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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DO PODRĘCZNIKA „JUTRO PÓJDĘ W ŚWIAT”, KLASA 6 

 
Wymagania  - 

kategorie: 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą  
„podejmuje próby” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

Świat uczuć 

 

Kształcenie literackie i 

kulturowe 

 

 

 

– słucha tekstu czytanego przez 

nauczyciela 

– czyta uważnie tekst 

– krótko wypowiada się na temat 

utworu 

– czyta ze zrozumieniem teksty 

publicystyczne i informacyjne 

– podejmuje próbę określenia osoby 

mówiącej w wierszu , – zna termin 

podmiot liryczny 

– zna termin bajka 

– wie, kim jest narrator 

– opowiada ogólnikowo 

o wydarzeniach opisanych w 

utworze 

-– podaje kilka informacji na temat 

elementów świata 

przedstawionego utworu 

-– naprowadzany charakteryzuje 

bohaterów 

- wie, czym są: 

dźwiękonaśladownictwo, epitet, 

– słucha tekstu czytanego przez 

nauczyciela 

-– wyjaśnia dosłowne znaczenie 

utworu 

– czyta tekst ze zrozumieniem 

– określa nastrój utworu 

– zna terminy tekst publicystyczny 

i tekst informacyjny 

– zna pojęcie podmiotu lirycznego 

i podejmuje próbę 

zidentyfikowania go, nazwania 

jego uczuć, określenia sytuacji 

- identyfikuje utwór jako bajkę, 

stara się wskazać cechy 

gatunkowe, próbuje wskazać 

morał 

– zauważa znaczenia dosłowne 

i przenośne w utworze 

– wyodrębnia z tekstu związki 

frazeologiczne 

– słucha uważnie tekstu czytanego 

przez nauczyciela 

– czyta tekst ze zrozumieniem 

i w większości poprawnie 

– wie, czym się różni tekst 

publicystyczny od tekstu 

informacyjnego 

– wyjaśnia dosłowne i przenośne 

znaczenie utworu 

 wykonuje polecenia do tekstu 

– określa nastrój utworu, wskazuje 

na znaczenia dosłowne 

i przenośne 

– określa podmiot liryczny  

– zauważa obrazy poetyckie 

w wierszu 

– łączy nastrój wiersza z nastrojem 

tekstu kultury 

- identyfikuje utwór jako bajkę, 

omawia cechy gatunkowe oraz 

morał 

– słucha uważnie tekstu czytanego 

przez nauczyciela 

– czyta tekst ze zrozumieniem 

i poprawnie wykonuje polecenia 

do tekstu 

– wyjaśnia dosłowne i przenośne 

znaczenie utworu, wyczerpująco 

je omawia 

– wskazuje i omawia wartości 

w utworze, określając nastrój 

utworu 

- identyfikuje utwór jako bajkę, 

wyczerpująco omawia cechy 

gatunkowe, podaje i omawia 

morał 

-wie, czym jest hymn, wskazuje i 

omawia wyczerpująco cechy 

gatunkowe 

– objaśnia znaczenia dosłowne 

i przenośne, wyodrębniając 

obrazy poetyckie 
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Wymagania  - 

kategorie: 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą  
„podejmuje próby” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

ożywienie,przenośnia, puenta, 

motto, powtórzenie, anafora, 

uosobienie, pytanie retoryczne 

– zna termin mit, legenda i baśń, 

opowiadanie, powieść, nowela 

- wie, czym jest przesłanie utworu 

 

- zna, choć czasem myli pojęcia: 

fikcja literacka, z pomocą 

nauczyciela odróżnia treści 

fikcyjne fantastyczne od 

realistycznych i rzeczywistych 

-– zna cechy przypowieści 

– podejmuje próby włączenia się 

do dyskusji 

 -Potrafi wymienić biblijne i 

mitologiczne związki 

frazeologiczne 

- zna ogólne cechy literatury fantasy 

i science fiction 

– ogląda uważnie film 

– opowiada o filmie i o swoich 

wrażeniach 

– rozpoznaje elementy tekstu 

dramatycznego 

– wie, jaką funkcję pełnią w teatrze 

reżyser i scenograf 

– podejmuje próbę określenia 

uczuć przedstawionych w tekście 

kultury 

– zauważa rytm w wierszu 

– z pomocą nauczyciela wyszukuje 

cytaty w tekście 

– rozpoznaje czytany utwór 

jako przynależny do konkretnego 

gatunku – wskazuje w tekście 

fragmenty o tym świadczące  

– określa elementy świata 

przedstawionego 

- nazywa cechy bohaterów 

– umie nazwać uczucia 

-  podaje przykłady ożywień 

i uosobień, powtórzenie, anafora 

– choć często z naprowadzeniem 

nauczyciela lub grupy 

- wie, czym jest 

dźwiękonaśladownictwo, epitet , 

apostrofa, puenta, przenośnia 

motto pytanie retoryczne, 

próbuje wskazać je w tekście 

- zna cechy literatury fantasy i 

science fiction 

- identyfikuje emocje podmiotu 

lirycznego z nastrojem utworu 

-– samodzielnie wyszukuje cytaty 

– zauważa rytm w wierszu i potrafi 

wskazać elementy go tworzące 

– rozpoznaje czytany utwór 

jako  przynależny do 

konkretnego gatunku, rozróżnia 

narrację pierwszoosobową od 

trzecioosobowej 

– odróżnia autora książki od 

narratora 

– relacjonuje wydarzenia, omawia 

przyczyny i skutki zdarzeń, w 

sposób rozbudowany określa 

elementy świata 

przedstawionego 

– charakteryzuje bohaterów, 

zwracając uwagę na ich 

zachowania i uczucia 

– umie nazwać uczucia 

– dostrzega zewnętrzne przejawy 

emocji 

-wie, czym jest hymn, wskazuje 

cechy gatunkowe 

-  podaje przykłady 

dźwiękonaśladownictwa, epitetu,  

– nazywa uczucia przedstawione 

w wierszu i zestawia je 

z uczuciami wywołanymi tekstem 

kultury 

- samodzielnie wyszukuje cytaty 

- właściwie interpretuje formę 

wiersza, odczytując jego sens 

-  samodzielnie i bezbłędnie 

wskazuje elementy tworzące 

rytm 

– wskazuje na podstawie 

tekstu cechy gatunkowe utworu 

- rozróżnia narrację 

pierwszoosobową od 

trzecioosobowej 

- bezbłędnie i wyczerpująco 

relacjonuje wydarzenia, omawia 

przyczyny i skutki zdarzeń, w 

sposób rozbudowany określa 

elementy świata 

przedstawionego 

-określa elementy akcji, wskazuje 

świadomie punkt kulminacyjny 

– charakteryzuje bohaterów, 

podając cytaty opisujące ich 

zachowania i uczucia 
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Wymagania  - 

kategorie: 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą  
„podejmuje próby” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

– zna kilka faktów z historii filmu 

– wie, czym są plany filmowe 

– zna definicje terminów: kadr, 

montaż 

-– wie, czym jest mit, legenda, 

baśń, opowiadanie, powieść, 

hymn, nowela 

- naprowadzany omawia 

przesłanie utworu 

-– rozpoznaje w utworze fikcję 

literacką, odróżnia treści fikcyjne 

fantastyczne od realistycznych i 

rzeczywistych 

-wie, czym jest alegoria 

-– zna i omawia niektóre cechy 

przypowieści i naprowadzony 

potrafi rozpoznać utwór tego 

typu 

– włącza się do dyskusji z krótką 

wypowiedzią na zadany temat 

 

– zna i stosuje zasady zabierania 

głosu w dyskusji 

– stara się rzeczowo 

argumentować  

- -Potrafi wymienić i  próbuje 

objaśnić biblijne i mitologiczne 

związki frazeologiczne 

 

– wskazuje wątek główny oraz 

wątki poboczne 

apostrofy, przenośni, puenty, 

motta, powtórzenia, anafory, 

ożywienia i uosobienia, pytań 

retorycznych, objaśnia funkcje 

(nie zawsze wyczerpująco) 

– rozróżnia mit od legendy i baśni, 

identyfikuje powieść,nowelę, 

podaje cechy gatunkowe, 

omawia 

- omawia przesłanie utworu 

-– rozpoznaje w utworze fikcję 

literacką, odróżnia treści fikcyjne 

fantastyczne od realistycznych i 

rzeczywistych, podaje przykłady 

-próbuje wyjaśnić alegoryczne 

przedstawienie wartości 

-– zna i omawia cechy 

przypowieści i potrafi rozpoznać 

utwór tego typu 

- -Potrafi wymienić i objaśnić 

biblijne i mitologiczne związki 

frazeologiczne, włącza je do 

wypowiedzi 

– wymienia cechy powieści fantasy 

i science fiction 

- wskazuje wątek główny oraz 

wątki poboczne, omawia 

– podaje przykłady 

dźwiękonaśladownictwa, epitetu, 

apostrofy, przenośni, puenty, 

motta, powtórzenia, anafory, 

ożywienia i uosobienia, pytań 

retorycznych,  dostrzega ich 

cechy charakterystyczne w 

tekście, objaśnia funkcje 

– potrafi rozpoznać mit, baśń 

i legendę, nowelę, powieść, 

opowiadanie, znajduje cechy 

gatunkowe w tekście, 

wyczerpująco je omawia 

-wyczerpująco omawia przesłanie 

utworu 

 -– rozpoznaje w utworze fikcję 

literacką, odróżnia treści fikcyjne 

fantastyczne od realistycznych i 

rzeczywistych, podaje przykłady 

I wyczerpująco je omawia 

- wyjaśnia alegoryczne 

przedstawienie wartości 

-– zna i wyczerpująco omawia 

cechy przypowieści i potrafi 

rozpoznać utwór tego typu 
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Wymagania  - 

kategorie: 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą  
„podejmuje próby” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

– wymienia najważniejsze cechy 

powieści fantasy i science fiction 

– określa swoje wrażenia 

po obejrzeniu filmu 

– dostrzega żart w utworze 

– odróżnia dialog od monologu, 

rozumie ich funkcje w utworze 

-wie, czym jest powieść 

podróżniczo – przygodowa 

– rozumie, czym jest symbol 

 

 

– porównuje swoje wyobrażenia 

na temat bohaterów, miejsc 

i wydarzeń z propozycją twórców 

filmu 

– wie, czym jest komizm 

– zna wyróżniki tekstu 

dramatycznego – podział na akty 

i sceny; tekst główny (dialogi 

i monologi) i tekst poboczny 

– odróżnia dialog od monologu, 

rozumie ich funkcje w utworze  

– wie, jaką funkcję pełnią w teatrze 

reżyser, scenograf, 

charakteryzator i sufler 

– omawia funkcje tytułu, podtytułu 

- podaje większość cech powieści 

podróżniczo - przygodowej 

– podaje różnice między 

pierwszymi obrazami filmowymi 

a kinem współczesnym 

– z pomocą nauczyciela wyjaśnia 

pochodzenie wyrazów: 

kinematograf, kinematografia 

– na podstawie dostępnych źródeł 

informacji opracowuje filmową 

oś czasu 

– zabiera głos w dyskusji, 

argumentując rzeczowo 

i logicznie 

– rozróżnia argumenty odnoszące 

się do faktów i logiki oraz 

odwołujące się do emocji  

– potrafi podsumować dyskusję 

-Potrafi wymienić i objaśnić 

wyczerpująco biblijne i 

mitologiczne związki 

frazeologiczne, posługuje się 

nimi w swoich wypowiedziach 

– określa odmianę powieści, którą 

reprezentuje utwór, wskazując 

cechy powieści fantasy i science 

fiction 

- wskazuje wątek główny oraz 

wątki poboczne, omawia 

wyczerpująco 

- wyczerpująco omawia cechy 

powieści podróżniczo - 

przygodowej 

– porównuje swoje wyobrażenia 

na temat bohaterów, miejsc 

i wydarzeń z propozycją twórców 

filmu, posługując się 
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Wymagania  - 

kategorie: 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą  
„podejmuje próby” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

– wymienia rodzaje planów 

filmowych 

– na wskazanym materiale określa 

rodzaj planu filmowego 

– zna definicje terminów: kadr, 

kadrowanie, scena, ujęcie, 

montaż 

– odczytuje tekst na poziomie 

znaczeń dosłownych 

i w płaszczyźnie przenośnej 

– odczytuje symbole w tekście 

 

 

 

 

 

 

 

słownictwem dotyczącym sztuki 

filmowej 

– prezentuje uczucia i emocje 

towarzyszące narratorowi 

w trakcie opisywania zdarzeń 

– poprawnie redaguje ciekawą 

wypowiedź z uwzględnieniem 

cech baśni 

– przedstawia argumenty 

wyjaśniające powody „kariery”, 

jaką zrobił film 

– korzystając ze słowników, 

wyjaśnia pochodzenie wyrazów: 

kinematograf, kinematografia 

– ocenia przydatność poznanych 

planów filmowych do realizacji 

określonych zamysłów autorów 

filmu 

– uzasadnia twierdzenie, że 

ważnym środkiem języka filmu 

jest „punkt widzenia” kamery 

– odczytuje symbole w tekście 

 

 

3. 
Tworzenie wypowiedzi 

 

- podejmuje próbę zaangażowania 

w scenki pantomimiczne 

– z zaangażowaniem bierze udział 

w scenkach pantomimicznych 

– zna reguły akcentowania 

wyrazów 

– poprawnie pisze tekst w formie 

dziennika 
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Wymagania  - 

kategorie: 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą  
„podejmuje próby” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

– zna formę dziennika 

– włącza się do dyskusji na temat 

problemów z integracją 

- tworzy plan wydarzeń, wskazując 

kolejność zdarzeń – z pomocą 

nauczyciela 

-zna słowa opisujące uczucia 

- tworzy opis przeżyć 

wewnętrznych, choć wypowiedź 

ma ogólnikowy charakter 

– z pomocą nauczyciela pisze 

opowiadanie, recenzję, dedykację 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– zna zasady tworzenia 

sprawozdania, podejmuje próbę 

stworzenia tekstu 

- tworzy plan wydarzeń, wskazując 

kolejność zdarzeń 

- tworzy opis przeżyć 

wewnętrznych, podejmując 

próby opisania stanów 

emocjonalnych 

 

 

 

– pisze opowiadanie, stosuje 

dialogi 

– korzysta z napisanego wcześniej 

planu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– tworzy kilkuzdaniowy tekst 

o charakterze sprawozdawczym 

– odtwarza wydarzenia, wskazując 

te, które miały wpływ na bieg 

akcji – tworzy plan wydarzeń 

- tworzy opis przeżyć 

wewnętrznych, korzystając 

z epitetów i porównań oddających 

stany emocjonalne 

 

 

– pisze opowiadanie 

z zachowaniem trójdzielnej 

kompozycji 

– formułuje tekst wewnętrznie 

spójny 

– w większości poprawnie zapisuje 

dialogi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– przekształca tekst wypowiedzi 

ustnej na staranną wypowiedź 

w języku pisanym 

– aktywnie uczestniczy w dyskusji, 

formułuje sądy, trafnie i 

wyczerpująco dobiera argumenty 

- tworzy opis przeżyć 

wewnętrznych, posługując się 

słownictwem nazywającym stany 

emocjonalne, w tym 

frazeologizmami 

– świadomie i poprawnie stosuje 

wypowiedzi pisemne o różnym 

stopniu formalności 

– dostosowuje w mowie i piśmie 

styl do sytuacji komunikacyjnej 

– samodzielnie tworzy plan 

opowiadania 

– poprawnie pisze spójne 

opowiadanie z zachowaniem 

trójdzielnej kompozycji 

– poprawnie zapisuje dialogi 

 

 

– pisze sprawozdanie, 

wyczerpująco rozwijając temat, 
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Wymagania  - 

kategorie: 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą  
„podejmuje próby” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

 

 

 

– z pomocą nauczyciela pisze 

podziękowanie, pozdrowienia i 

życzenia, krótki list, w tym list 

oficjalny, opis, opowiadanie, 

recenzję, charakterystykę, stosuje 

niektóre wyróżniki tych form 

wypowiedzi 

zachowuje większość wyróżników 

tej formy wypowiedzi 

 

 

 

 

-redaguje proste podziękowanie, 

pozdrowienia i życzenia, dedykację, 

opowiadanie, list, w tym list 

oficjalny charakterystykę, recenzję,  

opis, ujmując wyróżniki tej formy 

wypowiedzi 

– z pomocą (m.in. planu) pisze 

sprawozdanie, zachowuje 

wyróżniki tej formy wypowiedzi 

 

 

– potrafi zredagować 

podziękowanie, pozdrowienia i 

życzenia, dedykację, list, w tym 

list oficjalny recenzję, 

opowiadanie, charakterystykę, 

opis wykazując troskę o 

starannie dobrane słownictwo i 

dbając o styl wypowiedzi, 

dopuszczalne nieliczne, nierażące 

błędy. Na ogół stosuje wszystkie 

wyznaczniki danej formy 

wypowiedzi. 

 

zachowuje wyróżniki tej formy 

wypowiedzi 

 

– potrafi zredagować 

podziękowanie, pozdrowienia i 

życzenia, dedykację  list, w tym 

list oficjalny recenzję, 

charakterystykę, opowiadanie, 

opis,  starannie dobierając 

słownictwo i posługując się 

odpowiednim stylem  

wypowiedzi. Stosuje wszystkie 

wyznaczniki danej formy 

wypowiedzi. 

 

4. 

Nauka o języku, 

ortografia, interpunkcja 

 

- z pomocą nauczyciela określa 

podstawowe reguły akcentowania 

wyrazów 

– widzi różnicę między językiem 

mówionym a pisanym, 

swobodnym a oficjalnym 

- wie, czym jest synonim 

– zna termin homonim 

– Stara się rozpoznać reguły 

akcentowania wyrazów 

– widzi różnicę między językiem 

mówionym a pisanym , 

swobodnym i oficjalnym 

i potrafi z pomocą nauczyciela 

lub grupy wskazać cechy 

obu języków 

– zna reguły akcentowania 

wyrazów 

– wskazuje cechy języka 

mówionego i pisanego, 

swobodnym i oficjalnym 

– świadomie posługuje się oficjalną 

i nieoficjalną, swobodną i 

oficjalną odmianą polszczyzny, 

– zna i stosuje reguły akcentowania 

wyrazów 

– świadomie i poprawnie 

posługuje się oficjalną 

i nieoficjalną odmianą 

polszczyzny, dostosowując styl 

do sytuacji komunikacyjnej 
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Wymagania  - 

kategorie: 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą  
„podejmuje próby” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

– rozpoznaje homonimy 

– zna terminy zdanie pojedyncze 

i zdanie złożone 

– zna pojęcie spójnika 

– wymienia najbardziej typowe 

spójniki 

– zna terminy zdanie złożone 

współrzędnie i zdanie złożone 

podrzędnie 

– z pomocą nauczyciela rozpoznaje 

w tekście typy wypowiedzeń: 

zdanie pojedyncze, zdania złożone 

– stosuje przynajmniej jedną formę 

zapisu daty i godziny 

– zna znaki interpunkcyjne, takie jak 

przecinek, średnik, dwukropek  

– zna zasady stosowania przecinka 

w zdaniach pojedynczych 

i złożonych 

– wie, że istnieją części mowy 

odmienne i nieodmienne  

– potrafi wymienić nazwy 

większości z nich 

– zna terminy strona czynna 

czasownika i strona bierna 

czasownika 

- wie, czym jest czasownik 

- wie, czym jest synonim, podaje 

proste przykłady 

– posługuje się oficjalną 

i nieoficjalną odmianą 

polszczyzny 

- zauważaj różnice w słownictwie 

wartościującym 

 

– rozpoznaje homonimy  

– rozumie znaczenie homonimów 

– rozpoznaje w tekście zdania 

pojedyncze i zdania złożone 

– wie, czym są równoważniki zdań 

– wie, czym są wypowiedzenia 

składowe w zdaniu 

– rozpoznaje w wypowiedziach 

spójnik 

– rozpoznaje w tekście typy 

wypowiedzeń: zdanie 

pojedyncze, zdania złożone 

(podrzędnie i współrzędnie), 

równoważniki zdań 

– stosuje różne formy zapisu daty 

i godziny 

– zna znaki interpunkcyjne 

stosowane w zdaniach 

pojedynczych i złożonych  

dostosowując styl do sytuacji 

komunikacyjnej 

– rozpoznaje znaczenie 

niewerbalnych środków 

komunikacyjnych 

– wskazuje cechy języka 

mówionego i pisanego 

– świadomie posługuje się oficjalną 

i nieoficjalną odmianą 

polszczyzny, dostosowując styl 

do sytuacji komunikacyjnej 

– rozpoznaje znaczenie 

niewerbalnych środków 

komunikacyjnych 

– świadomie posługuje się oficjalną 

i nieoficjalną odmianą 

polszczyzny, dostosowując styl 

do sytuacji komunikacyjnej 

– rozpoznaje słownictwo neutralne 

i wartościujące 

- wyjaśnia, czym jest synonim, 

podaje przykłady synonimów 

– tworzy zdania z użyciem 

homonimów 

– poprawnie wyszukuje 

orzeczenia w zdaniach 

– rozpoznaje znaczenie 

niewerbalnych środków 

komunikacyjnych 

– umiejętnie stosuje słownictwo 

neutralne i wartościujące, 

rozumiejąc ich funkcje 

- wyjaśnia wyczerpująco, czym jest 

synonim, podaje bezbłędnie 

przykłady synonimów 

– tworzy zdania z użyciem 

homonimów, zapisując je 

poprawnie pod względem 

ortograficznym 

– podaje synonimy 

ujednoznaczniające znaczenie 

homonimów 

 

 

- poprawnie przekształca zdanie 

pojedyncze w złożone 

– kończy zdanie tak, aby powstało 

zdanie złożone 

– właściwie stosuje znaki 

interpunkcyjne 

w wypowiedzeniu złożonym 

– poprawnie stosuje spójniki 

w pracach pisemnych  
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Wymagania  - 

kategorie: 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą  
„podejmuje próby” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

– rozpoznaje czasowniki w tekście 

- zna najważniejsze zasady 

pisowni cząstki -by 

– wie, czym są zaimki 

– rozpoznaje w wypowiedziach 

niektóre zaimki 

– zna regułę pisowni przeczenia nie 

z zaimkami 

– zna zasady pisowni nie 

z większością części mowy 

– wie, czym jest wykrzyknik 

– potrafi wymienić najbardziej 

typowe wykrzykniki 

– wie, czym jest partykuła 

– potraf wymienić najbardziej znane 

partykuły 

– wie, co to jest zgrubienie 

– wie, czym są temat 

i końcówka wyrazu 

– wie, że są wyrazy, które nie mają 

końcówki w niektórych formach 

odmiany 

– wie, że istnieją zasady 

ortograficzne dotyczące pisowni -i, -

ji, -ii w zakończeniach rzeczowników, 

i pobieżnie je zna 

– wie, czym jest rzeczownik 

– wie, jakie funkcje pełnią 

poszczególne znaki 

interpunkcyjne 

– rozpoznaje w wypowiedziach 

części mowy odmienne 

i nieodmienne 

– potrafi wskazać w zdaniu 

orzeczenie wyrażone 

czasownikiem w stronie czynnej 

lub biernej 

– wyróżnia różne formy 

czasownika, w prostych 

przykładach rozpoznaje formy 

poszczególnych trybów 

- wskazuje czasowniki 

w wypowiedziach  

– zna terminy czasownik dokonany 

i czasownik niedokonany 

– zna zasady pisowni cząstki -by 

– rozpoznaje w wypowiedziach 

zaimki 

– uzupełnia zdania odpowiednimi 

zaimkami 

– zasadniczo stosuje regułę 

pisowni przeczenia nie 

z zaimkami 

– odróżnia zdania od 

równoważników zdań 

– potrafi wskazać zdania składowe 

w zdaniu złożonym 

– przekształca zdanie pojedyncze 

w zdanie złożone 

– poprawnie wyszukuje 

zdania składowe 

w wypowiedzeniach złożonych 

– układa zdania złożone i stosuje 

w nich odpowiednie spójniki 

– dopasowuje spójniki do zdań 

– łączy ze sobą zdania składowe 

– dopisuje zdanie współrzędne lub 

zdanie podrzędne do zdania 

pojedynczego 

– stosuje w praktyce językowej 

różne typy zdań 

– stara się zachować właściwą 

interpunkcję w zdaniach 

złożonych współrzędnie 

– pisze daty i godziny poprawnie 

pod względem ortograficznym  

– stosuje różne formy zapisu daty 

i godziny 

– na ogół poprawnie używa kropki, 

przecinka w zapisie dat i godzin 

– zna i poprawnie stosuje zasady 

interpunkcyjne dotyczące 

spójników 

– rozpoznaje w wypowiedziach 

spójnik i określa jego funkcje 

w tekście  

– poprawnie stosuje regułę 

dotyczącą interpunkcji 

w zdaniach złożonych 

współrzędnie i podrzędnie 

– stosuje różne formy zapisu daty 

i godziny, zachowuje poprawność 

ortograficzną 

– poprawnie używa kropki, 

przecinka w zapisie dat i godzin 

– stosuje zróżnicowane znaki 

interpunkcyjne 

– zna zasadę stawiania przecinka 

przed powtórzonymi spójnikami 

– poprawnie określa funkcje 

wyrazów odmiennych 

i nieodmiennych w zdaniu 

– prawidłowo stosuje poprawne 

formy gramatyczne wyrazów 

odmiennych 
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Wymagania  - 

kategorie: 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą  
„podejmuje próby” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

– zna podstawowe pojęcia z zakresu 

składni  

– wie, czym są grupa podmiotu 

i grupa orzeczenia, niekiedy 

potrafi je wskazać 

– wie, że istnieją różne sposoby 

zapisywania rzeczowników 

o podobnie brzmiących 

zakończeniach: -ctwo, -dztwo,  

-stwo 

 

– zna zasady pisowni nie 

z częściami mowy i zazwyczaj je 

stosuje 

– rozpoznaje wykrzykniki 

w wypowiedziach 

– rozpoznaje partykuły 

w wypowiedziach 

– wyróżnia w wyrazie temat 

i końcówkę 

– wie, czym jest temat oboczny 

– wie, czym jest tzw. e ruchome 

w wyrazach 

 

– zna zasady ortograficzne 

dotyczące pisowni -i, -ji, -ii 

w zakończeniach rzeczowników 

– rozróżnia rzeczowniki konkretne 

i abstrakcyjne 

 

– wskazuje grupę podmiotu i grupę 

orzeczenia 

– w większości przypadków używa 

odpowiednich spójników 

do łączenia zdań składowych 

– w prostych przykładach 

dopasowuje wykresy do zdań 

– wydziela zdania składowe 

przecinkami 

– poprawnie używa kropki, 

przecinka, średnika w zdaniach 

złożonych i w wyliczeniach 

tworzy związki wyrazowe 

– określa funkcje wyrazów 

odmiennych i nieodmiennych 

w zdaniu 

– stosuje poprawne formy 

gramatyczne wyrazów 

odmiennych 

– rozumie zasady budowy 

konstrukcji strony czynnej 

i biernej czasownika 

– przekształca konstrukcję strony 

biernej w czynną i odwrotnie 

-– potrafi określić formy 

trybu czasowników 

– tworzy formy odpowiednich 

trybów 

– odróżnia czasowniki dokonane 

od niedokonanych  

– uzupełnia zdania czasownikami 

dokonanymi lub niedokonanymi 

w zależności od kontekstu 

wypowiedzi 

– świadomie stosuje stronę czynną 

lub bierną, w zależności od 

intencji wypowiedzi 

– bez problemu określa formy 

trybu czasowników i bezbłędnie 

tworzy formy odpowiednich 

trybów 

-bezbłędnie wskazuje 

w wypowiedziach czasowniki, 

określając ich funkcję 

– uzupełnia zdania czasownikami 

dokonanymi lub niedokonanymi 

w zależności od kontekstu 

wypowiedzi 

– rozpoznaje bezosobowe formy 

czasownika: formy zakończone 

na -no, -to 

- pisze poprawnie cząstkę 

by różnymi formami czasownikó

w 

– rozpoznaje w wypowiedziach 

zaimki, określa ich funkcje 

w tekście i ma świadomość, jakie 

części mowy zastępują w tekście 

i ma świadomość, jakie 

części mowy zastępują 
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Wymagania  - 

kategorie: 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą  
„podejmuje próby” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

– zna zasady pisowni 

rzeczowników zakończonych na  

-ctwo, -dztwo, -stwo 

– tworzy rzeczowniki zakończone 

na -ctwo, -dztwo, -stwo od 

podanych wyrazów 

 

 

–rozpoznaje bezosobowe formy 

czasownika: formy zakończone 

na -no, -to 

– na ogół pisze poprawnie cząstkę 

by różnymi formami czasownikó

w 

– rozpoznaje w wypowiedziach 

zaimki i określa ich funkcje 

w tekście 

– odróżnia zaimki odmienne od 

nieodmiennych 

– rozpoznaje formy przypadków, 

liczby, rodzaju gramatycznego 

zaimka 

– uzupełnia zdania odpowiednimi 

zaimkami 

– stosuje regułę pisowni 

przeczenia nie z zaimkami 

– zna odstępstwa od reguły 

– zna zasady pisowni nie z różnymi 

częściami mowy i stosuje je 

w praktyce 

poprawnie wskazuje wykrzykniki 

w wypowiedziach 

– tworzy scenki z użyciem 

wykrzykników 

wyszukuje partykuły w zdaniach 

– odróżnia zaimki odmienne od 

nieodmiennych 

– bezbłędnie rozpoznaje formy 

przypadków, liczby, rodzaju 

gramatycznego zaimka 

– stosuje poprawne formy 

gramatyczne zaimków 

odmiennych 

– bezbłędnie uzupełnia zdania 

odpowiednimi zaimkami 

– bezbłędnie stosuje regułę 

pisowni przeczenia nie 

z zaimkami oraz innymi częściami 

mowy, pamięta o wyjątkach 

– odróżnia wykrzyknik od innych 

części mowy 

– wyraża różne intencje za pomocą 

partykuł 

– pisze emocjonalną wypowiedź 

z użyciem wykrzykników 

i partykuł 

– wskazuje w tekście wyrazy 

z e ruchomym i wyjaśnia, 

na czym polegają błędy w ich 

użyciu 

– tworzy poprawne formy D., C. 

i Ms. liczby pojedynczej 
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Wymagania  - 

kategorie: 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą  
„podejmuje próby” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

– używa partykuł do modyfikacji 

znaczenia wypowiedzi 

– wskazuje w temacie głoski 

oboczne 

– wskazuje e ruchome w wyrazach 

– układa zdania z parami wyrazów 

wyjaśniającymi występowanie 

e ruchomego 

– zapisuje formy wyrazowe 

zgodnie z zasadami 

ortograficznymi 

– wyszukuje rzeczowniki 

abstrakcyjne wśród podanych 

części mowy 

– określa funkcje wyrazów 

w zdaniu 

– poprawnie stosuje ortografię 

w zdaniach pojedynczych 

i złożonych 

– używa odpowiednich spójników 

do łączenia zdań składowych 

– oddziela zdania składowe 

w zdaniach złożonych 

– dopasowuje wykresy do zdań 

– zna i stosuje zasady pisowni 

rzeczowników zakończonych na  

-ctwo, -dztwo, -stwo 

rzeczowników pospolitych 

rodzaju żeńskiego zakończonych 

na -ja 

– dopasowuje rzeczowniki 

abstrakcyjne do przysłów 

 

– ma opanowane wszystkie pojęcia 

z zakresu składni – bezbłędnie 

dokonuje analizy zdania 

pojedynczego oraz rozpoznaje 

rodzaje zdań złożonych 

– bezbłędnie stosuje ortografię 

w zdaniach pojedynczych 

i złożonych 

– potrafi odpowiednio zastosować 

spójniki – zarówno z punktu 

widzenia składni, logiki zdania, 

jak i z punktu widzenia stylistyki 

podaje przykłady rzeczowników 

zakończonych na -ctwo, -dztwo,  

-stwo w tekście i omawia 

zastosowaną przy ich tworzeniu 

regułę 

– tworzy tekst z użyciem 

poprawnie zapisanych 

rzeczowników zakończonych na  

-ctwo, -dztwo, -stwo 
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Wymagania  - 

kategorie: 

Wymagania szczegółowe 

na ocenę dopuszczającą  
„podejmuje próby” 

na ocenę dostateczną 
„stara się” 

na ocenę dobrą 
„na ogół poprawnie” 

na ocenę bardzo dobrą 
„bezbłędnie, samodzielnie, 

wyczerpująco” 

Uczeń: 

– tworzy rzeczowniki zakończone 

na -ctwo, -dztwo, -stwo od 

podanych wyrazów i poprawnie 

je zapisuje 

– tworzy tekst z użyciem 

rzeczowników zakończonych na  

-ctwo, -dztwo, -stwo 

5. 

 

Korzystanie z 

informacji 

– wie, czym są katalogi biblioteczne 

 

– wynajduje w słowniku synonimy  

zna zasady korzystania z zasobów 

bibliotecznych (np. 

w bibliotekach szkolnych oraz 

on-line) 

– wybiórczo wykorzystuje 

technologię informacyjną 

oraz zasoby internetowe 

do zbierania informacji 

– samodzielnie wskazuje synonimy 

– korzysta z informacji zawartych 

w katalogach 

– rozwija umiejętności 

efektywnego posługiwania się 

technologią informacyjną 

oraz zasobami internetowymi 

– wypowiada się na temat swoich 

zainteresowań czytelniczych  

Korzysta samodzielnie z poznanych 

źródeł informacji 

– efektywnie posługuje się 

technologią informacyjną oraz 

zasobami internetowymi 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 
• w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone przez program nauczania w 6 klasie; 
• funkcjonalnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;  
• świadomie i funkcjonalnie używa bogatej terminologii; 
• pracuje samodzielnie, nie powiela cudzych poglądów, jest kreatywny; 
• jest oczytany, rozumie i wykorzystuje w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych przeczytane teksty; 
• samodzielnie analizuje i interpretuje teksty kultury (utwory literackie, dzieła sztuki, filmy); 
• formułuje problemy, proponuje, jak je rozwiązać; 
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• tworzy bezbłędne wypowiedzi ustne i pisemne zarówno pod względem treści, jak i formy oraz kompozycji: zachowuje odpowiedni styl wypowiedzi; posługuje się 
bogatym słownictwem, bezbłędnie stosuje zasady interpunkcji i ortografii; 
• bierze udział w konkursach przedmiotowych i osiąga w nich sukcesy. 
 
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. Uczeń lekceważy swoje obowiązki, nie chce nadrobić zaległości. Brak wiedzy i umiejętności uniemożliwia mu dalsze 
zdobywanie wiedzy.  
 
*projekt, recytacja, dyktando, praca w grupie – wymagania poniżej 
*szczegółowa punktacja dotycząca form wypowiedzi pisemnej będzie uczniom podawana na bieżąco w formie NaCoBeZU 

 
Ogólne wymagania edukacyjne: 

 
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.  
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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: 
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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 
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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. 
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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: 
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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 
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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 
 
 


