poprawnie i wyczerpująco je 

wyjaśnia, podajei omawia  kilka 

przykładów 

– zna imiona poznanych bogów 

greckich, wie, czym się zajmowali, 

wymienia ich atrybuty 

– wyjaśnia, czym jest związek 

frazeologiczny (frazeologizm), 

podaje własne przykłady 

– wyjaśnia znaczenia związków 

frazeologicznych 

– potrafi określić, a jakich 

okolicznościach powstała Biblia 



Lp. 

Temat lekcji. 
Zagadnienie 

z NPP. 
Lektura i 

inne  
teksty 

kultury. 
Nauka o 
języku 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą 
„podejmuje próbę” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

wyjaśnia znaczenia związków 

frazeologicznych 

– wie, z jakich części składa się 

Biblia (Stary, Nowy Testament) 

- wie, jakie są cechy przypowieści 

– z pomocą nauczyciela układa 

plan wydarzeń przedstawionych 

w tekście 

– wie, co to jest komiks 

– wyjaśnia znaczenia związków 

frazeologicznych pochodzących 

z mitologii (mitologizmów), 

używa definicji ze słownika 

frazeologicznego 

– zna nazwy kilku ksiąg biblijnych 

– wyjaśnia znaczenie dosłowne 

przypowieści 

– wyszukuje w tekście 

odpowiednie cytaty 
– podaje cechy komiksu  

 

 

 

– tworzy komiks 

 

– przedstawia sytuacje, które mogą 

być współczesnym odniesieniem do 

przypowieści 

– tworzy i prezentuje ciekawy komiks 

– wyjaśnia przenośne znaczenie 

przypowieści 

 

3. 

Tworzenie 

wypowiedzi 

 

– podejmuje próbę napisania 

krótkiej informacji (SMS-a; 

odwzorowuje przy tym schemat 

– krótko się przedstawia 

– włącza się do dyskusji na temat 

bycia odważnym w różnych 

sytuacjach, ma trudności z 

prezentacją swoich myśli 

 

– z pomocą nauczyciela pisze 

krótką informację o sobie 

–stara się w punktach napisać  

plan wydarzeń (opowiadania) 

– pisze krótką informację o sobie 

– włącza się do dyskusji, 

wyrażając swój sąd, ale ma 

kłopoty w rzeczowym 

uzasadnieniu 

– tworzy własne wypowiedzi o 

różnych intencjach (prośba, zakaz, 

namowa, przeprosiny, uzyskanie 

informacji) 

– tworzy w punktach plan wydarzeń 

(opowiadania) 

– charakteryzuje ustnie postać 

literacką, wykorzystując 

informacje na jej temat wyrażone 

wprost (na podstawie cech 

nazwanych bezpośrednio i opinii 

wyrażonych przez innych 

bohaterów), częściowo 

interpretuje jej zachowania, 

postawy 

– samodzielnie tworzy w punktach 

plan wydarzeń (opowiadania) 

– barwnie charakteryzuje ustnie 

postać literacką, wykorzystuje 

informacje na jej temat wyrażone 

wprost (na podstawie cech 

nazwanych bezpośrednio i opinii 

wyrażonych przez innych 

bohaterów) oraz interpretuje jej 

zachowania, postawy 



Lp. 

Temat lekcji. 
Zagadnienie 

z NPP. 
Lektura i 

inne  
teksty 

kultury. 
Nauka o 
języku 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą 
„podejmuje próbę” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

– z pomocą nauczyciela tworzy 

zdanie wyrażające prośbę, zakaz, 

namowę, przeprosiny, uzyskanie 

informacji 

- z pomocą nauczyciela tworzy opis 

postaci, przedmiotu, obrazu 

(dzieła sztuki), pejzażu, 

opowiadanie, list, opis przeżyć, 

życzenia, pozdrowienia 

-– z pomocą nauczyciela pisze 

ogłoszenie, zaproszenie, przepis 

-tworzy opowiadanie list, opis 

postaci, przedmiotu, obrazu 

(dzieła sztuki), pejzażu, stara się 

stosować wyróżniki podanych 

form wypowiedzi 

-– pisze życzenia, pozdrowienia 

przepis, ogłoszenie, zaproszenie, 

zachowuje większość wyróżników 

danej formy wypowiedzi, ale 

popełnia błędy 

 

 

 

– uczestniczy w dyskusji, wyraża 

swoje zdanie, krótko je uzasadnia, 

stara się dbać o kulturę dyskusji 

– pisze krótką informację (SMS) do 

kolegi lub koleżanki o wygranej / 

przegranej w konkursie, 

częściowo korzysta z wzoru 

–– pisze informację o sobie i swoich 

zainteresowaniach 

-tworzy opowiadanie, list,  opis 

przeżyć, postaci, przedmiotu, 

obrazu (dzieła sztuki), pejzażu, 

stosuje wyróżniki podanych form 

wypowiedzi, popełnia nieliczne, 

nierażące błędy, stara się 

rozbudować wypowiedź 

-– na ogół poprawnie pisze życzenia, 

pozdrowienia ogłoszenie, 

zaproszenie, przepis,zachowuje 

wyróżniki danej formy wypowiedzi 

 

 

 

 

– uczestniczy w dyskusji, wyraża 

swoje zdanie, w sposób pełny je 

uzasadnia, dba o kulturę dyskusji 

 

– poprawnie nazywa uczucia 

bohaterów utworu, dzieli je na 

pozytywne i negatywne 

– samodzielnie pisze krótką 

informację (SMS) do kolegi lub 

koleżanki o wygranej / przegranej 

w konkursie 

– pisze informację o sobie i swoich 

zainteresowaniach, tak aby zachęcić 

innych do kontaktu 

-tworzy wyczerpujący, prawie 

bezbłędny opis przeżyć postaci, 

pejzażu, przedmiotu, obrazu (dzieła 

sztuki), opowiadanie, list,stosuje 

wyróżniki podanych form 

wypowiedzi, 

- bezbłędnie pisze przepis, życzenia, 

pozdrowienia , ogłoszenie, 

zaproszenie, uwzględnia wyróżniki 

danej formy wypowiedzi 

 



Lp. 

Temat lekcji. 
Zagadnienie 

z NPP. 
Lektura i 

inne  
teksty 

kultury. 
Nauka o 
języku 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą 
„podejmuje próbę” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

 

II 

okres 

 – z pomocą nauczyciela pisze opis 

zwierzęcia, opowiadanie twórcze 

i odtwórcze na podstawie planu 

-– z pomocą nauczyciela pisze 

ogłoszenie, zaproszenie, 

sprawozdanie 

– z niewielką pomocą nauczyciela 

pisze opis zwierzęcia, 

opowiadanie twórcze i odtwórcze 

, sprawozdanie 

- pisze opis zwierzęcia  opowiadanie 

twórcze i odtwórcze 

,sprawozdanie,  stara się 

rozbudować i urozmaicić swój 

tekst 

- pisze ciekawe opowiadanie twórcze 

i odtwórcze, opis zwierzęcia, 

sprawozdanie, rozbudowuje i 

urozmaica wypowiedź 

 

Nauka o 

języku i 

ortografia 

– orientuje się w zasadach pisowni 

łącznej przeczenia nie z 

rzeczownikami oraz 

przymiotnikami i przysłówkami w 

stopniu równym 

– tworzy wyrazy przeciwstawne 

przez dodanie nie – zdarza mu się 

łamać przy tym zasady 

ortograficzne 

– słucha tekstu czytanego przez 

nauczyciela 

– układa wyrazy w porządku 

alfabetycznym 

– wie, na jakie pytania 

odpowiadają: czasownik, 

rzeczownik, przymiotnik i 

przysłówek 

– orientuje się w zasadach 

pisowni łącznej przeczenia nie z 

rzeczownikami, a także 

przymiotnikami i przysłówkami 

w stopniu równym 

– tworzy antonimy 

rzeczownikowe, 

przymiotnikowe i przysłówkowe 

przez dodanie cząstki nie, 

z reguły poprawnie je zapisuje; 

postępuje według wzoru 

– poprawnie układa wyrazy w 

porządku alfabetycznym 
– wie, na jakie pytania 
odpowiadają: czasownik, 
rzeczownik, przymiotnik i 
przysłówek  

– zna zasady pisowni łącznej 

przeczenia nie z rzeczownikami, a 

także przymiotnikami i 

przysłówkami w stopniu równym 

– tworzy antonimy rzeczownikowe, 

przymiotnikowe i przysłówkowe 

przez dodanie cząstki nie, z reguły 

zachowując poprawność 

ortograficzną 

– poprawnie układa wyrazy w 

porządku alfabetycznym  
– wskazuje w tekście czasowniki, 
rzeczowniki, przymiotniki i 
przysłówki  
– klasyfikuje wyrazy, dzieląc je na 
części mowy odmienne i nie-
odmienne  

– zna zasady pisowni łącznej 

przeczenia nie z rzeczownikami, 

a także przymiotnikami i 

przysłówkami w stopniu równym 

– tworzy antonimy rzeczownikowe, 

przymiotnikowe i przysłówkowe, 

stosując odpowiednie zasady 

ortografii 

– poprawnie układa wyrazy w 

porządku alfabetycznym  
– wskazuje w tekście czasowniki, rze-
czowniki, przymiotniki i przysłówki  
– klasyfikuje wyrazy, dzieląc je na 
części mowy odmienne i nie-
odmienne  
– poprawnie określa formy grama-
tyczne wyrazów występujących w 
tekście  



Lp. 

Temat lekcji. 
Zagadnienie 

z NPP. 
Lektura i 

inne  
teksty 

kultury. 
Nauka o 
języku 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą 
„podejmuje próbę” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

– rozpoznaje części mowy  

– klasyfikuje wyrazy według 

przynależności do danej części 

mowy 

– z pomocą nauczyciela określa 

formy gramatyczne  
– zna stopnie i rodzaje 

stopniowania przymiotnika i 

przysłówka 

– stopniuje przymiotniki i 

przysłówki z pomocą nauczyciela 

– stopniuje przymiotniki w oparciu 

o wzór 

– zna zasady pisowni przeczenia 

nie z czasownikami 

– zna zasady pisowni przeczenia 

nie z przymiotnikami w stopniu 

wyższym i najwyższym 

– zna zasady pisowni przeczenia 

nie z przysłówkami 

– pod kierunkiem nauczyciela 

podejmuje się zredagowania 

krótkich tekstów informacyjnych 

(zakazów), starając się poprawnie 

– rozpoznaje w tekście części 
mowy  
– klasyfikuje wyrazy, dzieli je na 
części mowy odmienne i nie-
odmienne  
– samodzielnie, częściowo z błę-
dami określa formy gramatyczne 
rzeczowników, przymiotników i 
czasowników  
– samodzielnie, częściowo z 
błędami odmienia rzeczowniki 
przez przypadki  

– samodzielnie odmienia 

czasowniki przez osoby i liczby 
– wymienia przymiotniki i 

przysłówki stopniujące się 

nieregularnie 

– wskazuje przymiotniki, które 

stopniują się wyłącznie opisowo 

– podejmuje próby 

samodzielnego stopniowania 

przymiotników 

- akcentuje wsjkazane sylaby 

– zna zasady pisowni przeczenia 

nie z czasownikami, z reguły 

– na ogół poprawnie określa formy 
gramatyczne wyrazów występują-
cych w tekście  
– samodzielnie odmienia rzeczow-
niki przez przypadki  
– z niewielkimi błędami określa 
formy gramatyczne rzeczowników 
występujących w tekście  
– samodzielnie odmienia czasowniki 
przez osoby i liczby  

– z niewielkimi błędami określa 

formy gramatyczne 
używa przymiotników w różnym 

stopniu, żeby podkreślić różnicę 

między przedmiotami 

przedstawionymi na obrazkach 

– samodzielnie stopniuje 

przymiotniki 

– poprawnie akcentuje sylaby w 

tekście 

zna zasady pisowni przeczenia nie z 

przymiotnikami w stopniu 

wyższym i najwyższym, korzysta z 

nich w sytuacjach typowych 

– zna zasady pisowni przeczenia nie 

z przysłówkami, z reguły korzysta 

– bezbłędnie odmienia rzeczowniki 
przez przypadki  
– poprawnie określa formy grama-
tyczne rzeczowników występujących 
w tekście  
– bezbłędnie odmienia czasowniki 
przez osoby, liczby i rodzaje  

– poprawnie określa formy grama-

tyczne czasowników występujących 

w tekście 

– podaje przykłady przymiotników i 

przysłówków, które nie podlegają 

stopniowaniu 

– samodzielnie stopniuje 

przymiotniki 

– poprawnie określa stopień 

przymiotnika i przysłówka 

- akcentuje wyrazy, zna reguły 

akcentowania i wyjątki 

– zna zasady pisowni przeczenia nie z 

czasownikami, wykorzystuje je w 

sytuacjach problemowych 

– zna zasady pisowni przeczenia nie z 

przymiotnikami w stopniu wyższym 

i najwyższym, korzysta z nich w 

sytuacjach problemowych 



Lp. 

Temat lekcji. 
Zagadnienie 

z NPP. 
Lektura i 

inne  
teksty 

kultury. 
Nauka o 
języku 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą 
„podejmuje próbę” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

zapisać zaprzeczone formy 

czasowników w bezokoliczniku 

– z pomocą nauczyciela lub na 

podstawie wzoru podejmuje się 

napisania w punktach kodeksu 

zachowania się pasażera w 

środkach komunikacji publicznej 

– stara się uzasadnić pisownię 

łączną i oddzielną nie z różnymi 

częściami mowy  

– zna pytania, na jakie odpowiadają 

liczebniki 

– rozpoznaje różne rodzaje 

liczebników 

– zna zasady stosowania 

liczebników zbiorowych 

– rozpoznaje liczebniki wśród 

innych części mowy 

 

wykorzystuje je w sytuacjach 

typowych 

– zna zasady pisowni przeczenia 

nie z przymiotnikami w stopniu 

wyższym i najwyższym, 

zasadniczo korzysta z nich w 

sytuacjach typowych 

– zna zasady pisowni przeczenia 

nie z przysłówkami, z reguły 

korzysta z właściwych zasad 

podczas wykonywania ćwiczeń 

– podejmuje się zredagowania 

krótkich tekstów 

informacyjnych (zakazów), z 

reguły poprawnie zapisując 

zaprzeczone formy 

czasowników w bezokoliczniku 

– z pomocą nauczyciela lub na 

podstawie wzoru podejmuje się 

napisania w punktach kodeksu 

zachowania się pasażera w 

środkach komunikacji publicznej 
– rozróżnia liczebniki główne, 

porządkowe, zbiorowe, ułamkowe 

z właściwych zasad podczas 

wykonywania ćwiczeń 

– podejmuje próbę samodzielnego 

zredagowania krótkich tekstów 

informacyjnych (zakazów), 

poprawnie zapisuje zaprzeczone 

formy czasowników w 

bezokoliczniku 
– wskazuje w tekście różne rodzaje 

liczebników 

– poprawnie odmienia przez 

przypadki liczebniki zbiorowe 

– zna zasady pisowni przeczenia nie z 

przysłówkami, korzysta z nich 

podczas wykonywania ćwiczeń i 

pisania własnych tekstów 

– redaguje krótkie teksty 

informacyjne (zakazy), 

wykorzystując zaprzeczone formy 

czasowników w bezokoliczniku 

– układa wypowiedź na podany 

temat z użyciem różnych rodzajów 

liczebników 

– rozwija zdania przez dodawanie 

określeń  

– dostrzega związek współrzędny 

między podmiotem i orzeczeniem 

– dostrzega związek podrzędności 

między wyrazem określanym i 

określającym 

– poprawnie buduje związki 

poboczne zdań, dodając do 

wypowiedzeń określenia 

– poprawnie wynotowuje z tekstu 

związki wyrazowe podrzędne 

i współrzędne 



Lp. 

Temat lekcji. 
Zagadnienie 

z NPP. 
Lektura i 

inne  
teksty 

kultury. 
Nauka o 
języku 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą 
„podejmuje próbę” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

– odmienia liczebniki przez 

przypadki i rodzaje 

– odmienia liczebniki zbiorowe 

przez przypadki 

 

– używa poprawnych form 

liczebników pół, półtora, ćwierć w 

połączeniu z dopełniaczem 

II 

okres 

 – rozwija zdania przez dodawanie 

określeń  

– wie, czym jest związek główny 

zdania 

– wie, czym jest związek poboczny 

zdania 

– podejmuje próby poprawnego 

rozbudowania zdania o 

określenia 

– wie, czym są liczebniki ułamkowe 

– wskazuje w wierszu związki 

liczebnika z rzeczownikiem 

– zna regułę ortograficzną 

dotyczącą pisowni liczebników 

pół, półtora, ćwierć 

– wie, czym jest podmiot i jaką 

zwykle częścią mowy jest 

wyrażony 

– uzupełnia zdania podmiotem 

– rozpoznaje podmiot szeregowy 

– rozwija zdania przez dodawanie 

określeń  

– dostrzega związek współrzędny 

między podmiotem i 

orzeczeniem 

– dostrzega związek podrzędności 

między wyrazem określanym i 

określającym 

– z reguły poprawnie 

rozbudowuje zdania o 

określenia 

– z reguły poprawnie wskazuje 

w zdaniach podrzędne i 

współrzędne związki wyrazowe 

– wskazuje liczebniki ułamkowe w 

zdaniu 

– zastępuje obrazki liczebnikami 

– z reguły poprawnie wskazuje w 

zdaniach podmioty i orzeczenia 

– rozwija zdania przez dodawanie 

określeń  

– dostrzega związek współrzędny 

między podmiotem i orzeczeniem 

– dostrzega związek podrzędności 

między wyrazem określanym i 

określającym 

– z reguły poprawnie buduje związki 

poboczne zdań, dodając do 

wypowiedzeń określenia 

– z reguły poprawnie wynotowuje z 

tekstu związki wyrazowe 

podrzędne i współrzędne 

– z reguły poprawnie wskazuje w 

zdaniach współrzędne związki 

wyrazowe 

– z reguły poprawnie wskazuje w 

zdaniach podrzędne związki 

wyrazowe (związki poboczne) 

– bezbłędnie wskazuje w zdaniach 

podmioty 
– nazywa część mowy, którą został 

wyrażony podmiot 

– bezbłędnie rozwija zdania przez 

dodawanie określeń  

– wykazuje zależność formy 

gramatycznej wyrazu określającego 

od formy wyrazu określanego 

– zna podstawową funkcję 

rzeczownika w zdaniu (podmiot) i 

dodatkowe funkcje składniowe 

rzeczowników i wyrażeń 

przyimkowych, nazywa je 

określeniami 

– zna zasadniczą funkcję składniową 

czasownika (orzeczenie) 

– poprawnie dobiera określenia 

rzeczownika i czasownika, 



Lp. 

Temat lekcji. 
Zagadnienie 

z NPP. 
Lektura i 

inne  
teksty 

kultury. 
Nauka o 
języku 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą 
„podejmuje próbę” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

– rozumie pojęcie podmiot 

domyślny 

– zastępuje powtórzenia 

podmiotami domyślnymi 

– z pomocą nauczyciela rozwija 

zdania przez dodawanie określeń  

– zna podstawową funkcję 

rzeczownika w zdaniu (podmiot i 

określenia)  

– zna zasadniczą funkcję 

składniową czasownika 

(orzeczenie) 

– wie, że przyimek jest 

niesamodzielną częścią mowy  

– z pomocą nauczyciela uzupełnia 

luki w tekście, używając 

właściwych przyimków 

– wie, że wyrażenie przyimkowe 

może być określeniem 

rzeczownika, czasownika i 

przymiotnika 

–  zna regułę pisowni przeczenia 
nie z liczebnikami 

wie, co to jest przydawka 

– z reguły rozpoznaje część 

mowy, jaką zostały wyrażone 

podmioty 

– rozpoznaje zdania z 

podmiotami szeregowymi 

– rozumie pojęcie podmiot 

domyślny 

– stara się samodzielnie rozwijać 

zdania przez dodawanie 

określeń  

– zna podstawową funkcję 

rzeczownika w zdaniu (podmiot) 

i dodatkowe funkcje składniowe 

rzeczowników i wyrażeń 

przyimkowych, nazywa je 

określeniami 

– zna zasadniczą funkcję 

składniową czasownika 

(orzeczenie) 

– podejmuje próby doboru 

określeń rzeczownika i 

czasownika zgodnie z 

ukształtowaniem stylistycznym 

wypowiedzi 

– stosuje właściwe formy 

liczebników w przepisie 

kulinarnym 

– poprawnie wskazuje w zdaniach 

podmioty 
– wie, jakie części mowy mogą 

pełnić funkcję podmiotu 

– rozpoznaje w zdaniach podmioty 

szeregowe 

-z reguły poprawnie rozwija zdania 

przez dodawanie określeń  

– dostrzega zależność formy 

gramatycznej wyrazu 

określającego od formy wyrazu 

określanego 

– zna podstawową funkcję 

rzeczownika w zdaniu (podmiot) i 

dodatkowe funkcje składniowe 

rzeczowników i wyrażeń 

przyimkowych, nazywa je 

określeniami 

– zna zasadniczą funkcję składniową 

czasownika (orzeczenie) 

– z reguły poprawnie dobiera 

określenia rzeczownika i 

uwzględniając ukształtowanie 

stylistyczne wypowiedzi 

– wie, że przyimek jest 

niesamodzielną częścią mowy – 

wraz z rzeczownikami tworzy 

wyrażenie przyimkowe 

– uzupełnia luki w tekście, używając 

właściwych przyimków 

– dobiera poprawnie formę 

gramatyczną rzeczownika w 

zależności od przyimka 

– zna funkcje składniowe wyrażenia 

przyimkowego – wie, że wyrażenie 

przyimkowe może być określeniem 

rzeczownika, czasownika i 

przymiotnika 

– określa role przydawki w zdaniu 

–funkcjonalnie używa różnych 

przydawek  

– funkcjonalnie wykorzystuje 

informacje na temat różnych form 

czasownika 

bezbłędnie wskazuje w zdaniach 

orzeczenia 



Lp. 

Temat lekcji. 
Zagadnienie 

z NPP. 
Lektura i 

inne  
teksty 

kultury. 
Nauka o 
języku 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą 
„podejmuje próbę” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

–wie, na jakie pytania odpowiada 

przydawka 

– odróżnia formy osobowe 

czasownika od nieosobowych 

– zna definicje orzeczenia 

czasownikowego i orzeczenia 

imiennego 

– wypisuje orzeczenia z tekstu 
– wie, czym się różni litera od 

głoski  

– wskazuje litery, które wymawia 

się inaczej, niż są zapisane  

– wie, czym jest dopełnienie 

– zna pytania, na które odpowiada 

dopełnienie 

wie, czym jest okolicznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wie, że przyimek jest 

niesamodzielną częścią mowy – 

wraz z rzeczownikami tworzy 

wyrażenie przyimkowe 

– uzupełnia luki w tekście, 

używając z reguły właściwych 

przyimków 

– zna funkcje składniowe 

wyrażenia przyimkowego – wie, 

że wyrażenie przyimkowe może 

być określeniem rzeczownika, 

czasownika i przymiotnika 

 

–  ilustruje przykładami zapis 

przeczenia nie z liczebnikami 

– wyszukuje związki wyrazowe w 

zdaniach 

– wie, czym może być wyrażona 

w zdaniu przydawka 

– wyszukuje przydawki w 

tekście 
 

– wie, że formy zakończone na -

no, -to pełnią funkcję orzeczeń 

czasownika, uwzględniając 

ukształtowanie stylistyczne 

wypowiedzi 

– wie, że przyimek jest 

niesamodzielną częścią mowy – 

wraz z rzeczownikami tworzy 

wyrażenie przyimkowe 

– uzupełnia luki w tekście, używając 

właściwych przyimków 

– z reguły poprawnie dobiera formę 

gramatyczną rzeczownika w 

zależności od przyimka 

– zna funkcje składniowe wyrażenia 

przyimkowego – wie, że 

wyrażenie przyimkowe może być 

określeniem rzeczownika, 

czasownika i przymiotnika 

uzasadnia zapis przeczenia nie z 

liczebnikami na przykładach 

– potrafi wskazać przydawki 

w zdaniu  

– uzupełnia zdania przydawkami 

– dopisuje przydawki wyrażone 

różnymi częściami mowy 

– przekształca zdania z orzeczeniem 

imiennym w zdania z orzeczeniem 

czasownikowym – i odwrotnie 

– podaje własne przykłady wyrazów, 

w których zachodzą rozbieżności 

między wymową a zapisem 

– określa rolę dopełnienia w tekście 

– funkcjonalnie używa dopełnień w 

tekście 



Lp. 

Temat lekcji. 
Zagadnienie 

z NPP. 
Lektura i 

inne  
teksty 

kultury. 
Nauka o 
języku 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą 
„podejmuje próbę” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wie, kiedy stosuje się zdania z 

formami na -no, -to 

– z reguły poprawnie wskazuje w 

zdaniach orzeczenia 

– rozpoznaje w zdaniach i nazywa 

rodzaje orzeczeń 

– rozpoznaje części mowy, które 

pełnią funkcję orzecznika 

– zauważa różnice między 

wymową a pisownią 
– uzupełnia w zeszycie wyrazy, 

które zapisuje się inaczej, niż 

wymawia 

– podaje formy wyrazów, dzięki 

którym można wyjaśnić ich 

pisownię 

– wyszukuje w zdaniach poznane 

części zdania 

– zna pytania, na które 

odpowiada dopełnienie 

– wie, na jakie pytania odpowiada 

okolicznik 

– rozpoznaje okoliczniki w tekście 

– przekształca zdania z formami 

osobowymi w zdania z formami 

nieosobowymi czasownika 

– poprawnie wskazuje w zdaniach 

orzeczenia 

– nazywa części mowy, które pełnią 

funkcję orzecznika w orzeczeniu 

imiennym 

– przekształca tekst, aby uniknąć 

powtórzeń 
– uzupełnia literami nazwy miast w 

celu wyjaśnienia różnic między ich 

pisownią a wymową 

– dopisuje formy wyrazów 

uzasadniające ich pisownię 

– wie, czym dopełnienie może być 

wyrażone 
– uzupełnia zdania dopełnieniami 

 

 

5. 
Korzystanie z 

informacji 

– rozumie, czym jest internet – wie, jakich danych osobowych 

nie wolno podawać w internecie 

– wymyśla bezpieczny nick – tworzy hasła przestrzegające 

użytkowników internetu przed 



 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia w znacznym stopniu wykraczają poza wymagania dopełniające. Jego praca cechuje się samodzielnością i 

kreatywnością. Prezentuje wysoki poziom wiedzy. Świadomie i funkcjonalnie posługuje się bogatym słownictwem. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty literackie. 

Potrafi analizować i interpretować dzieła plastyczne. Tworzy bezbłędne pod każdym względem wypowiedzi ustne i pisemne.  

 

Lp. 

Temat lekcji. 
Zagadnienie 

z NPP. 
Lektura i 

inne  
teksty 

kultury. 
Nauka o 
języku 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą 
„podejmuje próbę” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

– z pomocą nauczyciela korzysta ze 

słownika języka polskiego 

 

– zna zasady netykiety 

– korzysta ze słownika języka 

polskiego / słownika wyrazów 

obcych 

– bierze udział w scence 

dramowej 

– rozumie, co to jest 

cyberprzemoc 

– samodzielnie korzysta ze 

słownika języka polskiego 

 

– uczestniczy w dyskusji na temat 

zalet i wad internetu i urządzeń 

mobilnych 

– wie, jakie zachowania świadczą o 

cyberprzemocy 

zagrożeniami wynikającymi z 

korzystania z sieci 

– wskazuje korzyści i zagrożenia 

płynące z korzystania z internetu 

– wyjaśnia, na czym polega 

cyberprzemoc 

II 

okres 

 Wie, do czego służą słowniki: 

ortograficzny, języka polskiego, 

frazeologiczny 

- wie, jakie informacje zawiera 

słownik: ortograficzny, języka 

polskiego, frazeologiczny 

- pracuje ze słownikami: 

ortograficznym,  języka polskiego, 

frazeologicznym 

– w oparciu o definicje słownikowe 

wyjaśnia własnymi słowami 

znaczenia frazeologizmów 

- korzysta z informacji zawartych w 

słownikach: ortograficznym, języka 

polskiego, frazeologicznym 

 



Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań koniecznych, w związku z tym nie jest w stanie, nawet z pomocą nauczyciela, 

wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. Brak aktywności w dążeniu do zdobycia wiedzy i umiejętności wyklucza osiągnięcie nawet minimalnego postępu. 
 
 
Ocena bardzo dobra: 
Kształcenie literackie i kulturowe:  
Czyta wszystkie przewidziane w klasie lektury. Zna ich treść, potrafi wyczerpująco omówić wątki główne i poboczne, przedstawić wydarzenia, postaci. 
Umieszcza lekturę w kontekście historycznoliterackim i biograficznym autora. Odróżnia podstawowe informacje na temat lektury od drugorzędnych, 
dokonuje odpowiedniej selekcji. Wyraża opinię na temat postaci, zdarzeń, postaw bohaterów, potrafi ją sensownie i wyczerpująco uzasadnić. Samodzielnie 
podejmuje interpretację, powołując się na znaczenia dosłowne i przenośne tekstu. Wnioski i przemyślenia dotyczące lektury cechuje nieszablonowość, 
dojrzałość, samodzielność. Aktywnie pracuje z tekstem utworu, dzieląc się z innymi spostrzeżeniami. 
Tworzenie wypowiedzi: 
Pisze pracę przemyślaną, zgodną z tematem, prezentując wyczerpujące jego rozwinięcie. Świadomie stosuje wyznaczniki formalne danych form wypowiedzi. 
Posługuje się odpowiednim stylem, wykazuje troskę o bogactwo języka, wykazuje znajomość zasad ortografii i interpunkcji. Prace cechuje dojrzałe 
rozwinięcie tematu, bogactwo na poziomie formy i treści, poprawność merytoryczna. Pojawiające się błędy mają charakter sporadyczny i nie są rażące. 
Wypowiedzi ustne ucznia są odpowiednio rozwinięte, poprawne pod względem merytorycznym, przemyślane. Uczeń wykazuje się poprawnością języka, 
płynnością wypowiedzi. Wypowiada się wyczerpująco na dany temat, samodzielnie prezentując zdobytą wiedzę. 
Kształcenie językowe: 
Uczeń nie tylko zna terminy i pojęcia z zakresu językoznawstwa, ale poznaną wiedzę potrafi wykorzystać w praktyce do rozwiązywania nowych zadań. 
Pracuje samodzielnie. Potrafi nazywać zjawiska językowe i wyczerpująco je omówić. Dokonuje przekształceń na poziomie składniowym, stosując się do 
poznanych reguł.   Poprawnie odmienia wyrazy, stosuje odpowiednie formy wyrazów o nietypowej odmianie. Zna wszystkie poznane części mowy i części 
zdania, potrafi bezbłędnie i wyczerpująco je omówić, określić ich funkcje. Rozpoznaje kategorie gramatyczne.  
 
Ortografia i interpunkcja: 
Uczeń samodzielnie potrafi omówić poznane reguły ortografii i interpunkcji, stosuje wiedzę w praktyce, uwzględniając wyjątki. 
 
Korzystanie z informacji 
Uczeń sprawnie i samodzielnie posługuje się poznanymi źródłami informacji. Szanuje prawa autorskie, wskazując źródła pozyskiwania informacji. Omawia 
artykuł hasłowy, wyjaśnia skróty i oznaczenia. Korzysta z odsyłaczy. Zna przeznaczenie poznanych źródeł informacji. 
 
Projekt: 
Pracuje samodzielnie, prezentując oryginalne ujęcie tematu i w pełni wywiązuje się z powierzonego zadania. Potrafi wyczerpująco i precyzyjnie omówić 
metodę pracy oraz zaprezentować swoje dokonania, uwzględniając poprawność merytoryczną zagadnienia. Praca jest estetyczna, staranna, przemyślana. 
 



Praca w grupie: 
Aktywnie włącza się w pracę grupy, jest pomysłodawcą rozwiązania problemu. Szanuje poglądy innych i ich pracę. Podejmuje współpracę z innymi osobami 
w grupie. Jest kreatywny, pomysłowy. Wywiązuje się w pełni z powierzonego zadania, prezentując wyczerpujące podejście do tematu. Praca przedstawiona 
jest w sposób precyzyjny, przejrzysty. 
 
 
Recytacja 
Doskonale opanował tekst z pamięci, podejmując zgodną z treścią interpretację. Respektuje znaki przestankowe, recytuje z odpowiednią dykcją, właściwym 
tempem. Angażuje się emocjonalnie w przekaz. 
 
 
 
Ocena dobra: 
Kształcenie literackie i kulturowe:  
Czyta wszystkie przewidziane w klasie lektury. Zna ich treść, potrafi omówić wątki główne i niektóre poboczne, przedstawić wydarzenia, postaci. Odróżnia 
podstawowe informacje na temat lektury od drugorzędnych, z niewielką pomocą potrafi dokonać ich selekcji. Wyraża opinię na temat postaci, zdarzeń, 
postaw bohaterów, potrafi ją sensownie, w prosty sposób uzasadnić. Na ogół samodzielnie podejmuje interpretację. Odczytuje znaczenia dosłowne i 
niektóre przenośne w tekście. Formułuje wnioski, dzieli się swoimi przemyśleniami. Aktywnie pracuje z tekstem utworu, dzieląc się z innymi spostrzeżeniami, 
na ogół prezentuje prawidłowy i spójny tok myślenia. Posługuje się większością poznanych terminów literackich, zna te pojęcia i rozumie ich treść, potrafi 
wyjaśnić je, podając odpowiednie przykłady. 
Tworzenie wypowiedzi: 
Pisze pracę przemyślaną, zgodną z tematem, prezentując jego rozwinięcie na dobrym poziomie. Stosuje wyznaczniki formalne danych form wypowiedzi. 
Wykazuje troskę o bogactwo języka, choć zdarzają mu się błędy w tym zakresie. Wykazuje znajomość zasad ortografii i interpunkcji, popełnia błędy, które nie 
są zbyt liczne. Prace cechuje poprawność merytoryczna z dopuszczeniem jednego błędu w tym zakresie.  
Wypowiedzi ustne ucznia są na ogół rozwinięte, poprawne pod względem merytorycznym (dopuszczalny 1 błąd), przemyślane. W przeważającej części 
wypowiedzi uczeń wykazuje się poprawnością języka. Wypowiada się wyczerpująco na dany temat, czasem wymaga niewielkiego naprowadzenia, 
podpowiedzi. Uczeń pracuje systematycznie! 
Kształcenie językowe: 
Uczeń zna terminy i pojęcia z zakresu językoznawstwa, a poznaną wiedzę potraf na ogół poprawnie wykorzystać w praktyce do rozwiązywania nowych 
zadań. Samodzielnie posługuje się zdobytą wiedzą do rozwiązywania zadań o charakterze odtwórczym/schematycznym. Na ogół potrafi nazywać zjawiska 
językowe i je omówić. Z niewielkim naprowadzeniem dokonuje przekształceń na poziomie składniowym, stosując się do poznanych reguł.   Poprawnie 
odmienia wyrazy, stara się stosować odpowiednie formy wyrazów o nietypowej odmianie. Zna wszystkie poznane części mowy i części zdania, potrafi 
określić ich funkcje. Rozpoznaje kategorie gramatyczne.  



 
Ortografia i interpunkcja: 
Uczeń samodzielnie potrafi omówić większość poznanych reguł ortografii i interpunkcji, stosuje wiedzę w praktyce, uwzględniając większość wyjątków. 
 
Korzystanie z informacji 
Uczeń sprawnie i na ogół samodzielnie posługuje się poznanymi źródłami informacji. Szanuje prawa autorskie, wskazując źródła pozyskiwania informacji. 
Omawia artykuł hasłowy, wyjaśnia skróty i oznaczenia. Korzysta z większości odsyłaczy. Zna przeznaczenie poznanych źródeł informacji. 
 
Projekt: 
Pracuje na ogół samodzielnie, prezentując wyczerpująco ujęcie tematu i dobrze wywiązuje się z powierzonego zadania. Potrafi omówić metodę pracy oraz 
zaprezentować swoje dokonania, uwzględniając poprawność merytoryczną zagadnienia (dopuszczalny 1 błąd). Praca jest estetyczna, staranna, przemyślana, 
choć dopuszcza się nieliczne usterki w zakresie proporcji części pracy, estetyki, kompozycji). 
 
Praca w grupie: 
Aktywnie włącza się w pracę grupy, zdarza się, że jest pomysłodawcą rozwiązania problemu. Szanuje poglądy innych i ich pracę. Podejmuje współpracę z 
innymi osobami w grupie.  Wywiązuje się dobrze z powierzonego zadania, prezentując pogłębione podejście do tematu. Zdarza mu się być odtwórczym, 
schematycznym w omawianiu zagadnienia. Praca przedstawiona jest w sposób precyzyjny, przejrzysty – dopuszczalne pewne usterki w tym zakresie. 
 
Recytacja 
Dobrze opanował tekst z pamięci, podejmując na ogół zgodną z treścią interpretację. Respektuje większość znaków przestankowych, stara się recytować z 
odpowiednią dykcją, właściwym tempem. Angażuje się emocjonalnie w przekaz. 
 
 
Ocena dostateczna 
Kształcenie literackie i kulturowe:  
Czyta wszystkie przewidziane w klasie lektury. Zna ich treść na średnim poziomie, potrafi omówić przede wszystkim wątki główne, przedstawić najważniejsze 
wydarzenia, postaci. Dokonuje selekcji informacji z tekstu , korzystając ze wskazówek nauczyciela. Wyraża opinię na temat postaci, zdarzeń, postaw 
bohaterów, próbuje ją sensownie, w prosty sposób uzasadnić. Odczytuje znaczenia dosłowne i niektóre przenośne w tekście, choć nie zawsze jest to 
poprawny, spójny wewn. tok myślenia i wnioskowania. Częściej pracuje na materiale konkretnym. Posługuje się częściowo poznanymi terminami literackich, 
zna te pojęcia i na ogół rozumie ich treść, jednak wiedza ta nie jest jeszcze usystematyzowana 
Tworzenie wypowiedzi: 



Pisze pracę przemyślaną, zgodną z tematem, prezentując jego rozwinięcie na przeciętnym poziomie. Stosuje niektóre wyznaczniki formalne danych form 
wypowiedzi. Posługuje się prostym językiem, zdarzają mu się błędy językowe. Wykazuje przeciętną znajomość zasad ortografii i interpunkcji, popełnia błędy. 
Prace nie zawsze cechuje poprawność merytoryczna, jednak nie są pozbawione wewnętrznego sensu i rzeczowości   
Wypowiedzi ustne ucznia nie zawsze są odpowiednio, poprawne pod względem merytorycznym.  Wypowiada się na dany temat, używając prostego 
słownictwa. Czasem wymaga  naprowadzenia, podpowiedzi. Uczeń nie zawsze pracuje systematycznie! 
Kształcenie językowe: 
Uczeń zna podstawowe terminy i pojęcia z zakresu językoznawstwa, choć poznaną wiedzę nie zawsze potraf poprawnie wykorzystać w praktyce do 
rozwiązywania nowych zadań. Pracuje na prostych przykładach.  Samodzielnie i bezbłędnie posługuje się zdobytą wiedzą do rozwiązywania zadań o 
charakterze odtwórczym/schematycznym. Na ogół potrafi nazywać zjawiska językowe i je omówić. Z niewielkim naprowadzeniem dokonuje przekształceń na 
poziomie składniowym, stosując się do poznanych reguł.   Poprawnie odmienia wyrazy, stara się stosować odpowiednie formy wyrazów o nietypowej 
odmianie. Zna wszystkie poznane części mowy i części zdania, potrafi określić ich funkcje. Rozpoznaje kategorie gramatyczne.  
 
Ortografia i interpunkcja: 
Uczeń samodzielnie potrafi omówić większość poznanych reguł ortografii i interpunkcji, stosuje wiedzę w praktyce, uwzględniając większość wyjątków. 
 
Korzystanie z informacji 
Uczeń sprawnie i na ogół samodzielnie posługuje się poznanymi źródłami informacji. Szanuje prawa autorskie, wskazując źródła pozyskiwania informacji. 
Omawia artykuł hasłowy, wyjaśnia skróty i oznaczenia. Korzysta z większości odsyłaczy. Zna przeznaczenie poznanych źródeł informacji. 
 
Projekt: 
Pracuje nad projektem, prezentując dość ogólne ujęcie tematu i na przeciętnym poziomie wywiązuje się z powierzonego zadania. Potrafi omówić metodę 
pracy oraz zaprezentować swoje dokonania, nie zawsze jednak uwzględniając poprawność merytoryczną zagadnienia (dopuszczalne 2-3 błędy). Praca nie 
jest staranna, dopuszcza się nieliczne usterki w zakresie proporcji części pracy, estetyki, kompozycji). 
 
Praca w grupie: 
Włącza się w pracę grupy. Nie zawsze szanuje poglądy innych i ich pracę. Podejmuje współpracę z innymi osobami w grupie.  Na średnim poziomie 
wywiązuje się z powierzonego zadania, prezentując ogólne podejście do tematu. Zdarza mu się być odtwórczym, schematycznym w omawianiu zagadnienia. 
Praca nie całkiem jest przedstawiona w sposób precyzyjny, przejrzysty  
 
 
Recytacja 
Opanował większość tekstu z pamięci, próbując odjąć zgodną z treścią interpretację. Respektuje część znaków przestankowych, stara się recytować z 
odpowiednią dykcją, właściwym tempem.  



 
Ocena dopuszczająca 
Kształcenie literackie i kulturowe:  
Czyta wszystkie przewidziane w klasie lektury . Zna pobieżnie ich treść , potrafi ogólnie omówić przede wszystkim wątki główne, mówi o najważniejszych 
wydarzeniach, postaciach. Naprowadzany dokonuje selekcji najważniejszych informacji z tekstu. Wyraża opinię na temat postaci, zdarzeń, postaw 
bohaterów. Odczytuje znaczenia dosłowne. Częściej pracuje na materiale konkretnym. Posługuje się podstawowymi poznanymi terminami literackimi, choć 
wymaga naprowadzenia. 
Tworzenie wypowiedzi: 
Pisze pracę zgodną z tematem. Stosuje niektóre wyznaczniki formalne danych form wypowiedzi. Posługuje się prostym językiem, zdarzają mu się często 
błędy językowe. Wykazuje słabą znajomość zasad ortografii i interpunkcji, popełnia błędy. Prace zawierają błędy merytoryczne, jednak ich treść pozwala 
śledzić tok myślenia autora. 
Wypowiedzi ustne ucznia mają charakter ogólny, nie zawsze są poprawne pod względem merytorycznym.  Uczeń wypowiada się na dany temat, używając 
prostego słownictwa. Wymaga  naprowadzenia, podpowiedzi. Uczeń nie pracuje systematycznie! 
Kształcenie językowe: 
Uczeń zna podstawowe terminy i pojęcia z zakresu językoznawstwa, choć wiedzę tę potrafi poprawnie wykorzystać w praktyce do rozwiązywania nowych 
zadań na ogół z pomocą nauczyciela. Pracuje na prostych przykładach, mimo to popełnia błędy. Z pomocą nauczyciela  posługuje się zdobytą wiedzą do 
rozwiązywania zadań o charakterze odtwórczym/schematycznym.   Z naprowadzeniem odmienia wyrazy, Zna wszystkie poznane części mowy i części zdania, 
z pomocą potrafi określić ich podstawowe funkcje. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje niektóre kategorie gramatyczne.  
 
Ortografia i interpunkcja: 
Uczeń omawia podstawowe z poznanych reguł ortografii i interpunkcji, podaje proste przykłady. 
 
Korzystanie z informacji 
Uczeń z pomocą nauczyciela wybiórczo posługuje się poznanymi źródłami informacji . Zdarza się, ze nie wskazuje  źródła pozyskiwania informacji. Z pomocą 
nauczyciela omawia artykuł hasłowy. Wybiórczo zna przeznaczenie poznanych źródeł informacji. 
 
Projekt: 
Pracuje w projekcie, prezentując ogólnikowo ujęcie tematu. Potrafi ogólnie omówić metodę pracy oraz zaprezentować swoje dokonania, ale w pracy 
pojawiają się błędy merytoryczne. Praca nie jest staranna, bywa chaotyczna. 
 
Praca w grupie: 
Włącza się w pracę grupy w minimalnym zakresie, w pewnej części pracy podejmuje współpracę z innymi osobami w grupie.  Prezentuje ogólnikowe i 
wybiórcze  podejście do tematu. Praca jest niestaranna w większej jej części. 



 
 
Recytacja 
Odtwarza tekst, korzystając z podpowiedzi nauczyciela. Próbuje podjąć recytację. Na ogół nie respektuje znaków przestankowych, ma kłopoty z odpowiednią 
dykcją, właściwym tempem. 
 
 
Dyktando(w przypadku ok 60  słów): 
Praca bezbłędna – ocena  celująca 

1 bł. Zasadniczy – ocena bdb 
2 – 4 błędy – ocena dobra 
5 – 7 – ocena dostateczna 
8 dopuszczająca 
9 i więcej – ndst 
 

Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce pisze dyktando w klasie ze wszystkimi. Ocenę wystawia mu się za poprawę dyktanda według wskazówek 
nauczyciela. Uczeń ma za zadanie: 
- przepisać całość bezbłędnie 
- każdy wyraz, w którym popełnił błąd zapisać poprawnie 10 razy w kolumnie 
- ułożyć 1 zdanie z każdym takim wyrazem 
- dopasować zasadę ort., która rządzi jego pisownią 
 
 
 
 
 


