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PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA  KSZTAŁCENIA  

ZINTEGROWANEGO/ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
 

 

ROZDZIAŁ 1 

CELE  OCENIANIA 

 

Ocenianie przedmiotowe ma na celu : 

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć w zakresie edukacji i postępie, udzielenie uczniowi 

pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

- motywowanie ucznia do zdobywania wiadomości i kształcenia umiejętności oraz dalszego postępu        

w tym zakresie, 

- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji o postępach, trudnościach      

w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

- umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 

 

ROZDZIAŁ 2 

ZASADY OCENIANIA 

 

Ocenianie w klasach 1-3 ma charakter opisowy. Polega na ustnym lub pisemnym poinformowaniu            

o postępach ucznia. Dostarcza informacji : uczniowi, rodzicom i nauczycielowi. 

Wyróżnia się ocenę : 

a) cząstkową –stosowaną w codziennej pracy, wyrażoną słowem - stopniem oraz innymi sposobami: 

znaczki, naklejki, pieczątki... 

b) śródroczną- jest ona wynikiem półrocznej obserwacji ucznia i zawiera wskazówki do dalszej 

pracy, sporządzona w formie pisemnej na formularzu opracowanym przez nauczyciela jest ocena 

opisową 

c) roczną – podkreśla zmiany w rozwoju dziecka od czasu oceny śródrocznej, ma charakter 

diagnostyczno-informacyjny, aby rodzice mogli jak najlepiej wspomagać dziecko w dalszym jego 

rozwoju jest ocena opisową, 

d) ocenę z zachowania- zawiera opis rozwoju emocjonalno-społecznego ucznia na podstawie 

obserwacji prowadzonych przez nauczyciela, jest ocena opisową. 

* W przypadku ucznia, który posiada specyficzne trudności w nauce szkolnej spowodowane 

nieharmonijnym rozwojem lub deficytami rozwojowymi, potwierdzonymi badaniami psychologiczno 

pedagogicznymi w bieżącym ocenianiu bierze się pod uwagę efekty, wkład pracy dziecka, wysiłek, a 

przede wszystkim postępy. 

Rodzice tych dzieci znają zasady odmiennego oceniania ich dzieci. 

    

Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia. 

 

Ocenie podlegają następujące formy działalności uczniów klas I – III: 

a) prace pisemne uczniów – zadania i ćwiczenia oraz karty sprawdzianów, 

b) ustne wypowiedzi uczniów, prezentacje ( np. recytacja, czytanie), 
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c) praktyczne wytwory pracy ucznia, 

d) przygotowanie się do zajęć, 

e) odrabianie prac domowych, 

f) praca  ucznia na zajęciach. 

 

Kryteria oceniania : 

Ustala się ogólne kryteria opisanych ocen cząstkowych : 

 

1) 6  - stopień celujący otrzymuje uczeń, który : 

                - posiada umiejętności i wiadomości programowe wymagane na etapie edukacji wczesnoszkolnej,     

       - potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych                 

         sytuacjach, 

       - proponuje rozwiązania nietypowe, samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym stopniu  

         trudności, 

       - wykonuje samodzielnie i bezbłędnie zadanie, w sposób twórczy i przemyślany. 

   2)     5 – bardzo dobry otrzymuje uczeń, który : 

        - posiada umiejętności i wiadomości wynikające określone jako pełne wymagania pro  

        gramowe, 

                - potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych    

                sytuacjach                                                                               

        - popełnia nieliczne błędy, które potrafi samodzielnie poprawić. 

   3)     4 – dobry otrzymuje uczeń, który : 

                - opanował i stosuje większość wiadomości oraz rozwiązuje samodzielnie typowe zadania  

                  teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, 

                - popełnia błędy podczas indywidualnego wykonania zadania, 

                - czyni postępy. 

              4)     3 – dostateczny otrzymuje uczeń, który : 

                 - posiada wiedzę nie przekraczającą wymagań podstawowych w zakresie realizowanych treści  

                   programowych, 

                  - ma trudności w sprawnym wykonaniu typowych zadań, poleceń i zastosowaniu  wiedzy  

                  w praktyce, 

                 - pracuje w wolnym tempie.   

              5)    2 – dopuszczający otrzymuje uczeń, który : 

                 - nie potrafi prawidłowo zastosować poznanych wiadomości i umiejętności, 

                - popełnia w pracy samodzielnej dużą liczbę błędów, 

                - wykazuje duże kłopoty w rozwiązywaniu zadań typowych ćwiczonych na zajęciach lekcyjnych, 

                - pracuje bardzo wolno. 

             6)    1 – niedostateczny otrzymuje uczeń, który : 

                - wykazał się brakiem minimalnej wiedzy w zakresie sprawdzanych treści programowych, 

              -  nie potrafi samodzielnie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności, 

              - pracuje  bardzo wolno lub nie podejmuje prób wykonania powierzonych zadań. 

6, 5 – najwyższa ocena jest dopingowaniem do dalszych osiągnięć, 

            4 – dostrzega się postępy ucznia, ale kieruje uwagę na pewne niedociągnięcia, 

            3 – ocena ucznia ma charakter mobilizujący 

            2 – ocena sugeruje duże braki,  

1– wskazuje duże braki, ostrzega przed pogłębieniem się zaległości. 
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 Kryteria oceniania prac pisemnych (sprawdziany, testy) 

*szczegółowe kryteria oceniania sprawdzianów, testów są formułowane osobno dla każdego narzędzia 

zgodnie z jego kartoteką 

 

 

 

Ocena cząstkowa wyrażona słownie - cyfrą % punktów możliwych do zdobycia 

1 0 - 30 

2 31 - 50 

3 51 - 74 

4 75 - 89 

5 90 - 98 

6 99- 100 

 

Kryteria oceniania pisania z pamięci i ze słuchu 

 

Ocena cząstkowa wyrażona słownie- cyfrą % punktów możliwych do zdobycia 

1 0 - 30 

2 31 - 50 

3 51 - 74 

4 75 - 89 

5 90 - 98 

6 99 - 100 

 

            

* Zakładamy, że wszystkie poprawnie napisane wyrazy z daną trudnością ortograficzną  (sprawdzaną      

w dyktandzie, czy pisaniu z pamięci) stanowią 100%. Następuje odejmujemy liczbę popełnionych błędów    

i przeliczamy na procenty.  Za każde 3 inne błędy odliczamy 1 pkt. 

 

          Kryteria oceniania dłuższych form pisemnych ( zaproszenie, życzenia, opis, opowiadanie, list) 

zawarte są w załączniku nr 1 do PSO kształcenia zintegrowanego/edukacji wczesnoszkolnej 

 

              Ocena z zachowania opisowa: 

   śródroczna wyrażona słowami : tak, nie, czasami, nie zawsze, 

   roczna – słowna opisowa. 

 

Ocena z zachowania ucznia odnosi się do : 

- obowiązkowości i dokładności, 

- słuchania i wypełniania poleceń, 

- utrzymywania porządku wokół siebie, 

- przestrzegania zasad współżycia w grupie, 

- kultury osobistej, 

- aktywności na zajęciach, 

- przygotowania do zajęć 
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ROZDZIAŁ 3 

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWA PROGRAMOWĄ 

 

 

PODSTAWOWE  KOMPETENCJE  I  UMIEJETNOŚCI  UCZNIA  KLASY I 

              

            Uczeń:  

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Słuchanie 

• słucha i rozumie wypowiedzi nauczyciela oraz innych osób, 

• słucha i rozumie sens utworów prezentowanych w różny sposób. 

Mówienie 

• swobodnie i samorzutnie wypowiada się na różne tematy, 

• prowadzi rozmowy zachowując zasady kultury, formy grzecznościowe, 

• zadaje pytania i odpowiada na pytania innych, 

• komunikuje się w grupie, wyraża słowem uczucia i emocje, 

• opowiada o zdarzeniach i zaobserwowanych zjawiskach oraz o treści wysłuchanych utworów. 

Czytanie i praca z tekstem 

• przeprowadza analizę i syntezę wzrokowo-słuchową wyrazów, 

• zna wszystkie litery alfabetu, 

• czyta globalnie wprowadzane wyrazy i imiona, 

• tworzy i czyta sylaby i wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, 

• czyta krótkie teksty drukowane i pisane, 

• czyta cicho ze zrozumieniem, wyszukuje w tekście wyrazy i fragmenty, 

• słucha uważnie głośno czytanej lektury, tekstów popularnonaukowych, 

• wyróżnia bohaterów, ocenia ich zachowanie, intencje, motywy, 

• zadaje pytania „jak?”, „dlaczego?”, „co by było, gdyby?” itp., 

• odczytuje liczby jedno- i dwucyfrowe, godziny, długości odmierzane linijką. 

• dba o estetykę i poprawność graficzną. 

Pisanie 

• dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, 

• sprawnie kreśli linie proste, krzywe, owale, odwzorowuje kształty literopodobne, 

• płynnie i poprawnie pisze wyrazy i krótkie zdania po śladzie, 

• poprawnie odwzorowuje kształty, zachowując proporcje i połączenia, 

• poprawnie pisze litery i ich połączenia, 

• potrafi bezbłędnie przepisywać wyrazy, zdania, 

• pisze z pamięci wyrazy i zdania, 

• przepisuje wyrazy z dwuznakami i zmiękczeniami, 

• porządkuje wyrazy i zdania w różnych rozsypankach, 

• zapisuje cyframi liczby w zakresie dziesięciu. 

Posługiwanie się wiedzą o języku 

•  litery, głoski, dzieli wyrazy na sylaby, słowa na głoski, 

• wyodrębnia sylaby w wyrazach, wyrazy w zdaniach, w tekstach zdania. 

Dbałość o poprawność ortograficzną 

• prawidłowo używa wielkiej litery, 
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• rozróżnia litery ze znakami diakrytycznymi, 

• poprawnie odczytuje wyrazy ze zmiękczeniami i dwuznakami, 

• poprawnie zapisuje poznane wyrazy ze spółgłoskami miękkimi i z dwuznakami. 

 

Umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych 

• uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego 

lub wymyślonego, 

• rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence, 

• odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Orientacja w przestrzeni i na płaszczyźnie 

•orientuje się w przestrzeni, 

• wyprowadza kierunki od siebie i od innych osób, 

• określa położenie przedmiotów względem obranego obiektu, 

• ustalanie stałości liczby elementów w zbiorze, 

• wnioskuje o stałej liczbie elementów w zbiorze mimo obserwowanych zmian w układzie elementów, 

• ustala równoliczność dwóch zbiorów przez przeliczanie i łączenie pary. 

Numerowanie 

• układa obiekty w serie rosnące i malejące, 

• ustala obiekty po kolei i numeruje, 

• porządkuje liczby. 

 Klasyfikowanie przedmiotów 

• klasyfikuje obiekty według podanych warunków, 

• tworzy kolekcje. 

Rozpoznawanie figur geometrycznych 

• rozróżnia i nazywa podstawowe figury geometryczne, 

• rysuje za pomocą szablonu, układa figury z patyczków, 

• dostrzega symetrię, rysuje drugą połowę figur. 

Liczenie 

• sprawnie liczy obiekty, 

• liczy dalej od wybranej liczby i liczy wspak w zakresie do 10, 

• odróżnia błędne liczenie od prawidłowego. 

Liczby naturalne 

• zapisuje i odczytuje liczby naturalne, 

• porządkuje i rozkłada liczby na składniki, 

• posługuje się poprawnie liczebnikami. 

 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 

• wyznacza sumy i różnice, 

• wykonuje obliczenia na konkretach, zbiorach zastępczych, np.: na palcach, w pamięci. 

 Zadania tekstowe 

• zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie, 

• stosuje zapis cyfrowy i znaki działań, 

• układa proste zadania do przedstawionej sytuacji. 

• Pomiary: 

- mierzenie długości 

• dokonuje pomiaru za pomocą dowolnej miary i podaje wynik, 
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- ważenie (mierzenie) ciężaru 

• potrafi ważyć przedmioty, różnicuje ciężary przedmiotów, potrafi szacować, 

- mierzenie pojemności 

• odmierza płyny miarką litrową i kubkiem, 

• ustala, ile płynu jest w naczyniach, 

- mierzenie czasu 

• nazywa dni tygodnia i miesiące w roku, 

• potrafi znaleźć w kalendarzu określoną datę, 

• rozpoznaje czas na zegarze, 

- obliczenia pieniężne 

• zna banknoty i monety, 

• dokonuje prostych obliczeń przy robieniu zakupów, 

• rozumie pojęcie długu. 

 

EDUKACJA MUZYCZNA 

• rozpoznaje odgłosy najbliższego otoczenia, 

• rozpoznaje brzmienie poznanych instrumentów perkusyjnych, 

• rozpoznaje głosy ludzkie (sopran, bas), 

• określa wysokość dźwięku (dźwięki wysokie, niskie), 

• określa dynamikę dźwięku (cicho, głośno), 

•  określa tempo przebiegów muzycznych (szybko, wolno). 

• śpiewa piosenki zbiorowo, poprawnie pod względem emisji i dykcji, 

• wykonuje motywy rytmiczne w formie echa rytmicznego, 

• gra na instrumencie perkusyjnym wraz z recytacją rytmy wyliczanek, przysłów itp., 

• wykonuje krok podstawowy polki i krakowiaka. 

• rytmizuje poprawnie pod względem muzycznym krótkie teksty, 

• wyraża ruchem improwizowanym elementy muzyki (tempo, dynamika) oraz charakter utworu 

muzycznego 

• kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego. 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA 

• określa cechy przedmiotów, wyróżnia kształty, wielkość, barwę, fakturę, 

• posługuje się barwami podstawowymi, ciepłymi, zimnymi, 

• rozpoznaje układy rytmiczne na płaszczyźnie i w przestrzeni, 

• posługuje się linią, plamą jako środkami wypowiedzi plastycznej. 

• potrafi wyróżnić w różnych formach plastycznych swoje przeżycia, obserwacje, 

• zna wprowadzane techniki malarskie, potrafi się nimi posługiwać, potrafi modelować w różnych 

materiałach, 

• poznaje sztukę ludową regionu, wykonuje charakterystyczne przedmioty, 

• rozumie poznane pojęcia z zakresu sztuk plastycznych, posługuje się nimi i wypowiada się na ich temat. 

 

EDUKACJA TECHNICZNA   

• utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie, pomaga innym, 

• zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania sprzętu, urządzeń, 

• wie, jak należy bezpiecznie zachowywać się na drogach i w środkach komunikacji, 

• rozróżnia i nazywa materiały, które wykorzystuje podczas pracy, 

• posługuje się nożyczkami i prostymi narzędziami, 
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• potrafi łączyć różne przedmioty, 

• nazywa i wyjaśnia przeznaczenie prostych urządzeń znajdujących się w otoczeniu. 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

• zna warunki życia w poznawanych środowiskach, 

• rozpoznaje i nazywa typowe rośliny żyjące w najbliższym otoczeniu, 

• rozpoznaje i nazywa typowe zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu, 

• rozumie znaczenie zwierząt dla środowiska i dla człowieka, 

• rozumie konieczność ochrony przyrody, 

• jest świadomy, że każdy ma wpływ na stan środowiska; nie śmieci, szanuje rośliny, 

• zachowuje ciszę w parku i w lesie,  

• rozumie  konieczność segregacji śmieci, oszczędzania wody i energii elektrycznej, 

• rozumie, że zwierzęta bywają niebezpieczne dla człowieka, 

• wymienia warunki konieczne dla życia zwierząt domowych,, 

• wie, jakie są elementy pogody, nazywa zjawiska atmosferyczne, 

• obserwuje pogodę, prowadzi kalendarz.  

 

EDUKACJA SPOŁECZNA 

• wie, co wynika z przynależności do swojej rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, 

• zna zawody swoich rodziców, wie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. 

• zna swoje prawa i obowiązki jako ucznia, 

• odpowiednio reaguje na sukces i porażkę, 

• nawiązuje poprawne kontakty z rówieśnikami podporządkowuje się regułom współżycia, 

• w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania 

innych osób,  

•wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego; 

 • określa status administracyjny swojej miejscowości (miasto, wieś), zna nazwę swojej miejscowości        

i adres, 

• wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole 

narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

• wie, na czym polega racjonalne odżywianie ( regularność posiłków, różnorodność potraw, witaminy) 

oraz  jak dbać o czystość ciała i ubrania, 

• wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych, 

• przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń,  

• chętnie uczestniczy we wszystkich grach i zabawach ruchowych i zachowuje bezpieczeństwo,  

• dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.; 

• pokonuje przeszkody naturalne, 

• wykonuje przeskoki obunóż i jednonóż, 

• potrafi rzucać piłką, chwytać i toczyć, 

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA                   

• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy na komputerze, 

• wie, jak włączyć i wyłączyć komputer, 

• posługuje się sprawnie  klawiaturą i myszką przy wykonywaniu określonych ćwiczeń, wypełnianiu 

kolorem, rysowaniu, malowaniu, 
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• poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego, 

 • posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi. 

PODSTAWOWE  KOMPETENCJE  I  UMIEJETNOŚCI  UCZNIA  KLASY II 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Słuchanie 

• potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać głośnego czytania, rozmówcy, 

• słucha czytanych tekstów literackich, informacyjnych, 

• rozumie sens słuchanych instrukcji, poleceń, 

• rozpoznaje głosy ludzkie oraz barwy instrumentów i rytmy. 

Mówienie 

• potrafi poprawnie budować rozwinięte wypowiedzi na różne tematy, 

• formułuje poprawnie zdania pytające, oznajmujące, rozkazujące, 

• kulturalnie prowadzi rozmowę na określony temat, 

• opowiada chronologicznie zdarzenia, 

• opowiada treść wysłuchanych i przeczytanych utworów, 

• opisuje przedmioty, wskazuje ich cechy. 

Czytanie 

• czyta głośno i po cichu ze zrozumieniem różnorodne teksty literackie 

 i nieliterackie, 

• rozumie treść czytanych utworów, wykonuje polecenia, 

• buduje rozwinięte wypowiedzi na temat czytanych utworów, 

• potrafi interpretować tekst w powiązaniu z osobistymi doświadczeniami, 

• zna terminy: autor, tytuł, ilustrator, 

• czyta samodzielnie lektury i inne książki, 

• wygłasza z pamięci teksty z zachowaniem interpunkcji, intonacji, 

• czyta liczby i zapisy matematyczne, 

• odczytuje różnie zapisane daty, 

• czyta proste zapisy rytmiczne. 

Pisanie 

• potrafi pisać płynnie i czytelnie wyrazy i zdania we właściwym tempie, 

• samodzielnie porządkuje wyrazy i zdania w rozsypankach, 

• uczestniczy w zbiorowym opisywaniu przedmiotów, dostrzega ich cechy na podstawie bezpośredniej 

obserwacji, 

• uczestniczy w zbiorowym i indywidualnym redagowaniu listów oraz zbiorowym redagowaniu 

opowiadań, 

• rozumie stosowanie zwrotów grzecznościowych, 

• rozróżnia formy użytkowe pisma: życzenia, zaproszenia, 

• podejmuje próby pisania twórczego, zapisywania swych przemyśleń, 

• posługuje się nowoczesnymi technologiami komunikowania się (Internet). 

Wiedza o języku 

• wyróżnia samogłoski i spółgłoski, 

• posługuje się nowym słownictwem w mowie i w piśmie, 

• dobiera wyrazy o znaczeniu podobnym i przeciwnym oraz wyrazy pokrewne, 

• tworzy wyrazy wieloznaczne, podaje przykłady, 

• rozwija zdania, wskazuje zdania proste, 

• wskazuje nazwy rzeczy, nazwy czynności, 
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• odróżnia liczbę mnogą od pojedynczej, 

• w wypowiedziach posługuje się liczbą mnogą i pojedynczą. 

Dbałość o poprawność ortograficzną 

• poprawnie przepisuje i pisze wyrazy ze spółgłoskami miękkimi, 

• poprawnie stosuje wielką literę, rozumie jej stosowanie w zwrotach grzecznościowych, 

• poprawnie przepisuje i pisze wyrazy z „ó”, „rz”, „h”, tworzy pochodne formy wyrazów w celu 

wyjaśnienia pisowni, 

• pisze poprawnie wyrazy z „ą”, „ę”, 

• potrafi stosować poznane znaki interpunkcyjne. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Geometria 

• potrafi wskazywać figury geometryczne, 

• rysuje, mierzy odcinki, 

• wykorzystuje sieć kwadratową (geoplan) do budowania figur, 

Liczby naturalne 

• potrafi przeliczać przedmioty, 

• porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie, 

• wyróżnia liczby parzyste i nieparzyste. 

• porównuje liczby z użyciem znaków <,>,= oraz na osi liczbowej, 

Działania na liczbach, dodawanie i odejmowanie zakresie 30. 

• wyodrębnia cyfry wskazujące jedności i dziesiątki, 

• dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego, 

• dodaje i odejmuje wewnątrz drugiej i trzeciej dziesiątki, 

• sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania, 

• wykonuje proste obliczenia w pamięci, 

• stosuje przemienność i łączność dodawania, 

Mnożenie i dzielenie w zakresie 30. 

• potrafi zapisywać mnożenie jako sumę jednakowych składników, 

• stosuje przemienność mnożenia, 

• potrafi mnożyć przez 1 i przez 0, 

• sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia. 

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100. Zadania tekstowe. Równania okienkowe. 

• liczy dziesiątkami do 100, wykonuje proste działania matematyczne. 

• rozwiązuje równania z okienkiem. 

• rozwiązuje jednodziałaniowe zadania tekstowe różnymi sposobami. 

• rozróżnia w zdaniach dane i szukane. 

• układa zadania do konkretnej sytuacji. 

Pomiary: 

Mierzenie długości 

• mierzy długość odcinków, posługuje się jednostkami: centymetr, metr, 

Mierzenie ciężaru 

• zna rodzaje wag i sposoby ważenia, 

• stosuje pojęcia: kilogram, pól kilograma, ćwierć kilograma, 

Mierzenie pojemności 

• odmierza wodę, np. szklankami. 

• stosuje pojęcia: litr, pół litra, ćwierć litra, 
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Mierzenie czasu 

• wymienia nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku, 

• potrafi odczytywać czas na zegarze 12-godzinnym, 

• wykonuje proste obliczenia zegarowe, 

Mierzenie temperatury 

• odczytuje i zapisuje wskazania temperatury (tylko dodatnie) 

Obliczenia pieniężne 

• dokonuje prostych obliczeń przy robieniu zakupów, 

• rozróżnia monety i banknoty, 

• potrafi obliczyć wartość reszty. 

 

EDUKACJA MUZYCZNA 

• rozpoznaje, określa i naśladuje odgłosy otoczenia i różnych środowisk, 

• rozpoznaje brzmienie skrzypiec, fortepianu, wiolonczeli i kontrabasu, 

• rozpoznaje głosy ludzkie (sopran, bas, alt, tenor), 

• hierarchizuje dźwięki pod względem wysokości (niski, wysoki, najniższy, najwyższy), 

• hierarchizuje dźwięki pod względem dynamiki (cichy, głośny, najcichszy, najgłośniejszy), 

• rozpoznaje tańce: krakowiak, polka, polonez, kujawiak,  

• rozpoznaje pojedyncze poznane utwory muzyczne. 

• chętnie i swobodnie śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie, 

• rozpoznaje podstawową formą  AB 

• uwzględnia zmiany dynamiczne, zmiany tempa oraz zmiany wyrazowe podczas śpiewania, 

• zna nazwy solmizacyjne poznanych dźwięków, 

• improwizuje krótkie motywy rytmiczne w formie pytań i odpowiedzi, 

• tworzy dźwiękowe ilustracje do wierszy i scenek dramowych, 

• rytmizuje krótkie teksty (wyliczanki, wierszyki), 

• improwizuje motywy melodyczne i melodie na instrumentach perkusyjnych 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA 

,• określa cechy przedmiotów, ich kształt, barwę, wielkość, fakturę oraz położenie, 

• zna barwy ciepłe i zimne, 

• uwzględnia w pracach ruch, proporcje, przedstawia ciekawe układy kompozycyjne, 

• przedstawia układy kompozycyjne z zachowaniem rytmu, symetrii. 

• określa układ przedmiotów występujących w otoczeniu, rozróżnia układ jedno- i wieloosiowy. 

• wyraża w różnych formach plastycznych swoje obserwacje, przeżycia, 

• posługuje się wprowadzonymi technikami plastycznymi, 

• posługuje się wprowadzonymi pojęciami z zakresu sztuki plastycznej, 

• poznaje regionalną sztukę i kulturę, 

• rozróżnia dziedziny sztuk plastycznych, specjalności zawodowych, czynności i narzędzi, 

• poznaje dzieła sztuki, wymienia ich cechy. 

 

EDUKACJA TECHNICZNA 

• ustala plan swojej pracy, 

• przestrzega ładu i porządku w trakcie pracy, 

• kończy rozpoczęte prace, 

• bezpiecznie posługuje się narzędziami, 

• nazywa materiały, które wykorzystuje w pracy, 
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• określa podstawowe właściwości tych materiałów, 

• wie, jak wykonano przedmioty codziennego użytku, 

• odmierza potrzebną ilość materiału, 

• montuje modele papierowe, 

• wie jak bezpiecznie poruszać się po drogach, 

• wymienia i nazywa urządzenia elektryczne w otoczeniu domowym. 

 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

• wyjaśnia, jakie warunki życia należy stworzyć roślinom, 

• uzasadnia reakcję rośliny na niesprzyjające warunki, 

• posługuje się pojęciami: rośliny warzywne, część podziemna, nadziemna, podziemna, części jadalne, 

• wie, jak spożywać warzywa, aby nie traciły swych odżywczych, 

• rozpoznaje zwierzęta pożyteczne i szkodniki sadu, ogrodu, łąki, 

• rozumie potrzebę ekologicznych upraw, 

• rozumie cykliczność życia na Ziemi., 

• posługuje się pojęciami: ptaki, ssaki, 

• rozpoznaje ptaki i ssaki hodowlane, 

• wykazuje związek budowy ciała zwierząt z ich  warunkami życia i odżywiania, 

• wymienia korzyści z hodowli zwierząt, 

• wskazuje najbliższe miejscowości – wsie, miasta, 

• wskazuje na podstawie obserwacji zależności między porą dnia a położeniem Słońca, 

• zna rodzaje chmur, określa stopień zachmurzenia, 

• rozumie wpływ pogody na życie roślin i zwierząt, 

• analizuje proste mapy pogody i komunikat w pogodzie 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA 

• umie określić strukturę rodziny, wiek dziadków, rodziców, rodzeństwa, 

• identyfikuje się z rodziną, jej tradycjami, 

• okazuje uczcie przywiązania do rodziny, darzy szacunkiem osoby najstarsze. 

• rozumie, że należy utrzymywać poprawne stosunki z sąsiadami, rówieśnikami, podporządkowuje się 

regułom życia, 

• przestrzega reguł obowiązujących w społeczności szkolnej, 

• jest lojalny i odpowiedzialny w kontaktach z kolegami, 

• zna najbliższą okolicę jej ważne obiekty, najważniejsze urzędy, instytucje społeczne, 

• uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność, 

• zna pełne nazwy świąt narodowych, 

• opowiada legendy dotyczące dziejów Polski, 

• wymienia większe kraje Europy 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

• wymienia aktywne formy wypoczynku, 

• wyjaśnia znaczenie sportu i ruchu dla zdrowia, 

• potrafi wybrać bezpieczne miejsca do zabaw i gier ruchowych, wie do kogo się zwrócić w sytuacji 

zagrożenia, 

• pokonuje przeszkody sztuczne, 

• uczestniczy w grach i zabawach ruchowych i przestrzega bezpieczeństwa, 
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• skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki nad niskimi przeszkodami, 

• posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, 

• potrafi rzucać, chwytać i kozłować, 

• wykonuje ćwiczenia z czworakowaniem. 

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA 

  • wyszukuje i korzysta z informacji, 

•  wpisuje za pomocą klawiszy litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, 

• wykonuje rysunki za pomocą edytora grafiki, 

  • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów 

• wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza 

kontakty społeczne, 

• wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur. 

 

 

PODSTAWOWE  KOMPETENCJE  I  UMIEJETNOŚCI  UCZNIA  KLASY III 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Słuchanie 

• słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, 

• stawia pytania dopytuje celem uzyskania informacji na temat słuchanego tekstu, 

• określa charakter i nastrój słuchanych utworów, 

Mówienie 

• potrafi poprawnie w rozwiniętej i uporządkowanej formie wypowiadać się na temat przeżyć, 

własnych doświadczeń, 

• dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach, 

• opowiada barwnie i żywo, aby wzbudzić zainteresowanie słuchacza, 

• tworzy opowiadania twórcze, 

• potrafi w zwięzłej formie zaprosić kolegów, dorosłych na różne imprezy. 

Czytanie 

• czyta płynnie i wyraziście z odpowiednią intonacją, 

• umie czytać cicho ze zrozumieniem, 

• potrafi wyodrębnić w tekście osoby, wydarzenia i ustosunkować się do nich, 

• potrafi określić czas i miejsce akcji, 

• potrafi dobierać różne źródła informacji w zależności od tematu, rozwiązywanego problemu, 

• właściwie rozumie znaki informacyjne, wykresy plany, tabele itp 

• właściwie interpretuje tekst. 

• potrafi korzystać ze zbiorów biblioteki, 

• korzysta z komputera, pracuje z tekstem elektronicznym, umie czytać liczby , znaki i tekst 

matematyczny, 

• czyta symbole i znaki muzyczne. 

Pisanie 

• samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe, 

• poprawnie adresuje list, kartkę pocztową, 

• aktywnie uczestniczy w zbiorowym, grupowym redagowaniu dłuższych wypowiedzi, 

• podejmuje próby samodzielnego pisania dłuższych wypowiedzi, 

• potrafi rozpoznać opowiadanie, opis, życzenia, ogłoszenie, zaproszenie, 
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• zapisuje wyniki pomiarów, obserwacji, hodowli, prowadzenia projektu, 

• pisze teksty, listy na komputerze. 

 Posługiwanie się wiedzą o języku 

• rozpoznaje i tworzy zdania stosownie do sytuacji, 

• wyjaśnia niezrozumiałe wyrazy i związki frazeologiczne, 

• dobiera wyrazy o znaczeniu przeciwnym, podobnym, tworzy rodziny wyrazów, 

• używa w wypowiedziach ustnych i pisemnych poprawnych form gramatycznych. 

Dbałość o poprawność ortograficzną 

• poprawnie pisze wyrazy ze zmiękczeniami, dwuznakami, „rz”, „ż”, „h”, „ó”, 

• korzysta ze słownika ortograficznego, 

• rozpoznaje znaki interpunkcyjne i właściwie je stosuje, 

• pisze poznawane wyrazy z trudnościami ortograficznymi, stosuje poznane zasady, 

• poprawnie stosuje wielką literę, 

• zna cały alfabet i stosuje go w praktyce, np.: korzysta ze słownika ortograficznego, porządkuje 

wyrazy, 

• poprawnie pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania w zakresie opracowywanego materiału 

• pisze poprawnie wyrazy z utratą dźwięczności. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Geometria  

• umie odróżniać linie proste od krzywych, 

• umie rysować odcinki o podanej długości, 

• zna własności kwadratu, prostokąta i trójkąta, 

• rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu. 

 Liczby naturalne od 0 do 1000. 

• rozumie i praktycznie stosuje dziesiątkowy system pozycyjny, 

• umie zapisać liczby cyframi i słowami, 

• porównuje liczby w zakresie 1000 z użyciem osi liczbowej i znaków <, >, =, 

• porządkuje liczby w zakresie 1000 według podanego warunku. 

Dodawanie i odejmowanie 

• umie stosować schematy graficzne (tabelki, grafy), 

• rozumie związek między dodawaniem a odejmowaniem, 

• sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania, 

• stosuje w obliczeniach poznane własności dodawania – łączność i przemienność, 

• sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100 oraz setkami w zakresie 1000, 

• potrafi obliczać, stosując porównywanie różnicowe. 

 Mnożenie i dzielenie 

• zna tabliczkę mnożenia, 

• sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia. 

• stosuje przemienność mnożenia, 

• umie mnożyć i dzielić przez 1 i 0. 

Zadania tekstowe 

• rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka, 

• rozwiązuje proste zadania uwzględniające porównywanie różnicowe, 

• układa zadania i rozwiązuje je różnymi sposobami, 

• umie samodzielnie ułożyć zadanie i rozwiązać je wybranym sposobem, 

• umie przekształcić treść zadania według podanych warunków, 
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• rozwiązuje zadania nietypowe. 

 Pomiary: 

Mierzenie długości 

• posługuje się jednostkami: cm, mm, m, km, 

• używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych 

• potrafi zmierzyć długość, wysokość, szerokość przedmiotów oraz odległość, 

Mierzenie ciężaru 

• umie zważyć przedmioty, 

• używa pojęć: pół kilograma, ćwierć kilograma, dekagram, 

• wykonuje łatwe obliczenia z użyciem odpowiednich jednostek miar, 

Mierzenie pojemności 

• odmierza płyny różnymi miarkami, 

• właściwie używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra, 

Mierzenie czasu, kalendarz 

• odczytuje wskazania zegarów w systemie 12- i 24- godzinnym, 

• posługuje się pojęciami: godzina, minuta, pół godziny, kwadrans, minuta, 

• potrafi odczytać i zapisać znaki rzymskie od I do XII, 

• podaje i zapisuje daty różnymi sposobami, 

• zna kolejność dni tygodnia i miesięcy, 

• zna pojęcia: doba, tydzień, miesiąc, rok, 

• porządkuje chronologicznie daty, 

• wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w różnych sytuacjach życiowych, 

Mierzenie temperatury 

• odczytuje wskazania temperatury na różnych termometrach, 

Obliczenia pieniężne 

• zna jednostki płatnicze i ich skróty: zł, gr, 

• umie posługiwać się pieniędzmi podczas kupna i sprzedaży, 

• potrafi odczytać ceny towarów, biletów, itp. 

• dostrzega zależności między ilością, ceną. 

 

EDUKACJA MUZYCZNA  

• rozpoznaje brzmienie instrumentów: flet poprzeczny, fagot, klarnet, róg, puzon, 

• rozpoznaje i charakteryzuje tempo, artykulację, i barwę muzyki, 

• odzwierciedla ruchem kierunek linii melodycznej, 

• określa tempo, dynamikę, rejestr, charakter, nastrój i barwę utworu muzycznego, 

• rozpoznaje tańce: oberek, walc. 

• rozpoznaje formę ABA, 

• chętnie i swobodnie śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie, poprawnie pod względem 

intonacji, emisji i dykcji, 

• uwzględnia zmiany dynamiczne, zmiany tempa, artykulacji oraz zmiany wyrazowe w śpiewanych 

piosenkach, 

• śpiewa poprawnie, realizując akompaniament perkusyjny, 

• śpiewa, obserwując zapis nutowy, 

• zna i posługuje się nazwami solmizacyjnymi poznanych dźwięków. 

• improwizuje melodie do tekstów, 

• improwizuje motywy melodyczne i melodie na dzwonkach. 
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EDUKACJA PLASTYCZNA 

• wykonuje prace plastyczne poznanymi technikami, 

• układa ornamenty w kole, w kwadracie, 

• projektuje przestrzenne formy użytkowe z zastosowaniem rytmu, symetrii, 

• potrafi przedstawić nastrój, stany uczuciowe, sceny, zjawiska, używając poznanych środków 

wyrazu. 

• określa dziedziny sztuk plastycznych, specjalności zawodowe oraz czynności i narzędzia, 

• posługuje się poznanymi pojęciami z zakresu sztuki, 

• zna formy istnienia dzieła; oryginał, kopia, reprodukcja, odbitka, 

• poznaje regionalną sztukę i kulturę, 

• rozpoznaje wybrane dzieła sztuki polskiej i europejskiej, 

• opisuje ich cechy charakterystyczne, posługuje się podstawowymi terminami. 

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE 

• planuje własną pracę i postępuje zgodnie z planem, 

• potrafi obsługiwać proste urządzenia techniczne, 

• umie odczytać i wyjaśnić instrukcję obsługi urządzenia, 

• wykorzystuje proste materiały, 

• tworzy modele papierowe i z tworzyw sztucznych, 

• rozpoznaje maszyny i narzędzia wytwórcze oraz informatyczne, 

• potrafi czytać proste rysunki poglądowe (wymiary, metki odzieży, informacje). 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

Życie na polu 

• życie i praca na 

• zna nazwy zbóż, roślin okopowych, oleistych, włóknistych, 

• zna etapy wytwarzania chleba, rozumie konieczność poszanowania chleba, 

• zna pochodzenie produktów spożywczych używanych w gospodarstwie domowym, 

• wymienia zwierzęta żyjące na polu, wskazuje zwierzęta pożyteczne, 

• prowadzi proste obserwacje, hodowle, analizuje je. 

Życie lasu w różnych porach roku 

• wymienia czynniki warunkujące życie roślin i zwierząt w lesie , zna warstwy lasu, 

• rozpoznaje pospolite rośliny i zwierzęta żyjące w lesie, 

• rozpoznaje rośliny i grzyby trujące, 

• uzasadnia znaczenie lasu dla człowieka i przyrody, 

• rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego przez człowieka, wie, jak należy 

zachowywać się w parkach i rezerwatach. 

• wyjaśnia znaczenie wody dla człowieka, zwierząt, roślin. 

 Woda naszym skarbem 

• obserwując doświadczenia, wyjaśnia, w jakich warunkach woda zmienia stany skupienia, 

• rozumie zjawiska związane z krążeniem wody w przyrodzie: parowanie, wsiąkanie, opady, 

• zna rodzaje zbiorników 

• wymienia przyczyny zanieczyszczania wód, 

Transport i komunikacja 

• zna środki transportu wodnego, lotniczego, lądowego, 

• określa podstawowe wskazania dla pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. 

 Polska nasza ojczyzna 
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• nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski, 

• wskazuje na mapie Warszawę, największe miasta i rzeki.  

EDUKACJA SPOŁECZNA 

 • czuje się współodpowiedzialny za atmosferę życia rodzinnego, 

• opowiada o tradycjach, przodkach, pamiątkach rodzinnych, 

• tworzy drzewo genealogiczne swojej rodziny, 

• zna najbliższe urzędy, władze terenowe, wie, gdzie znajduje się najbliższa siedziba władz, 

• potrafi pracować na rzecz grupy, utożsamia się z nią, 

• komunikuje się, dyskutuje z kolegami, negocjuje, podejmuje wspólne zadania. 

• wskazuje na mapie granice Polski i sąsiadów, 

• zna zabytki kultury i miejsca pamięci narodowej 

• potrafi nazwać części swego ciała, organów wewnętrznych, 

• wykazuje troskę o własne zdrowie, 

• rozpoznaje w otoczeniu substancje szkodliwe dla zdrowia i życia. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

• wykonuje przewrót w przód, 

• realizuje marszobieg trwający co najmniej 15minut, 

• właściwie zachowuje się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, 

• właściwie posługuje się przyborami sportowymi, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

• respektuje reguły gier, podporządkowuje się decyzjom sędziego, 

• umie wykonywać ćwiczenia równoważne z przyborem i na przyrządzie, 

• umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa; 

• posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją, 

• jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach 

• skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami. 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

• przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły), 

• dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie, 

• odtwarza animacje i prezentacje multimedialne; 

• wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur; 

• zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: 

• ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego 

adresu, 

• stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

            ZASADY PROMOCJI 

 

1. Uczeń klas 1-3 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne  

w danym roku szkolnym zostały ocenione pozytywnie i umożliwiają mu podjęcie nauki w klasie 

programowo wyższej. 

2.    Uczeń nie uzyskuje promocji do klasy programowo wyższej, jeżeli nie opanował wiadomości             

i umiejętności podstawowych w stopniu umożliwiającym mu podjęcie nauki w klasie programowo 
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wyższej. Decyzję o niepromowaniu ucznia nauczyciel podejmuje biorąc pod uwagę opinię PPP-P, 

lekarza specjalisty oraz w porozumieniu z rodzicami dziecka (prawnymi opiekunami). 

3.    Nauczyciel informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia o możliwości pozostawienia go na drugi 

rok w tej samej klasie zgodnie z warunkami określonymi w Statucie Szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ 5 

ZASADY KOMUNIKOWANIA OSIĄGNIĘĆ 

 

Rodzice (prawni opiekunowie)  otrzymują informacje o postępach dzieci poprzez : 

 

kontakty bezpośrednie – zebrania z rodzicami, wywiadówki, rozmowy indywidualne, 

kontakty pośrednie – rozmowy telefoniczne, dzienniczek ucznia, korespondencja listowa. 

 

 

 

Załącznik nr 1 do PZO kształcenia zintegrowanego/edukacji wczesnoszkolnej 

 

KRYTERIA  OCENIANIA  DŁUŻSZYCH  FORM  WYPOWIEDZI  PISEMNYCH 

 

Zaproszenie 

Kryteria Zasady przyznawania punktów Punktacja 

1. Realizacja 

tematu 

Wskazuje adresata, nadawcę, jednoznacznie określa 

miejsce, czas(co najmniej dzień ,miesiąc, godzina) oraz 

cel. 

0-1 

Dostosowuje wypowiedź do sytuacji komunikacyjnej. 0-1 

2. Kompozycja Zachowanie układu zaproszenia 0-1 

3. Język i styl Przestrzeganie poprawności językowej i stylistycznej 

(dopuszczalny 1 błąd). 

0-1 

4. Zapis Przestrzega poprawności ortograficzną i 

interpunkcyjnej (dopuszczalny jeden błąd ortograficzny 

i jeden błąd interpunkcyjny). 

0-1 

  Razem 0-5 

 

Punktacja; 

5 pkt szczególna estetyka, praca bezbłędna  - 65 pkt - 5 

4 pkt – 43 pkt – 32 pkt – 21 pkt – 1 

 

 

Życzenia 

Kryteria Zasady przyznawania punktów Punktacja 

1. Realizacja 

tematu 

Pisze zgodnie z poleceniem: 

- z jakiej okazji, 

- komu, 

- kto, 

- czego życzy. 

0-1 
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Dostosowuje wypowiedź do sytuacji komunikacyjnej. 0-1 

2. Kompozycja Zachowanie kompozycji życzeń. 0-1 

3. Język i styl Przestrzeganie poprawności językowej i stulistnej 

(dopuszczalny 1 błąd) 

0-1 

4. Zapis Przestrzega poprawności ortograficzną i 

interpunkcyjnej (dopuszczalny jeden błąd ortograficzny 

i jeden błąd interpunkcyjny) 

0-1 

  Razem 0-5 

 

Punktacja;   

5 pkt szczególna estetyka, praca bezbłędna  - 6 

5 pkt – 5                          2 pkt - 2 

4 pkt  – 4                          1 pkt  - 1 

3 pkt -  3 

      

 

List 

Kryteria oceniania Punktacja 

1. TEMAT  0-1 pkt  

1a Stopień rozwinięcia tematu ( pełne, częściowe ) 0-1 

2.Kompozycja  0 – 3 pkt   

2a Zachowanie formalnych wyróżników listu formalnego ; 

miejscowość, data, nagłówek, formuła pożegnalna w zakończeniu, 

podpis. 

0 - 1 

2b Zachowanie trójdzielnej kompozycji 0 - 1 

2c Spójność tekstu (istnieją również językowe nawiązania 

wskazujące na kontakt między nadawcą a adresatem). 

0 - 1 

3. Poprawność językowa 0-2 pkt  

3a 

 

Poprawne słownictwo. 

Trafnie dobrane środki językowe ( nie pojawia się :nieuzasadnione 

powtarzanie wyrazów, nadużywanie nieuzasadnionych wyrażeń 

typu ; praktycznie biorąc, dajmy na to, powiedzmy). 

0 – 1 

 

3b Oryginalność wypowiedzi ( bogate słownictwo, trafne określenie i 

zwroty) 

0 - 1 

4. Zapis   0  -  5 pkt   

4a Interpunkcja  

1 bł – 2p., 2-3 bł – 1, więcej niż 3 bł – 0p 

0-2 

4b Ortografia  

1bł-2p, 2,3bl- 1p, więcej niż 3 bł - 0p 

0-2 

4c Estetyka 0 - 1 

 Razem 0 - 11 

 

 Punktacja;                           

11 pkt -6                                       10 pkt - 5                                 9-8 pkt- 4      

7-6 pkt – 3           5-4 pkt – 2   3-0 pkt – 1        
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Uwaga !   

Za pracę na inny temat nie przyznaje się żadnych punktów. 

Opowiadanie 

Kryteria oceniania Punktacja 

1. TEMAT  0 – 1 pkt  

1a Temat został rozwinięty w ramach określonej koncepcji ucznia.  

( pełne rozwinięcie, częściowe)  

0 – 1 

 

2. KOMPOZYCJA   0 – 3 pkt   

2a Informacja o miejscu, czasie, charakterze wydarzenia, 

uczestnikach, reakcjach, zachowaniach. 

0 - 1 

2b Zachowanie trójdzielnej kompozycji 0 - 1 

2c Spójność tekstu ( występują również wskaźniki zespolenia).  0 - 1 

3. Poprawność językowa  0 -3 pkt   

3a 

 

Poprawne (pod względem znaczeniowym) słownictwo.  

Trafnie dobrane środki językowe (nie pojawia się: 

wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, 

nadużywanie nieuzasadnionych wyrażeń typu ; praktycznie biorąc, 

dajmy na to, powiedzmy). 

1 bł – 2p      2,3 bł- 1p         powyżej 3 bł – 0p 

0 – 3 

1 bł – 2p 

2,3 bł- 1p 

więcej n iż 3 

bł – 0p 

4. Zapis   0  - 5pkt  

4a Interpunkcja (dopuszczalne 3 błędy) 

1bł- 2p, 2,3 bł- 1p, wiecej niż 3 bł – 0p 

0 - 2 

4b Ortografia (dopuszczalne 3 błędy) 

1 bł – 2p, 2,3 bł – 1p, wiecej niż 3 bł – 0p 

 

0 – 2 

 

 

4c Estetyka 0 - 1 

 Razem  0 - 13 

 

Punktacja;            

13 pkt -612-11 pkt – 510-9 pkt- 4 8-7 pkt – 3 

6-4 pkt – 2           3-0 pkt  – 1 

 

Uwaga !   

Za pracę na inny temat nie przyznaje się żadnych punktów. 

 

 

Opis 

Kryteria oceniania Punktacja 

1. TEMAT   0 – 1 pkt  

1a Obecność istotnych cech opisu : statyczność jedność miejsca i 

czasu, przestrzenność, określenie cech kształtu, wielkości, barwy, 

materiału, przeznaczenia, funkcji i innych charakterystycznych 

właściwości. 

0 - 1 

2. KOMPOZYCJA  0 – 2 pkt   
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2a Zachowanie trójdzielnej kompozycji. 0 - 1 

2b Logiczne uporządkowanie tekstu. 0 - 1 

3. Styl i poprawność językowa 0 – 3pkt  

3a 

 

Trafnie dobrane środki językowe (nie pojawia się: 

wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów). 

1 bl- 2p             2,3 bł -1p.         powyżej  3 bł – 0p 

0 – 2 

3b Styl funkcjonalny  (słownictwo charakterystyczna dla opisu 

przedmiotu itp.: duża liczba przymiotników, rzeczowników, 

wyrazów nazywających stosunki przestrzenne, słownictwo 

oceniające, stosowanie zdań złożonych, bogato rozwiniętych). 

0 – 1 pkt 

4. Zapis   0  - 5 pkt    

4a Interpunkcja (dopuszczalne 3 błędy) 

1 bł – 2p, 2,3 bł – 1p, więcej niż 3 bł – 0p 

0-2 

4b Ortografia  

1 bł – 2p, 2,3 bł – 1p, więcej niż 3 bł – 0p 

0 – 2 

 

4c Estetyka 0 - 1 

 Razem 0 – 11  

 

Punktacja; 

11 pkt -6  10 pkt – 59 -8 pkt- 4 

7,6 pkt – 35,4 pkt – 23-0 pkt– 1 

 

 

Uwaga !   

Za pracę na inny temat nie przyznaje się żadnych punktów. 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO  
 

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV 

 

niedostateczny  

−poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej 

uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych 

−uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności 

dopuszczający 

−poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej 

umożliwia osiąganie celów polonistycznych  

−uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności 

dostateczny 

−poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 

czwartej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających                     

z podstawy programowej  

−uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych 

w programie i wynikających z podstawy programowej  

dobry 

−uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające     

z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

bardzo dobry 

−uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potrafi 

zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach 

celujący 

−uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających  

z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne 

uzdolnienia 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV 

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

dopuszczającą.  

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 

I.KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

 

SŁUCHANIE 

−skupia uwagę na krótkich wypowiedziach innych osób 

−reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem, postawą)  

−rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniów  

−rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, przeprosiny 
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−wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym niedługim tekście, zwłaszcza  

w jego warstwie dosłownej 

−rozumie ogólny sens słuchanych utworów  

 

CZYTANIE  

−identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych 

sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji 

−rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, przeprosiny 

−wskazuje najważniejsze informacje w odpowiednich akapitach przeczytanego tekstu, zwłaszcza 

w dosłownej warstwie tekstu i wyrażone wprost 

−rozumie dosłowne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 

−rozumie ogólny sens czytanych utworów  

−stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym  

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI-SAMOKSZTAŁCENIE 

−sprawdza pisownię wyrazu w słowniku ortograficznym 

 

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

−mówi o swoich reakcjach czytelniczych 

−dostrzega zabiegi stylistyczne w utworach literackich, w tym funkcję obrazowania poetyckiego 

w liryce, z pomocą nauczyciela wskazuje epitet, porównanie, przenośnię, rymy 

−wie, co tworzy rytm 

−wskazuje wers, strofę, refren 

−odróżnia fikcję od rzeczywistości 

−odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych 

−określa wybrane elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, 

bohaterowie, zdarzenia 

−rozumie rolę osoby mówiącej w tekście(narrator) 

−zna cechy baśni i legendy 

−wyodrębnia komiks, film i spektakl spośród innych przekazów i tekstów kultury  

 

II.TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 

MÓWIENIE  

−nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem  

−formułuje proste pytania i udziela prostych pod względem konstrukcyjnym odpowiedzi  

−wypowiada komunikaty zawierające proste informacje  

−wyraża wprost swoje intencje 

−odróżnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej 

skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie 

−stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem  

−mówi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, filmu 

−za pomocą kilku prostych zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę 

−za pomocą kilku prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat 

−stosuje wyrazy o znaczeniu dosłownym 
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−wygłasza tekst utworu z pamięci  

 

PISANIE  

−stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego 

końcu 

−zna podstawowe zasady pisowni wielką literą oraz pisowni ó – u, rz – ż, ch – h 

−dzieli wyrazy na sylaby, przenosi wyraz do następnego wersu  

−uzupełnia prosty schemat, tabelę 

−zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego, dialogu, zaproszenia, planu 

ramowego wypowiedzi i z pomocą nauczyciela zapisuje list, dialog, układa plan ramowy 

wypowiedzi,  

−zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtwórcze  

−za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, 

zwierzęcia, opis obrazu, ilustracji, plakatu 

−za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis obrazu, ilustracji, plakatu 

−stara się o estetykę zapisu wypowiedzi 

 

III. KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

Stosuje wiedzę językową w zakresie: 

− słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne oraz wyrazy pokrewne w rodzinę wyrazów) 

− składni (konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery na początku 

wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu, rozróżnia zdania pojedyncze, 

złożone  

i równoważnik zdania, wskazuje orzeczenie w zdaniu, zna wypowiedzenia oznajmujące, 

rozkazujące i pytające) 

− fleksji (wskazuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki w zdaniu, przy pomocy 

nauczyciela określa formę odmiennych części mowy, odróżnia części mowy odmienne od 

nieodmiennych ) 

− fonetyki (zna alfabet, dzieli wyrazy na litery, głoski i sylaby)  

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę 

dopuszczającą oraz: 

 

I.KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

 

SŁUCHANIE  

−słucha innych i uczestniczy w rozmowie, zadaje pytania, odpowiada  

−wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą notatkę w formie 

tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi 

−powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej 

historii  

−rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów  

 

CZYTANIE  
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−identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi  

−określa temat i główną myśl tekstu 

−oddziela informacje ważne od drugorzędnych 

−wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu  

−wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 

−rozpoznaje cechy  życzeń, ogłoszenia, instrukcji, przepisu 

−wskazuje części składowe wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, posługuje się 

akapitami 

−poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas głośnego czytania 

utworów  

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI-SAMOKSZTAŁCENIE 

−wybiera odpowiednie informacje ze słownika ortograficznego, encyklopedii, czasopisma, stron 

internetowych 

 

 ANALIZOWANIE  I INTERPRETOWANIE  TEKSTÓW KULTURY 

−nazywa swoje reakcje czytelnicze 

−nazywa zabiegi stylistyczne w utworach literackich(epitet, porównanie, przenośnia, rym), 

rozumie funkcję obrazowania poetyckiego w liryce 

−dostrzega cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz użytkowe  

−odróżnia autora od osoby mówiącej w utworze 

−określa i nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, 

bohaterowie, zdarzenia 

−wskazuje cechy baśni i legendy w utworze 

−rozpoznaje elementy rytmu: wers, zwrotka, rym, refren 

−zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, widownia, próba 

−przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, jak np. 

miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość 

−odczytuje sens utworów na poziomie semantycznym (dosłownym)  

−odczytuje morał baśni 

 

II.TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 

MÓWIENIE 

−świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej  

−dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobiera różne typy wypowiedzeń 

prostych i rozwiniętych, wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące 

−formułuje pytania otwarte  

−udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych  

−wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy związane  

z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą 

−stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb 

przypuszczający) podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem  

−wskazuje wyrazy o znaczeniu dosłownym i metaforycznym 

−składa życzenia, tworzy wypowiedź o cechach instrukcji, np. zasady gry 
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−wypowiada się w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, 

streszcza utwory fabularne  

−opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując 

słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni 

−dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne 

−recytuje utwór poetycki, oddając jego ogólny nastrój i sens  

−stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazów rodzimych  

−posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem)  

 

PISANIE  

−stosuje podstawowe zasady pisowni ó – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji  

−odróżnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosować odpowiednie zasady dotyczące 

pisowni wielką literą 

−dzieli wyrazy na głoski i litery, rozróżnia funkcję zmiękczającą i sylabotwórczą iw typowych 

przykładach 

−konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-

składniowym  

−używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych  

−w zależności do adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, pytające  

i rozkazujące 

−zapisuje pytania otwarte  

−udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych  

−samodzielnie zapisuje dialog  

−dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne  

−buduje ramowy plan wypowiedzi  

−układa opowiadanie odtwórcze  

−redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu  

−zapisuje prostą instrukcję, np. przepis kulinarny, zasady gry 

−tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia, obrazu, ilustracji, plakatu, 

stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni 

−w liście prywatnym, dialogu, zaproszeniu stosuje odpowiedni układ graficzny 

 

III.KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

stosuje wiedzę językową w zakresie: 

−słownictwa (wzbogaca tworzony tekst wyrazami bliskoznacznymi i przeciwstawnymi), 

−składni (stosuje różnorodne typy zdań: pojedyncze i złożone; celowo używa różnych typów 

wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, wykrzyknikowych, rozkazujących w zależności od 

sytuacji komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej interpunkcji) 

−fleksji(używa odmiennych części mowy w poprawnych formach) 

−fonetyki (stosuje wiadomości z zakresu podziału wyrazów na litery, głoski i sylaby w 

poprawnym ich zapisie)  

−stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz: 
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I.KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

 

SŁUCHANIE  

−koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych, a zwłaszcza odtwarzanych 

utworów 

−odróżnia informacje ważne od mniej ważnych  

−na podstawie słuchanego tekstu tworzy samodzielną notatkę: rysuje plan, ilustracje do tekstu, 

formułuje pytania  

−właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu  

−odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich 

 

CZYTANIE  

−wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio 

−wskazuje akapit 

−oddziela informacje ważne od drugorzędnych 

−wybiera i wykorzystuje informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu 

−wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi oraz samodzielnie tłumaczy przenośne 

znaczenie wybranych wyrazów, związków wyrazów w wypowiedzi 

−wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w zaproszeniach, życzeniach, 

ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach 

−rozumie funkcje części składowych wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie 

−głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji i intonacji  

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI-SAMOKSZTAŁCENIE 

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

 

 ANALIZOWANIE  I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

−uzasadnia swoje reakcje czytelnicze 

−analizuje elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, 

bohaterowie, zdarzenia 

−identyfikuje baśni i legendę 

−rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu  

−rozumie funkcję akapitu jako logicznie wyodrębnionej całości w tekście 

−objaśnia znaczenia porównań i przenośni w tekście 

−wyodrębnia elementy dzieła filmowego, odróżnia film animowany i aktorski 

−charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. 

miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość 

−odczytuje przesłanie utworu 

 

III. TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 

MÓWIENIE 

−przedstawia własne zdanie w rozmowie  

−świadomie dobiera intonację zdaniową  

−udziela odpowiedzi w formie krótkiej wypowiedzi 
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−uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami 

− łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe w zdaniu 

−wypowiada się w roli świadka i uczestnika zdarzeń  

−stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, czasownika  

−gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowania  

i postaw  

−wypowiada się logicznie i w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku 

chronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające 

następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki  

−w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, 

ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji  

i uczuć 

−objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazów 

−odróżnia wyrazy pokrewne od synonimów 

−wygłasza tekst poetycki z pamięci, posługując się pauzą, barwą głosu  

−stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazów i intonowania wypowiedzeń 

 

PISANIE  

−stosuje poznane zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji oraz 

potrafi je zastosować w sytuacjach nietypowych(np. wykorzystać wiedzę o wyrazach 

pochodnych  

i rodzinie wyrazów) 

−w kilkuzdaniowych wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami 

łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe  

i stosuje się do zasad interpunkcji 

−w wypowiedziach stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, 

czasownika  

−w tekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne  

−w wypowiedziach gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie 

zachowań i postaw  

−układa życzenia, zapisuje przepis, instrukcję, ogłoszenie 

−stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi  

−pisze logiczne i uporządkowane pod względem chronologicznym opowiadanie, streszcza 

utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza 

przysłówki; opowiada z perspektywy świadka i uczestnika zdarzeń  

−zapisuje dialog w opowiadaniu  

−w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, 

ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji  

i uczuć 

−dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia  

 

III.KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

stosuje wiedzę językową w zakresie: 

−słownictwa (wzbogaca tworzony tekst wyrazami bliskoznacznymi i przeciwstawnymi), 

−składni (stosuje różnorodne typy zdań: pojedyncze i złożone oraz równoważniki; celowo używa 
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różnych typów wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, wykrzyknikowych, rozkazujących  

w zależności od sytuacji komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej interpunkcji) 

−fleksji (używa odmiennych części mowy w poprawnych formach) 

−fonetyki (stosuje wiadomości z zakresu podziału wyrazów na litery, głoski i sylaby w 

poprawnym ich zapisie)  

 

 

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

 

I.KSZTAŁCENIE LITERACKIE IKULTUROWE 

 

SŁUCHANIE  

−przekazuje treść wysłuchanych wypowiedzi 

−odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów prozatorskich i poetyckich  

−wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu  

−nazywa intencje nadawcy komunikatu  

 

CZYTANIE 

−wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio i wykorzystuje je w wypowiedzi np. 

opisującej lub oceniającej postać fikcyjną lub rzeczywistą 

−oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytywaniu znaczeń 

dosłownych i przenośnych 

−odczytuje i wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, schemacie  

i notatce  

−wskazuje i odczytuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 

−wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w życzeniach, ogłoszeniach, 

instrukcjach, przepisach 

−ma świadomość konstrukcji wypowiedzi i rozumie funkcje takich części składowych 

wypowiedzi, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie 

−głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby oddać 

sens odczytywanego tekstu  

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI -SAMOKSZTAŁCENIE 

−wybiera informacje wyrażone pośrednio w różnych źródłach, np. czasopismach, stronach 

internetowych; konfrontuje je z innymi źródłami 

 

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

−konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami 

−objaśnia funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w utworze epickim  

−wykorzystuje wiedzę na temat wersu, zwrotki, rymu do interpretacji utworu 

−objaśnia funkcję epitetów,  porównań i przenośni w tekście 

−wyróżnia wśród przekazów audiowizualnych programy informacyjne, rozrywkowe,   reklamy 

−charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. 

miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość; konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi 

doświadczeniami 
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II.TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 

MÓWIENIE 

−uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, stosuje się do reguł 

grzecznościowych  

−rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego  

−udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym  

i stylistycznym  

−w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy  

i przysłowia związane z omawianą tematyką  

−poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego  

i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym  

−w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła 

−interpretuje przenośne treści utworów poetyckich przewidzianych w programie nauczania  

−zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do treści utworu  

−wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi  

−dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji i języka  

 

PISANIE  

−komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, 

składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji  

−uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury 

−udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym  

i stylistycznym  

−w wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje 

frazeologizmy i przysłowia związane z omawianą tematyką  

−komponuje i przekształca plan wypowiedzi  

−pisze opowiadanie twórcze, list z perspektywy bohatera, baśń  

−w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła, 

dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu 

 

III.KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie: 

− słownictwa (dba o poprawność słownikową tworzonych wypowiedzi, odpowiednio dobiera 

wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, wzbogacając tekst w zależności od formy wypowiedzi  

i sytuacji komunikacyjnej) 

− składni (tworzy ciekawe pod względem składniowym wypowiedzi, stosuje się do zasad 

poprawności logiczno-składniowej, dba o poprawną interpunkcję wypowiedzeń złożonych) 

− fleksji (w wypowiedziach stosuje w poprawnych formach odmienne i nieodmienne części 

mowy przewidziane w programie nauczania, w tym poprawnie stosuje formy czasu 

teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i 

przyszłym) 

− fonetyki (biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetykii wykorzystuje je w poprawnym zapisie 

wyrazów)  
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Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą 

oraz: 

 

I.KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE 

 

SŁUCHANIE  

−odczytuje i wyjaśnia przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich  

 

CZYTANIE  

−czyta ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytycznym, również teksty spoza listy 

lektur  

−wykorzystuje treści zawarte w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach, schematach  

i notatkach w tworzeniu własnych wypowiedzi  

−odczytuje głośno utwory poetyckie i prozatorskie i je interpretuje  

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI-SAMOKSZTAŁCENIE 

−wybiera i wykorzystuje informacje z różnych źródeł (np. czasopism, stron internetowych) we 

własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub oceniającym 

 

ANALIZOWANIE  I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

−porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w różnych utworach 

epickich 

−wskazuje elementy baśni i legendy w innych tekstach kultury 

−dostrzega różnice między celem programów informacyjnych, rozrywkowych, reklam 

−odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość 

 

II.TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 

MÓWIENIE  

−przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania 

zadania  

−podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury dzieła także spoza kanonu lektur 

przewidzianych programem nauczania w klasie czwartej; omawia je w odniesieniu do innych 

dzieł także spoza kanonu lektur  

−interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych  

− 

PISANIE  

−tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, poprawną 

konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych  

−wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną 

− fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi  

 

III.KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

−świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych 

programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki  
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OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V 

 

niedostateczny 

−poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy piątej 

uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych 

−uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności 
 

dopuszczający 

−poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy piątej 

umożliwia osiąganie celów polonistycznych 

−uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności 

 

dostateczny 

−poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 

piątej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających  

z podstawy programowej 

−uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności 

ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej 

 

dobry 

-uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające  

z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

 

bardzo dobry 

−uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, 

potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów  

w nowych sytuacjach 

 

celujący 

−uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających  

z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne 

uzdolnienia 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V 

 

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

dopuszczającą. 

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
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I. KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

 

SŁUCHANIE 

−skupia uwagę na krótkich wypowiedziach innych osób, rozumie ogólny sens słuchanych 

utworów, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniów 
−wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym tekście, zwłaszcza w jego warstwie 

dosłownej, rozpoznaje proste intencje nadawcy  

−reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem, postawą) 

 

CZYTANIE 

−identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych 

sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji 

−rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, przeprosiny, zaproszenie 
−wskazuje najważniejsze informacje w odpowiednich fragmentach przeczytanego tekstu, 

zwłaszcza w dosłownej warstwie tekstu i wyrażone wprost 

−odczytuje informacje zamieszczone na przykład w słowniczku przy tekście, przy obrazie 

−rozumie ogólny sens czytanych utworów 

−czyta teksty płynnie, stara się czytać je poprawnie pod względem artykulacyjnym 

−stara się poprawnie akcentować wyrazy 

−samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela lub uczniów wskazuje części składowe 

wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, posługuje się akapitami 

−rozpoznaje następujące formy wypowiedzi: życzenia, ogłoszenie, instrukcję, przepis 

−wybiera najważniejsze informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu 
 

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE 

−wie, jakiego typu informacje znajdują się w słowniku ortograficznym, słowniku wyrazów 

bliskoznacznych i poprawnej polszczyzny 

−potrafi sprawdzać pisownię wyrazu w słowniku ortograficznym  

−pod kierunkiem nauczyciela odszukuje wyrazy w słowniku wyrazów bliskoznacznych  

i sprawdza użycie związków w słowniku poprawnej polszczyzny 

 

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

−mówi o swoich reakcjach czytelniczych 

−dostrzega zabiegi stylistyczne w utworach literackich, w tym funkcję obrazowania poetyckiego 

w liryce 

−z pomocą nauczyciela wskazuje apostrofę, powtórzenia, zdrobnienia, obrazy poetyckie, 

uosobienie, ożywienie, wyraz dźwiękonaśladowczy 

−zna pojęcia: autor, adresat i bohater wiersza 

−odróżnia teksty użytkowe od literackich 

−odróżnia utwory pisane wierszem i prozą 
−krótko mówi o wybranych elementach świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: 

bohater, akcja, wątek, fabuła, wie, czym jest punkt kulminacyjny 

−rozumie rolę osoby mówiącej w tekście (narrator)  

−rozpoznaje na znanych z lekcji tekstach mit, bajkę, przypowieść i nowelę, podaje  

z pomocą nauczyciela ich główne cechy  
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−zna pojęcie morał, wyjaśnia go z pomocą nauczyciela  

−zna pojęcia: wers, zwrotka, rym, refren, rytm 

−wyodrębnia słuchowisko, plakat społeczny, przedstawienie i film spośród innych przekazów  

i tekstów kultury  
−przypisuje podstawowe cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich 

wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość 

−z pomocą nauczyciela podejmuje próby odczytania sensu metaforycznego utworów  
 

II.TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 

MÓWIENIE 

−nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem, stosuje się do 

podstawowych reguł grzecznościowych właściwych podczas rozmowy z osobą dorosłą i 

rówieśnikiem  

−odróżnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do typowej sytuacji 

komunikacyjnej skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie, zaproszenie 

−formułuje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi pod względem konstrukcyjnym, stosuje 

wyrazy o znaczeniu dosłownym 

−mówi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, filmu 

−wypowiada komunikaty zawierające proste informacje 

−wyraża wprost swoje intencje 

−w kilku zdaniach opisuje obraz, ilustrację, plakat oraz przedmiot, miejsce, postać, zwierzę itp. 

−wygłasza tekst utworu z pamięci 

−posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem) 

−stara się poprawnie wymawiać i akcentować wyrazy 

−składa skonwencjonalizowane życzenia, tworzy w punktach krótką wypowiedź  

o cechach instrukcji, np. zasady gry 
 

PISANIE 

−stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego 

końcu, dwukropek przy wyliczeniu, przecinek, myślnik w zapisie dialogu; dzieli wyrazy na 

sylaby, przenosi wyraz do następnego wersu 
−poprawnie zapisuje głoski miękkie 

−zna i próbuje stosować podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką literą oraz pisowni ó–u, 

rz–ż, ch–h 

−zna podstawowe zasady dotyczące pisowni nie z rzeczownikami, przymiotnikami, 

przysłówkami, liczebnikami i czasownikami 

−odróżnia nazwy własne od pospolitych i stara się stosować odpowiednie zasady dotyczące 

pisowni wielką literą 

−zna i próbuje stosować podstawowe zasady układu graficznego listu oficjalnego, wywiadu, 

ramowego i szczegółowego planu wypowiedzi, ogłoszenia, zaproszenia, instrukcji, przepisu 

kulinarnego, dziennika, pamiętnika, notatki, streszczenia  

−z pomocą nauczyciela zapisuje list oficjalny, wywiad, plan ramowy i szczegółowy, ogłoszenie, 

zaproszenie, instrukcję, przepis kulinarny, kartki z dziennika i pamiętnika, notatkę i streszczenie  

−pisze krótkie opowiadanie odtwórcze i twórcze, dba o następstwo zdarzeń  
−tworzy kilkuzdaniowy opis obrazu, rzeźby i plakatu 
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−stara się stosować akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi 

−stara się, by wypowiedzi były czytelne  
−konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logicznym, stara się, 

by były one poprawne pod względem językowym  

−przepisuje cytat w cudzysłowie  

 

III.KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

 

− zna podstawową wiedzę językową w zakresie: 

−słownictwa (np. rozpoznaje zdrobnienia, potrafi dobrać parami wyrazy bliskoznaczne, stara 

się tworzyć poprawne związki wyrazowe) 

−składni – konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery na początku 

wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu, rozróżnia zdania pojedyncze 

rozwinięte  

i nierozwinięte, złożone i równoważnik zdania, wskazuje podmiot i orzeczenie w typowym 

zdaniu, zna wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące i pytające, neutralne i wykrzyknikowe, 

wskazuje w zdaniu wyrazy, które łączą się ze sobą, rozpoznaje określenia rzeczownika i 

czasownika  

−fleksji – odmienia według wzoru lub z niewielką pomcą nauczyciela rzeczownik, czasownik, 

przymiotnik, liczebnik, zaimek, potrafi podać przykłady zaimków, wskazuje czasowniki w 

różnych czasach, trybach, rzeczowniki własne i pospolite, przymiotniki, przysłówki i zaimki w 

zdaniu, przy pomocy nauczyciela określa formę odmiennych części mowy, oddziela temat od 

końcówki w wyrazach znanych z lekcji, stopniuje przymiotniki i przysłówki, odróżnia części 

mowy odmienne od nieodmiennych, rozpoznaje formy nieosobowe czasownika (bezokolicznik, 

formy zakończone na -no, -to), przyimek, partykułę i wykrzyknik 

−fonetyki – zna alfabet, odróżnia głoskę od litery, z pomocą nauczyciela dzieli głoski na twarde  

i miękkie, dźwięczne i bezdźwięczne, podaje przykłady głosek ustnych i nosowych, dzieli wyrazy 

znane z lekcji na głoski, dzieli wyrazy litery i sylaby, zna podstawowe reguły akcentowania 

wyrazów w języku polskim, stara się je stosować 

 

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę 

dopuszczającą oraz: 

 

I. KSZTŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

 

SŁUCHANIE 

−słucha innych ze zrozumieniem, uczestniczy w rozmowie, zadaje pytania, odpowiada  

−wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą notatkę  

w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi, rozpoznaje nastrój słuchanych 

komunikatów 
−powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej 

historii, formułuje pytania 

 

CZYTANIE 
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−identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w omawianych w klasie tekstach literackich oraz 

sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia  

−rozpoznaje dosłowne intencje nadawcy 
−przytacza informacje z odpowiednich fragmentów przeczytanego tekstu, zwłaszcza  

w dosłownej warstwie tekstu i wyrażone wprost  

−określa temat i główną myśl tekstu, zwłaszcza na poziomie dosłownym  

−czyta teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym 

−poprawnie akcentuje i artykułuje większość wyrazów, stosuje intonację zdaniową podczas 

głośnego czytania utworów 

−w prostych tekstach oddziela fakty od opinii  

−wskazuje części składowe wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, posługuje się 

akapitami 

−rozpoznaje cechy życzeń, ogłoszenia, instrukcji, przepisu  

−wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu 

−wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 
 

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE 

−sprawdza pisownię wyrazu w słowniku ortograficznym  

−potrafi wybrać odpowiednie informacje ze słownika wyrazów bliskoznacznych, słownika 

poprawnej polszczyzny, encyklopedii, czasopisma, stron internetowych 

 

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

−nazywa swoje reakcje czytelnicze 

−nazywa zabiegi stylistyczne w utworach literackich: apostrofa, powtórzenia, zdrobnienie, 

uosobienie, ożywienie, podmiot liryczny, (także zbiorowy), wyraz dźwiękonaśladowczy  

−z niewielką pomocą nauczyciela odróżnia autora, adresata i bohatera wiersza  

−dostrzega funkcję obrazowania poetyckiego w liryce 

−dostrzega cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) i użytkowe 

−określa i nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: wątek, akcja, 

fabuła, punkt kulminacyjny 

−rozumie rolę osoby mówiącej w tekście (narrator), rozpoznaje narratora pierwszo-  

i trzecioosobowego 

−wskazuje cechy mitu, bajki, przypowieści i noweli w utworze 

−samodzielnie cytuje morał bajki i sens przypowieści 

−rozpoznaje elementy rytmu: wers, zwrotkę, rym, refren 

−wyodrębnia słuchowisko, plakat społeczny, przedstawienie i film spośród innych przekazów  

i tekstów kultury, odczytuje je na poziomie dosłownym  
−zna pojęcia: gra aktorska, reżyser, adaptacja, ekranizacja, a także odmiany filmu 

−przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, jak np. 

miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość 

−opowiada, streszcza przeczytane teksty, odczytuje sens omawianych utworów na poziomie 

metaforycznym 
 

 

II.TWORZENIE WYPOWIEDZI 
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MÓWIENIE 

−świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej, stosując się do reguł grzecznościowych; 

używa odpowiednich konstrukcji składniowych (np. trybu przypuszczającego lub zdań 

pytających) podczas rozmowy z osobą dorosłą  

i rówieśnikiem, a także w różnych sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych  

−w typowych sytuacjach dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobiera różne 

typy wypowiedzeń prostych i rozwiniętych, wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące 

−formułuje pytania otwarte 

−udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych 

−wypowiada się w logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy związane  

z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą, filmem itp.  

−wypowiada się w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, 

streszcza utwory fabularne, zdaje relację z wydarzenia 

−opisuje obraz, ilustrację, plakat oraz przedmiot, miejsce, stosując słownictwo określające 

umiejscowienie w przestrzeni; krótko, ale w sposób uporządkowany opisuje postać, zwierzę, 

przedmiot itp.  

−recytuje utwory poetyckie, oddając jego ogólny nastrój i sens 

−stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazów rodzimych 

−składa życzenia, tworzy krótką wypowiedź o cechach instrukcji, np. zasady gry 
−wskazuje wyrazy o znaczeniu dosłownym i metaforycznym 

−dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, z reguły stosuje poprawne związki wyrazowe 

−posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem) 
 

PISANIE 

−stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego 

końcu, najczęściej stosuje podstawowe reguły interpunkcyjne dotyczące używania przecinka 

(np. przecinek przy wymienianiu) i dwukropka, myślnika w zapisie dialogu; dzieli wyrazy na 

sylaby, przenosi wyraz do następnego wersu  
−poprawnie zapisuje głoski miękkie, zna i najczęściej stosuje podstawowe zasady dotyczące 

pisowni ó–u, rz–ż, ch–h, pisowni nie z rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami, 

liczebnikami i czasownikami, cząstki -by z czasownikami 

−potrafi wymienić najważniejsze wyjątki od poznanych reguł ortograficznych  

−odróżnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosować odpowiednie zasady dotyczące 

pisowni wielką literą 

−zna i stosuje podstawowe zasady układu graficznego listu oficjalnego, wywiadu, ramowego  

i szczegółowego planu wypowiedzi, ogłoszenia, zaproszenia, instrukcji, przepisu kulinarnego, 

dziennika, pamiętnika notatki, streszczenia 

−zapisuje, uzwględniając większość niezbędnych elementów, krótki list oficjalny, kilkuzdaniowy 

wywiad, plan ramowy i (z pomocą nauczyciela) szczegółowy, ogłoszenie, zaproszenie, 

instrukcję, przepis kulinarny, kartkę z dziennika i pamiętnika, notatkę (np. w tabeli) i proste 

krótkie streszczenie  
-układa opowiadanie odtwórcze i twórcze, zachowując właściwą kolejność zdarzeń, wprowadza 

podstawowe elementy opisu świata przedstawionego 

−tworzy na ogół poprawny opis obrazu, rzeźby i plakatu, stosując słownictwo określające 

umiejscowienie w przestrzeni 

−stosuje co najmniej trzy akapity jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi 
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(wstęp, rozwinięcie, zakończenie) 

−na ogół zachowuje estetykę zapisu wypowiedzi 
−konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-

składniowym 

−używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych  

−w zależności od adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, pytające  

i rozkazujące 

−udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych 
−stara się dostrzegać błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je 

poprawiać 

−wyszukuje cytaty i zapisuje je w cudzysłowie  

 

III.KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

 

−W typowych sytuacjach stosuje wiedzę językową w zakresie: 

−słownictwa – wykorzystuje zdrobnienia, wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne  

w tworzonym tekście, tworzy poprawne związki wyrazowe 

−składni – rozpoznaje i konstruuje zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte oraz 

wypowiedzenia złożone i równoważniki zdań, używa różnych typów wypowiedzeń: 

oznajmujących, rozkazujących, pytających, wykrzyknikowych; neutralnych, wskazuje podmiot i 

orzeczenie, łączy w związki wyrazowe wyrazy w zdaniu, rozpoznaje określenia rzeczownika i 

czasownika, konstruuje wykres zdania pojedynczego 

−fleksji – rozpoznaje i odmienia typowe rzeczowniki (własne, pospolite), czasowniki, 

przymiotniki, liczebniki, zaimki, określa formę gramatyczną czasowników w różnych czasach, 

trybach, rozpoznaje na typowych przykładach typy liczebników, podaje przykłady zaimków i 

wyjaśnia ich funkcję, oddziela temat od końcówki w typowych wyrazach odmiennych, stopniuje 

przymiotniki i przysłówki, używa przyimków do określenia relacji czasowych i przestrzennych; 

poprawnie zapisuje czasowniki z cząstką -by, rozpoznaje formy nieosobowe czasownika 

(bezokolicznik, formy zakończone na -no, -to), stosuje wykrzykniki i partykuły, rozpoznaje 

zaimki  

w tekście) 

−fonetyki – zna alfabet, wyjaśnia różnicę między głoską a literą, dzieli wyrazy na głoski, litery  

i sylaby, dzieli głoski na twarde i miękkie, dźwięczne i bezdźwięczne, ustne  

i nosowe, potrafi je nazywać, wykorzystuje wiedzę na temat rozbieżności między mową a 

pismem do poprawnego zapisywania wyrazów, zna i stosuje podstawowe reguły akcentowania 

wyrazów w języku polskim, stara się je stosować 

 

 

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

 

I.KSZTAŁCENIE LITRACKIE I KULTUROWE 

  

SŁUCHANIE 

−koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych, a zwłaszcza 

odtwarzanych utworów 

−wybiera potrzebne informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy notatkę w formie tabeli, 
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schematu, punktów, kilkuzdaniowej wypowiedzi, rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów 

−odróżnia informacje ważne od mniej ważnych 
−na podstawie słuchanego tekstu tworzy samodzielną notatkę: pisze plan, formułuje pytania 

−właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu 

−odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich 
 

CZYTANIE 

−krótko charakteryzuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w tekstach literackich oraz identyfikuje 

nadawcę i odbiorcę w sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia  

−rozpoznaje dosłowne i symboliczne intencje nadawcy  
−przytacza informacje zawarte w tekście, wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone 

pośrednio 

−oddziela informacje ważne od drugorzędnych, fakt od opinii 

−omawia temat i główną myśl na poziomie dosłownym, formułuje ogólne wnioski, próbuje 

omówić je na poziomie przenośnym  

−czyta teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym, stara się interpretować je 

głosowo  
−głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji, akcentowania  

i intonacji 

−wskazuje części składowe wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie i rozumie ich 

funkcję, posługuje się akapitami  
−wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w zaproszeniach, życzeniach, 

ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach, listach oficjalnych, dziennikach, pamiętnikach, relacjach 

−wybiera i wykorzystuje informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu 

−wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi oraz samodzielnie tłumaczy przenośne 

znaczenie wybranych wyrazów, związków wyrazów w wypowiedzi  
 

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE 

−w razie potrzeby sprawdza pisownię wyrazu w słowniku ortograficznym  

−wybiera informacje z różnych źródeł, np. czasopism, stron internetowych  

- samodzielnie korzysta ze słowników wyrazów bliskoznacznych i poprawnej polszczyzny  

 

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

−nazywa i uzasadnia swoje reakcje czytelnicze 

−odnajduje w omawianych tekstach apostrofy, powtórzenia, zdrobnienia, uosobienia, ożywienia, 

obrazy poetyckie, wyrazy dźwiękonaśladowcze i objaśnia ich znaczenie  

−rozpoznaje autora, adresata i bohatera wiersza  

−wskazuje obrazy poetyckie w liryce i rozumie ich funkcję 

−wskazuje cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz użytkowe 

−analizuje elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: narrator, akcja, 

fabuła, wątek, punkt kulminacyjny 
−rozumie rolę osoby mówiącej w tekście (narrator), rozpoznaje narratora pierwszo-  

i trzecioosobowego 

−identyfikuje mit, bajkę, przypowieść i nowelę, wskazuje ich cechy  

−przytacza i parafrazuje morał bajki, odczytuje przesłanie utworu, np. przypowieści 

−rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu, refrenu  
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−wyodrębnia słuchowisko, plakat społeczny, przedstawienie i film spośród innych przekazów  

i tekstów kultury, omawia je na poziomie dosłownym i probuje je zinterpretować  

−używa pojęć: gra aktorska, reżyser, adaptacja, ekranizacja, kadr, ujęcie, a także zna odmiany 

filmu, wyodrębnia elementy dzieła filmowego, odróżnia różne gatunki filmowe  
−charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. 

miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość  

−odczytuje sens analizowanych utworów na poziomie semantycznym (dosłownym),  

a z niewielką pomocą nauczyciela – na poziomie przenośnym  

−wskazuje neologizmy w tekście  
 

II. TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 

MÓWIENIE 

−przedstawia własne, logiczne zdanie w rozmowie, stosując się do reguł grzecznościowych; 

używa odpowiednich konstrukcji składniowych (np. trybu przypuszczającego lub zdań 

pytających) podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem, a także w różnych sytuacjach 

oficjalnych i nieoficjalnych  

−dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie w typowych sytuacjach dobiera różne 

rodzaje wypowiedzeń prostych i rozwiniętych, wypowiedzenia oznajmujące, pytające i 

rozkazujące, świadomie dobiera intonację zdaniową 

−udziela odpowiedzi w formie krótkiej, sensownej wypowiedzi 
−łączy za pomocą odpowiednich spójników i przyimków współrzędne i podrzędne związki 

wyrazowe w zdaniu 

−wypowiada się w roli świadka i uczestnika zdarzeń 

−stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, przysłówka, liczebnika i 

czasownika 
−gromadzi wyrazy określające i nazywające na przykład cechy wyglądu i charakteru  

−wypowiada się logicznie i w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku 

chronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające 

następstwo czasowe 

−aktywnie uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami 
−w sposób logiczny i uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, 

przedmot, obraz, ilustrację, plakat, stosując właściwe tematowi słownictwo oraz słownictwo 

służące do formułowania ocen, opinii, emocji i uczuć 

−wygłasza z pamięci teksty poetyckie, posługując się pauzą, barwą głosu  

−świadomie posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem) 
−stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazów i intonowania wypowiedzeń 

−składa życzenia, tworzy wypowiedź o cechach instrukcji, np. zasady gry  
−odróżnia znaczenia dosłowne wyrazów od metaforycznych i objaśnia znaczenia metaforyczne 

−dobiera i stosuje w swoich wypowiedziach wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne oraz 

poprawne związki wyrazowe 
 

PISANIE 

−bezbłędnie stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki 

interpunkcyjne na jego końcu, stosuje w większości typowych sytuacji w swoich pracach 

podstawowe reguły interpunkcyjne dotyczące przecinka (np. przecinek przy wymienianiu oraz 
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przed wybranymi zaimkami), dwukropka, myślnika; dzieli wyrazy na sylaby, przenosi wyraz do 

następnego wersu  
−poprawnie zapisuje głoski miękkie, zna i stosuje poznane zasady ortografii dotyczące pisowni 

ó–u, rz–ż, ch–h, nie z różnymi częściami mowy, -by z czasownikami i interpunkcji oraz potrafi 

je zastosować w sytuacjach nietypowych (np. wykorzystać wiedzę o wyrazach neutralnych  

i zdrobnieniach) 

−zna i stosuje wyjątki od poznanych reguł ortograficznych  

−odróżnia nazwy własne od pospolitych i stosuje odpowiednie zasady dotyczące pisowni wielką 

literą 

−zna i stosuje zasady układu graficznego listu oficjalnego, wywiadu, ramowego  

i szczegółowego planu wypowiedzi, ogłoszenia, zaproszenia, instrukcji, przepisu kulinarnego, 

dziennika, pamiętnika, notatki, streszczenia 

−zapisuje, uwzględniając wszystkie niezbędne elementy, list oficjalny, wywiad, plan ramowy  

i szczegółowy, ogłoszenie, zaproszenie, instrukcję, przepis kulinarny, kartkę z dziennika i 

pamiętnika, notatkę (w różnych formach) i streszczenie 

−układa spójne, uporządkowane pod względem chronologicznym poprawnie skomponowane 

opowiadanie odtwórcze/twórcze, stara się, aby były one wierne utworowi / pomysłowe, streszcza 

utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza 

przysłówki, przyimki i wyrażenia przyimkowe; opowiada z perspektywy świadka i uczestnika 

zdarzeń, wprowadza dialog, a także elementy innych form wypowiedzi, np. opis 

−stosuje akapity jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi  

−w sposób uporządkowany opisuje obraz, ilustrację, plakat, rzeźbę, stosując słownictwo służące 

do formułowania ocen i opinii, emocji i uczuć 

−zachowuje estetykę zapisu wypowiedzi 
−w wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami łączy za pomocą 

odpowiednich spójników i przyimków współrzędne i podrzędne związki wyrazowe i stosuje się 

do zasad interpunkcji 

−w wypowiedziach stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, liczebnika 

i czasownika we wszystkich trybach 

−w wypowiedziach gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy na przykład charakteru na 

podstawie zachowań i postaw 

−dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia 

−sprawnie wyszukuje cytaty, zapisuje je w cudzysłowie i wprowadza do swojego tekstu  

 

III.KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

 

Umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie: 

−słownictwa – wzbogaca tworzony tekst na przykład zdrobnieniami, wyrazami bliskoznacznymi, 

przeciwstawnymi, związkami frazeologicznymi 

−składni – rozpoznaje i stosuje różnorodne typy zdań: pojedynczych i złożonych oraz 

równoważniki; celowo używa różnych typów wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, 

wykrzyknikowych, neutralnych, rozkazujących w zależności od sytuacji komunikacyjnej; wskazuje 

podmiot i orzeczenie, buduje spójne zdania pojedyncze, w których poprawnie łączy w związki 

wszystkie wyrazy; wzbogaca zdania, dodając przydawki, dopełnienia i okoliczniki; poprawnie 

rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu, tworząc wykres zdania pojedynczego, stosuje się do zasad 

poprawnej interpunkcji 
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−fleksji – rozpoznaje i poprawnie odmienia typowe rzeczowniki (własne, pospolite, konkretne, 

abstrakcyjne), czasowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki i określa ich formę, rozpoznaje czasy i 

typy liczebników, rozpoznaje formy nieosobowe czasownika (bezokolicznik, formy zakończone na 

-no, -to), wskazuje zaimki w tekście, podaje ich przykłady, wyjaśnia ich funkcję i stosuje je w celu 

uniknięcia powtórzeń, poprawnie używa krótszych i dłuższych form zaimków, używa odmiennych 

części mowy w poprawnych formach  

−fonetyki – stosuje wiadomości z zakresu podziału wyrazów na litery, głoski i sylaby,  

a także różnic między pisownią i wymową w poprawnym ich zapisie, bezbłędnie dzieli głoski na 

ustne, nosowe, twarde, miękkie, dźwięczne, bezdźwięczne, dzieli na głoski wyrazy ze spółgłoskami 

miękkimi, zna i stosuje reguły akcentowania wyrazów w języku polskim 

 

 

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

oraz: 

 

I. KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

 

SŁUCHANIE 

−przekazuje treść wysłuchanych wypowiedzi 

−samodzielnie i krytycznie wybiera różnorodne informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy 

notatkę w formie dostosowanej do potrzeb (np. plan, tabela, schemat, kilkuzdaniowa 

wypowiedź), rozpoznaje nastrój i nazywa intencje nadawcy komunikatu  

−odczytuje i omawia przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich 

−wyraża spójne zdanie na temat wysłuchanego komunikatu 
 

CZYTANIE 

−charakteryzuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w tekstach literackich oraz identyfikuje 

nadawcę i odbiorcę w sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia  

−wyjaśnia dosłowne i symboliczne intencje nadawcy  
−przytacza i wyjaśnia informacje w tekście, wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone 

pośrednio i wykorzystuje je w wypowiedzi na przykład opisującej lub oceniającej postać 

fikcyjną lub rzeczywistą 

−oddziela informacje ważne od drugorzędnych, fakty od opinii i wykorzystuje je w odczytywaniu 

znaczeń dosłownych i przenośnych, dokonuje selekcji materiału na podstawie faktów i opinii 

zawartych w tekście 

−szczegółowo omawia temat i główną myśl tekstu na poziomie dosłownym i przenośnym  

−czyta teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym, interpretuje je głosowo, 

zwracając uwagę na przykład na wyrażane emocje i interpunkcję  
−głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby oddać 

sens odczytywanego tekstu; poprawnie akcentuje wyrazy, również te, które w języku polskim 

akcentuje się nietypowo 
−ma świadomość konstrukcji wypowiedzi, rozumie funkcje takich części składowych 

wypowiedzi, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie 

−świadomie posługuje się akapitami w celu oddzielania od siebie poszczególnych zagadnień  

−płynnie oddziela fakty od opinii w dłuższych tekstach  
−wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w życzeniach, ogłoszeniach, 
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instrukcjach, przepisach, listach oficjalnych, dziennikach i pamiętnikach 

−odczytuje i twórczo wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, 

schemacie i notatce 

−wskazuje i odczytuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi  
 

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE 

−systematycznie korzysta ze słownika ortograficznego  

−wybiera informacje wyrażone pośrednio w różnych źródłach, np. czasopismach, stronach 

internetowych; konfrontuje je z innymi źródłami 

−świadomie używa słowników wyrazów bliskoznacznych i poprawnej polszczyzny w celu 

wzbogacenia warstwy językowej tekstu 

 

ALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

 

−swobodnie opowiada o swoich reakcjach czytelniczych, nazywa je, uzasadnia; ocenia  

i opisuje utwór, konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami 

−odnajduje w utworze poetyckim apostrofy, powtórzenia, zdrobnienia, uosobienia, ożywienia, 

obrazy poetyckie, wyrazy dźwiękonaśladowcze, objaśnia ich funkcję  

i znaczenie przenośne  

−rozpoznaje autora, adresata i bohatera wiersza, nie utożsamiając ich ze sobą; wykorzystuje 

wiedzę na temat podmiotu lirycznego, adresata i bohatera wiersza do interpretacji utworu 

−szczegółowo omawia obrazy poetyckie w wierszu i ich funkcję w utworze 

−szczegółowo omawia cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz 
użytkowe 

-objaśnia funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w utworze epickim 

−identyfikuje mit, bajkę, przypowieść i nowelę, szczegółowo omawia ich cechy  

−rozumie rolę osoby mówiącej w tekście (narrator), rozpoznaje narratora trzecioosobowego  

i dostrzega różnice między narracją pierwszo- i trzecioosobową  

−objaśnia morał bajki na poziomie metaforycznym, samodzielnie odczytuje przesłanie utworu, 

np. przypowieści 

−rozumie funkcję: wersu, zwrotki, rymu, refrenu w ukształtowaniu brzmieniowej warstwy tekstu 

−wyodrębnia słuchowisko, plakat społeczny, przedstawienie i film spośród innych przekazów  

i tekstów kultury, interpretuje je na poziomie dosłownym i przenośnym 

−funkcjonalnie używa w swoich wypowiedziach pojęć z zakresu filmu i radia, m.in. gra aktorska, 

reżyser, scenariusz, adaptacja (filmowa, muzyczna, radiowa itd.), ekranizacja, kadr, ujęcie, 

słuchowisko; wyróżnia wśród przekazów audiowizualnych słuchowiska i różne gatunki filmowe 

−charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do różnych wartości, 

konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami i doświadczeniami innych 

bohaterów literackich  

−samodzielnie odczytuje sens utworów na poziomie dosłownym i przenośnym  

−rozumie pojęcie neologizm, wskazuje neologizmy w tekście, rozumie zasady ich tworzenia 
 

II.TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 

MÓWIENIE 

−uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, stosuje się do reguł 
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grzecznościowych, świadomie używa odpowiednich konstrukcji składniowych (np. trybu 

przypuszczającego lub zdań pytających) podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem, a 

także  

w różnorodnych sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych  

−dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobiera różne typy wypowiedzeń 

prostych i rozwiniętych, wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące  

−rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego 

−udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym  

i stylistycznym, świadomie dobiera intonację zdaniową,  
−poprawnie stosuje formy czasownika w różnych trybach, w zależności od kontekstu  

i adresata wypowiedzi 

−w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje poprawny język, 

bogate słownictwo oraz frazeologizmy związane z omawianą tematyką 

−w sposób przemyślany i uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, 

obraz, ilustrację, plakat, stosując bogate i właściwe tematowi słownictwo oraz słownictwo 

służące do formułowania ocen, opinii, emocji i uczuć 

−zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do treści wygłaszanych  

z pamięci lub recytowanych utworów 

−interpretuje przenośne treści utworów poetyckich przewidzianych w programie nauczania 

−swobodnie dobiera i stosuje w swoich wypowiedziach wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne 

oraz poprawne związki wyrazowe 
−świadomie wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi 

−stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazów (również akcentowanych nietypowo)  

i intonowania wypowiedzeń 

−składa pomysłowe życzenia, tworzy precyzyjną wypowiedź o cechach instrukcji, np. zasady gry  

−dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji i języka 

 

PISANIE 

−bezbłędnie stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki 

interpunkcyjne na jego końcu, systematycznie stosuje poznane reguły interpunkcyjne, stosuje w 

swoich pracach dwukropek, myślnik, wielokropek, średnik; dzieli wyrazy na sylaby, przenosi 

wyraz do następnego wersu  
−komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, 

składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji z uwzględnieniem akapitów; 

płynnie stosuje poznane reguły ortograficzne, zna i stosuje wyjątki od nich  

−bezbłędnie odróżnia nazwy własne od pospolitych i bezbłędnie stosuje zasady dotyczące 

pisowni wielką literą 

−pisze bezbłędnie pod względem kompozycyjnym i treściowym list oficjalny, wywiad, ramowy  

i szczegółowy plan wypowiedzi, ogłoszenie, zaproszenie, instrukcję, przepis kulinarny, dziennik, 

pamiętnik, notatkę biograficzną, streszczenie 

−zapisuje, uwzględniając wszystkie niezbędne elementy, list oficjalny, wywiad, plan ramowy  

i szczegółowy, ogłoszenie, zaproszenie, instrukcję, przepis kulinarny, kartkę z dziennika i 

pamiętnika, notatkę biograficzną (w różnych formach) i streszczenie, dba o ciekawą formę 

swojego tekstu i/lub rzetelność zawartych w nim danych 

−układa szczegółowe/pomysłowe, wyczerpujące, poprawnie skomponowane opowiadanie 

odtwórcze/twórcze, list z perspektywy bohatera, list oficjalny, dziennik i pamiętnik, streszcza 
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przeczytane utwory literackie, zachowując porządek chronologiczny i uwzględniając hierarchię 

wydarzeń 

−świadomie wprowadza dialog do opowiadania jako element rozbudowanej kompozycji, 

wprowadza inne formy wypowiedzi, np. opisu, charakterystyki bezpośredniej, świadomie stara 

się różnicować język bohaterów i narratora 

−w wypowiedziach pisemnych konsekwentnie stosuje akapity jako znak logicznego 

wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) 

−zachowuje estetykę zapisu wypowiedzi, dba, aby zapis jego wypowiedzi ułatwiał odbiorcy jej 

czytanie  
−tworzy szczegółowy, dobrze skomponowany opis obrazu, rzeźby i plakatu, stosując właściwe 

danej dziedzinie szuki nazewnictwo i słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji  

i uczuć 
−uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury 

−udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i 

stylistycznym 

−w wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje bogate 

słownictwo, frazeologizmy związane z omawianą tematyką; jego język jest poprawny  

−dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu pod względem ortograficznym, 

interpunkcyjnym, stylistycznym i treściowym  

−sprawnie wyszukuje cytaty, zapisuje je w cudzysłowie, szczególnie dba o całkowicie wierny 

zapis cytatu, potrafi płynnie wprowadzić cytat do własnego tekstu 

 

 

III.KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

 

−Sprawnie stosuje i wykorzystuje wiedzę językową w zakresie: 

−słownictwa – dba o poprawność słownikową tworzonych wypowiedzi, samodzielnie dobiera 

zdrobnienia, wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne i frazeologizmy, wzbogacając tekst w 

zależności od formy wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej 

−składni – swobodnie rozpoznaje różne typy zdań pojedynczych (pytające, oznajmujące, 

rozkazujące, neutralne, wykrzyknikowe, nierozwinięte, rozwinięte), zdania złożone, 

równoważniki zdań, wskazuje podmiot i orzeczenie, tworzy ciekawe pod względem 

składniowym wypowiedzi, stosuje się do zasad poprawności logiczno-składniowej, wzbogaca 

zdania, dodając przydawki, dopełnienia i okoliczniki, dba o poprawne łączenie wyrazów w 

związki i interpunkcję wypowiedzeń złożonych) 

−fleksji – rozpoznaje i stosuje w wypowiedziach w poprawnych formach odmienne  

i nieodmienne części mowy przewidziane w programie nauczania, bezbłędnie określa formę 

odmiennych części mowy, w tym poprawnie rozpoznaje i odmienia rzeczowniki (własne, 

pospolite, konkretne, abstrakcyjne), stosuje formy różnych czasów i trybów czasownika, typy 

liczebnika, zaimki, rozpoznaje formy nieosobowe czasownika (bezokolicznik, formy zakończone 

na -no, -to), zastępuje rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki i liczebniki odpowiednimi 

zaimkami, poprawnie stosuje krótsze i dłuższe formy zaimków, wykorzystuje wiedzę o 

obocznościach w odmianie wyrazów do pisowni poprawnej pod względem ortograficznym  

−fonetyki – biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetyki i wykorzystuje je w poprawnym zapisie 

wyrazów, stosuje w praktyce wszystkie poznane zasady akcentowania wyrazów 
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Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą 

oraz: 

 

 

I. KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

 

SŁUCHANIE 

−odczytuje i wyjaśnia przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich 

 

CZYTANIE 

−samodzielnie czyta ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytycznym, również teksty 

spoza listy lektur 

−wykorzystuje treści zawarte w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach, schematach i 

notatkach biograficznych w tworzeniu własnych, samodzielnych wypowiedzi  

−odczytuje głośno i wygłasza z pamięci utwory poetyckie i prozatorskie oraz je interpretuje 

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE 

−wybiera i twórczo wykorzystuje informacje z różnych źródeł (np. czasopism, stron 

internetowych) we własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub oceniającym 

−szuka inspiracji do wzbogacenia swoich tekstów w słownikach wyrazów bliskoznacznych  

i poprawnej polszczyzny 

−dba o czystość i poprawność swojej wypowiedzi, korzystając z różnych źródeł: słowników, 

poradników, audycji radiowych i programów telewizyjnych 

 

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY 

−porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w różnych utworach 

epickich 

−wskazuje elementy mitu, bajki, przypowieści w innych tekstach kultury 

−dostrzega różnice między celem programów informacyjnych, rozrywkowych, reklam 
−odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość 

 

II.TWORZNIE WYPOWIEDZI 

 

MÓWIENIE 

−przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania 

zadania 

−podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury/dzieła także spoza kanonu lektur 

przewidzianych programem nauczania w klasie piątej; omawia je w odniesieniu do innych dzieł 

także spoza kanonu lektur 

−interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych 

 

PISANIE 

−tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym twórczym ujęciem tematu, poprawną 

konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych 

−wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, fleksyjną  
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i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi 
 

III.KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

 

−świadomie stosuje i twórczo wykorzystuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych 

przewidzianych programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki 

 

 

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI 

 

niedostateczny  

−poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy szóstej 

uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych 

−uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności 

 

dopuszczający 

−poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy szóstej 

umożliwia osiąganie celów polonistycznych  

−uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności 

 

dostateczny 

−poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 

szóstej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy 

programowej  

−uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim poziomie trudności 

ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej  

 

dobry 

−uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania  

i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne      

i praktyczne 

 

bardzo dobry 

−uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, 

potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach 

 

celujący 

−problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających  

z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne 

uzdolnienia 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI  

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

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 

 

I.ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH 

INFORMACJI 

 

SŁUCHANIE 

−skupia uwagę na prostych wypowiedziach innych osób 

−reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem, postawą)  

−rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniów  

−identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych 

sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji 

−rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, gratulacje, 

życzenia, przeprosiny, zawiadomienie, ogłoszenie, instrukcję, w tym przepis 

−wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym niedługim tekście, zwłaszcza  

w jego warstwie dosłownej, i uzupełnia różne typy notatek graficznych o te informacje 

−rozumie ogólny sens słuchanych utworów  

−rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów  

−dostrzega etyczny wymiar języka (prawdę, kłamstwo, przemilczanie informacji, brutalizację 

wypowiedzi) 

−rozpoznaje manipulację 

 

CZYTANIE 

−identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych 

sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji (autor, narrator, czytelnik, słuchacz) 

−rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, gratulacje, 

życzenia, przeprosiny, zawiadomienie, instrukcję, ogłoszenie, w tym przepis 

−wskazuje najważniejsze informacje w przeczytanym tekście, zwłaszcza w dosłownej warstwie 

tekstu i wyrażone wprost, i uzupełnia na podstawie czytanego tekstu różne typy notatek 

graficznych o te informacje 

−wskazuje części składowe wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie) 

−rozumie dosłowne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 

−rozumie ogólny sens czytanych utworów 

−określa nastrój wypowiedzi  

−wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście, w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz 

−rozpoznaje manipulację 

−rozumie mechanizmy oddziaływania reklam na odbiorcę 

−stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym, wyróżnia pauzą 

koniec wypowiedzenia 

−rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (orzeczenie, 

podmiot) 

−rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, 

przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) 



50 

 

−rozpoznaje zdanie pojedyncze i zdanie złożone 

−wskazuje cudzysłów 

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI 

−sprawdza pisownię wyrazów w słowniku ortograficznym 

−wyszukuje synonimy w słowniku wyrazów bliskoznacznych 

−wybiera proste informacje z hasła encyklopedycznego, poradnika, leksykonu, czasopisma, 

podanej strony internetowej  

 

II.ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY 

 

−mówi o swoich reakcjach czytelniczych 

−porównuje swoje wrażenia związane z odbiorem innych tekstów 

−wyraża swój stosunek do postaci 

−odróżnia fikcję od rzeczywistości 

−rozpoznaje typowe elementy fikcji, charakterystyczne dla poznanych gatunków 

−odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych w baśniach, legendach, mitach, bajkach, 

opowiadaniach, powieściach 

−odróżnia autora od osoby mówiącej w tekście literackim 

−charakteryzuje osobę mówiącą na podstawie jej wypowiedzi 

−określa najważniejsze elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, 

miejsce, bohaterowie, zdarzenia,  

−omawia akcję 

−wyodrębnia w utworze epickim wydarzenia układające się w wątki 

−rozpoznaje baśń, legendę, bajkę, mit, powieść, opowiadanie, komiks, fraszkę, wiersz, 

przysłowie  

−rozpoznaje wers, strofę, rym, refren, rytm 

−odróżnia wiersz rymowany od nierymowanego (białego) 

−rozpoznaje przenośnię, porównane, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie 

−wyodrębnia film, program informacyjny, program rozrywkowy, spektakl teatralny spośród 

innych przekazów i tekstów kultury oraz potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy, warstwa 

dźwiękowa) 

−odczytuje informacje z plakatu teatralnego 

 

 

III.TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 

MÓWIENIE 

−nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem  

−formułuje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi pod względem konstrukcyjnym  

−w rozmowie zadaje pytania uzupełniające  

−wypowiada komunikaty zawierające proste informacje  

−wyraża wprost swoje intencje 

−odróżnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej 

skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie, zaproszenie, instrukcję, gratulacje, życzenia, 
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przekonać, zachęcić, przestrzec  

−stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem  

−mówi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, filmu  

−za pomocą prostych zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę 

−za pomocą prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat, fotografię  

−wygłasza tekst utworu z pamięci (teksty poetyckie, fragmenty prozy) 

 

PISANIE 

−stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego 

końcu 

−zna podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką literą oraz pisowni ó – u, rz – ż, ch – h 

−tworzy proste wypowiedzi oraz notatki na podany temat  

−uzupełnia prosty schemat, tabelę  

−zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego i oficjalnego, dialogu, 

zaproszenia, ogłoszenia, planu ramowego i szczegółowego wypowiedzi i z pomocą nauczyciela 

zapisuje list, dialog, układa plan ramowy i szczegółowy wypowiedzi, redaguje zaproszenie, 

ogłoszenie, instrukcję, pamiętnik i dziennik pisany z perspektywy bohatera i własnej, proste 

sprawozdanie  

−zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtwórcze z dialogiem 

−za pomocą prostych zdań tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci 

−za pomocą prostych zdań tworzy opis obrazu, ilustracji, plakatu, fotografii 

−stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne), składni 

(konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery na początku wypowiedzenia    

i odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu), fleksji (stosuje czasowniki, rzeczowniki, 

przymiotniki i przysłówki w zdaniu), fonetyki (dzieli wyrazy przy przenoszeniu do następnej 

linii, zna sposoby oznaczania miękkości głosek, zauważa różnicę między wymową a zapisem 

samogłosek ustnych, dźwięcznych i bezdźwięcznych) 

−stara się dbać o estetykę zapisu wypowiedzi  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę 

dopuszczającą oraz: 

 

I.ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH 

INFORMACJI 

 

SŁUCHANIE  

−słucha innych, uczestniczy w rozmowie oraz innych sytuacjach komunikacyjnych (zadaje 

pytania, odpowiada, instruuje, gratuluje, zaprasza, przeprasza)  

−wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu 

−tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi, planu 

−określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada 

fabułę usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter baśni, legendy, bajki, mitu 

−rozpoznaje proste intencje niewyrażone wprost 

−wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście, w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz 

−rozpoznaje typowe wypowiedzi informacyjne i literackie 
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−na podstawie intonacji odróżnia wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące i pytające 

−rozumie mechanizmy oddziaływania reklam na odbiorcę 

−odróżnia fakty od opinii, wskazuje elementy perswazji 

 

CZYTANIE  

−identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi  

−określa temat i główną myśl tekstu 

−oddziela informacje ważne od drugorzędnych 

−wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu 

−wskazuje cytat  

−wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 

−rozpoznaje cechy zaproszenia, życzeń, zawiadomienia, ogłoszenia, instrukcji, przepisu 

−określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada 

fabułę usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter baśni, legendy, bajki, mitu, wskazuje 

morał wyrażony wprost 

−rozpoznaje typowe wypowiedzi informacyjne, literackie, reklamowe 

−rozumie funkcję znaków interpunkcyjnych (kropki, przecinka, znaku zapytania, wykrzyknika, 

cudzysłowu, dwukropka, nawiasu), akapitów i marginesów w tekście prozatorskim 

−wskazuje wersy, strofy, rymy w tekstach poetyckich 

−poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas głośnego czytania 

utworów  

−odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych 

−rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (orzeczenie, 

podmiot, dopełnienie, przydawka, okolicznik) 

−odróżnia zdanie pojedyncze od zdania złożonego, zdanie pojedyncze rozwinięte od zdania 

nierozwiniętego 

−rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, rodzajów gramatycznych (rzeczownik, 

przymiotnik, zaimek w związku z rzeczownikiem), osób, czasów i rodzajów gramatycznych 

(czasownik), określa stopień przymiotnika i przysłówka 

−posługuje się alfabetem, uwzględnia różnice między zapisem a wymową samogłosek nosowych, 

głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, oznacza miękkość głosek  

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI 

−wybiera odpowiednie informacje ze słownika ortograficznego, słownika wyrazów 

bliskoznacznych, szkolnego słownika języka polskiego, słownika frazeologicznego 

−korzysta z encyklopedii, czasopisma, stron internetowych, leksykonu, poradnika  

 

II.ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY 

 

−nazywa swoje reakcje czytelnicze 

−dostrzega cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz użytkowe  

−nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, 

bohaterowie, zdarzenia, wątki 

−wyodrębnia wątki 

−wskazuje elementy akcji 
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−wskazuje w utworze cechy baśni, legendy, bajki, mitu, opowiadania, powieści, wiersza, fraszki, 

komiksu 

−rozpoznaje przysłowie 

−wskazuje w tekście porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, 

ożywienie 

−posługuje się terminami: wiersz rymowany i nierymowany (biały) 

−wyodrębnia film spośród innych dziedzin sztuki 

−zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, widownia, 

kurtyna, kulisy, próba, program teatralny, afisz, ujęcie, kadr, plan 

−przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, jak np. 

miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość, prawda – kłamstwo, wierność – zdrada 

−odczytuje sens utworów na poziomie semantycznym (dosłownym)  

−odczytuje przesłanie baśni, odczytuje morał bajek, zauważa metaforyczny charakter mitu 

−odczytuje informacje z plakatu teatralnego  

 

III.TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 

MÓWIENIE 

−świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej  

−dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobiera różne typy wypowiedzeń 

prostych i rozwiniętych, stosuje wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące 

−formułuje pytania zamknięte i otwarte  

−udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych  

−wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy związane  

z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą 

−stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb 

przypuszczający) podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem  

−składa życzenia, gratulacje, instruuje, przekonuje, zachęca, przestrzega  

−wypowiada się w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, 

streszcza utwory fabularne  

−opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, obraz, ilustrację, plakat, fotografię, stosując 

słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni (używa przysłówków i wyrażeń 

przyimkowych) 

−dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne 

−recytuje utwór poetycki, oddając jego ogólny nastrój i sens  

−stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazów rodzimych  

−posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem, postawą ciała)  

 

PISANIE 

−stosuje podstawowe zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – hi interpunkcji  

−odróżnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosować odpowiednie zasady dotyczące 

pisowni wielką literą 

−poprawnie zapisuje nie z różnymi częściami mowy 

−poprawnie zapisuje wyrażenia przyimkowe 

−poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki 
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−konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-

składniowym  

−używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych, stosuje przecinki  

−w zależności do adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, pytające  

i rozkazujące 

−samodzielnie zapisuje dialog  

−dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) 

−buduje ramowy i szczegółowy plan wypowiedzi  

−układa opowiadanie odtwórcze z dialogiem oraz z elementami opisu, krótką relację, proste 

sprawozdanie, zaproszenie, ogłoszenie, pamiętnik i dziennik pisany z perspektywy bohatera  

i własnej, regulamin 

−redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu  

−zapisuje instrukcję z uwzględnieniem sformułowań wskazujących na kolejność wykonywanych 

czynności 

−tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, obrazu, ilustracji, fotografii, plakatu, 

stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni (używa przysłówków i wyrażeń 

przyimkowych) 

−w liście prywatnym i oficjalnym, dialogu, zaproszeniu i ogłoszeniu stosuje odpowiedni układ 

graficzny 

−stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne  

i przeciwstawne w tworzonym tekście), składni (konstruuje zdania pojedyncze proste  

i rozwinięte oraz wypowiedzenia złożone, używa różnych typów wypowiedzeń: oznajmujących, 

rozkazujących, pytających, wykrzyknikowych; łączy wypowiedzenia składowe za pomocą 

spójnika w wypowiedzenia złożone, rozdziela przecinkiem wypowiedzenia składowe w 

wypowiedzeniu złożonym), fleksji (używa poprawnych form gramatycznych czasowników, 

rzeczowników, przymiotników, zaimków, liczebników; poprawnie zapisuje formy 

bezokoliczników oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego czasowników w 

czasie przyszłym i przeszłym) 

−stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu  

 

 

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

 

I.ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH 

INFORMACJI 

 

SŁUCHANIE 

−koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych oraz odtwarzanych 

utworów 

−w typowych sytuacjach komunikacyjnych cytuje wypowiedzi innych, wyraża swoje zdanie na 

temat wysłuchanego komunikatu  

−odróżnia informacje ważne od mniej ważnych  

−właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu (również te niewyrażone wprost) 

−na podstawie słuchanego tekstu tworzy notatkę, pisze krótkie streszczenie  

−odróżnia wypowiedzi literackie od informacyjnych i reklamowych 
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−dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy  

−odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich (omawia 

przesłanie baśni, objaśnia morał bajki, wyjaśnia metaforyczny charakter mitu) 

−rozumie mechanizmy oddziaływania reklam na odbiorców 

−na podstawie intonacji odróżnia zdania neutralne od wykrzyknikowych 

 

CZYTANIE 

−wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio 

−rozumie funkcję akapitu i cytatu w wypowiedzi 

−objaśnia przenośne znaczenie wybranych wyrazów, związków wyrazów w wypowiedzi 

−odróżnia teksty literackie od informacyjnych i reklamowych 

−dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy  

−odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich 

−wskazuje typowe elementy konstrukcyjne w zaproszeniach, życzeniach, gratulacjach, 

ogłoszeniach, zawiadomieniach, instrukcjach, przepisach 

−głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji i intonacji, wprowadza pauzę  

−wskazuje różnice między rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, liczebnikami, 

zaimkami, przyimkami i spójnikami 

−rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze i złożone 

(współrzędnie i podrzędnie) 

−rozpoznaje równoważnik zdania 

−wydziela w zdaniu grupę podmiotu i orzeczenia 

−rozpoznaje zdania bezpodmiotowe 

−ustala stosunki nadrzędno-podrzędne i współrzędne z zdaniu pojedynczym 

−rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, rodzajów; odróżnia formy osobowe 

czasowników od nieosobowych (bezokolicznik, formy zakończone na -no, -to) 

−odróżnia wyrazy gwarowe od potocznych  

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI 

−wie, jakiego typu informacje zawierają słownik ortograficzny, słownik wyrazów 

bliskoznacznych, słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik frazeologiczny  

i umiejętnie je stosuje 

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

 

II.ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY 

 

−uzasadnia swoje reakcje czytelnicze 

−porównuje swoje wrażenia związane z odbiorem innych tekstów kultury 

−analizuje elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, 

bohaterowie, zdarzenia, wątek 

−rozpoznaje typowe elementy fikcji, charakterystyczne dla poznanych gatunków 

−omawia zależność osoby mów LISTNUM iącej (narratora, podmiotu lirycznego) i świata 

ukazanego w utworze 

−posługuje się pojęciami: akcja, fabuła, związek przyczynowo-skutkowy 

−omawia powiązania między częściami tekstu (rozdział, podrozdział) w dłuższym utworze 
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prozatorskim, np. w opowiadaniu, powieści 

−identyfikuje baśń, legendę, mit, bajkę, komiks, opowiadanie, powieść, fraszkę, wiersz, 

przysłowie 

−omawia akcje w utworze dramatycznym 

−rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu, rytmu oraz objaśnia znaczenie  

i funkcję środków poetyckich, takich jak: przenośnia, porównanie, epitet, wyraz 

dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie 

−dostrzega zależność między zastosowanymi w utworze środkami stylistycznymi a treścią 

−rozumie funkcję akapitu jako logicznie wyodrębnionej całości w tekście 

−wyodrębnia elementy dzieła filmowego, zna główne etapy powstawania filmu i przedstawienia, 

rozumie pojęcie adaptacji 

−określa zadania twórców dzieła filmowego – aktora, reżysera, scenarzysty  

−określa zadania twórców dzieła teatralnego – aktora, reżysera, dekoratora, suflera 

−posługuje się pojęciami z zakresu sztuki filmowej, np. kadr, scena, plan 

−posługuje się pojęciami związanymi z przedstawieniem teatralnym i sztuką teatralną 

−charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. 

miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość, prawda – kłamstwo, wierność– zdrada 

−konfrontuje sytuację bohaterów z własnym doświadczeniem 

−odczytuje przesłanie utworu 

 

 

III.TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 

MÓWIENIE 

−dostosowuje sposób wyrażania się do sytuacji komunikacyjnej, takiej jak: podziękowanie, 

przemówienie, wystąpienie  

−przedstawia własne zdanie w rozmowie  

−przestrzega zasad kulturalnej rozmowy 

−dyskutuje na wybrany temat 

−świadomie dobiera wypowiedzenia, by osiągnąć zamierzony cel (np. zachęcić, przekonać, 

przestrzec) 

−tworzy spójne, logiczne wypowiedzi 

−świadomie dobiera intonację zdaniową  

−udziela odpowiedzi w formie krótkiej wypowiedzi 

−uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami; łączy za 

pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe w zdaniu 

−wypowiada się w roli świadka i uczestnika zdarzeń  

−wyjaśnia motywy postępowania postaci  

−gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań  

i postaw  

−wypowiada się logicznie i w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku 

chronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające 

następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki i wyrażenia przyimkowe 

−w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, obraz, ilustrację, 

plakat, fotografię, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji  
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i uczuć (np. epitety, porównania, zdrobnienia, poprawnie używa odpowiedniego stopnia 

przymiotnika i przysłówka) 

−objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazów 

−odróżnia wyrazy pokrewne od synonimów 

−umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wzbogaca tworzony tekst 

wyrazami bliskoznacznymi i przeciwstawnymi), składni (stosuje różnorodne typy zdań: 

pojedyncze  

i złożone; stosuje odpowiedni szyk wyrazów w zdaniu; celowo używa różnych typów 

wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, wykrzyknikowych, rozkazujących w zależności od 

sytuacji komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej interpunkcji), fleksji (używa 

odmiennych części mowy w poprawnych formach), wygłasza tekst poetycki z pamięci, 

posługując się pauzą, barwą głosu; zwraca uwagę na ważne treści tekstu 

−stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazów i intonowania wypowiedzeń  

 

 

PISANIE  

−stosuje poznane zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji, 

poprawnie używa i zapisuje formy nieosobowe czasownika 

−w kilkuzdaniowych wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami 

łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe i stosuje się do zasad 

interpunkcji 

−w tekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne, zastępuje powtarzające się w tekście 

wyrazy odpowiednimi zaimkami  

−w wypowiedziach gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie 

zachowań i postaw  

−układa życzenia, gratulacje, zapisuje przepis, instrukcję, ogłoszenie, zawiadomienie, 

zaproszenie 

−stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi  

−pisze logiczne i uporządkowane pod względem chronologicznym opowiadanie, streszcza 

utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe; opowiada z 

perspektywy świadka i uczestnika zdarzeń (pamiętnik, dziennik) 

−zapisuje dialog w opowiadaniu  

−w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, fotografię, stosując 

słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji i uczuć (np. epitety, porównania, 

zdrobnienia) 

−opisując obraz, rzeźbę, ilustrację, plakat, fotografię; stosuje podstawowe słownictwo 

charakterystyczne dla danej dziedziny sztuki 

−dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia  

 

 

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

 

I.ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH 

INFORMACJI 

 

SŁUCHANIE 
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−przekazuje treść wysłuchanych wypowiedzi, potrafi ustosunkować się do wypowiedzi innych 

oraz nawiązać do nich podczas własnej wypowiedzi 

−uzasadnia swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu  

−nazywa intencje nadawcy komunikatu, dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem  

a intencją nadawcy wypowiedzi, w sytuacjach typowych odróżnia fakty od opinii 

 

 

CZYTANIE 

−wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio i wykorzystuje je w wypowiedzi np. 

opisującej lub oceniającej postać fikcyjną lub rzeczywistą 

−oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytaniu znaczeń 

dosłownych i przenośnych 

−wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, schemacie i notatce  

−nazywa intencje nadawcy komunikatu, dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem  

a intencją nadawcy wypowiedzi 

−nazywa osobę mówiącą w tekście w zależności od rodzaju utworu (podmiot liryczny, narrator) 

−w sytuacjach typowych odróżnia fakty od opinii 

−wskazuje typowe elementy stylistyczne i graficzne w zaproszeniach, życzeniach, ogłoszeniach, 

zawiadomieniach, instrukcjach, przepisach 

−dostrzega relacje między takimi elementami konstrukcji, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie, akapity 

−głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby oddać 

sens odczytywanego tekstu  

−interpretuje głosowo wybrane fragmenty prozy 

−rozumie funkcje użytych w tekście zdań pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych, 

pojedynczych i złożonych, równoważników zdań 

−rozumie funkcję użytych form przypadków, liczb, osób, czasów w tekstach literackich, 

użytkowych, reklamowych 

−wykorzystuje wiedzę o języku podczas analizy różnych tekstów kultury 

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI 

−w zależności od celu poszukiwań świadomie wybiera odpowiedni słownik (słownik 

ortograficzny, słownik wyrazów bliskoznacznych, słownik języka polskiego, słownik wyrazów 

obcych, słownik frazeologiczny) 

−konfrontuje ze sobą informacje zgromadzone na podstawie różnych źródeł  

 

II.ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY 

 

−konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami 

−charakteryzuje osobę mówiącą na podstawie jej wypowiedzi 

−objaśnia funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w utworze epickim oraz 

środków stylistycznych w utworze poetyckim (w tym rozróżnia ożywienie i uosobienie jako 

rodzaje przenośni) 

−omawia funkcje elementów realistycznych i fantastycznych w: baśniach, legendach, mitach, 

bajkach, opowiadaniu, powieści 
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−wykorzystuje wiedzę na temat wersu, zwrotki, rymu, rytmu, refrenu do interpretacji utworu 

−nazywa elementy świata przedstawionego w utworze dramatycznym 

−rozumie powiązania między częściami utworu dramatycznego (akt, scena) 

−dostrzega zależność między rodzajem i funkcją komunikatu a jego odbiorcą (programy 

edukacyjne, rozrywkowe, informacyjne, reklamy) 

−wyróżnia wśród przekazów audiowizualnych programy informacyjne, rozrywkowe, reklamy; 

dostrzega różnice między celem tych programów  

−charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. 

miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość, prawda – kłamstwo, wierność – zdrada; konfrontuje 

sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami 

 

III.TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 

MÓWIENIE 

−tworzy wypowiedź zróżnicowaną stylistycznie w zależności od intencji nadawcy, sytuacji 

komunikacyjnej i rodzaju adresata 

−tworzy wypowiedź zróżnicowaną ze względu na funkcję komunikatu (ekspresywna, 

impresywna, poetycka)  

−uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, cytuje, stosuje się do 

reguł grzecznościowych  

−rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego  

−zadaje pytania alternatywne (przedstawia rozmówcy dwie możliwości rozwiązania problemu) 

−udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i 

stylistycznym  

−w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy  

i przysłowia związane z omawianą tematyką  

−posługuje się przysłowiami i powiedzeniami regionalnymi 

−poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego  

i niemęskoosobowego w czasach przeszłym i przyszłym  

−w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła 

−interpretuje przenośne treści utworów poetyckich przewidzianych w programie nauczania  

−zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do treści utworu  

−wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi  

−wykorzystuje wiedzę o częściach mowy podczas tworzenia własnej wypowiedzi 

−dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji i języka  

 

PISANIE 

−potrafi zastosować reguły ortograficzne w sytuacjach nietypowych(np. wykorzystać wiedzę  

o wyrazach pochodnych i rodzinie wyrazów, pisowni nie w przeciwstawieniach) 

−przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, a także zdania w równoważniki zdań    

i odwrotnie – odpowiednio do przyjętego celu 

−wprowadza i przekształca różne typy wypowiedzeń w zależności od celu i intencji wypowiedzi 

(zdania pojedyncze i złożone, równoważniki zdań) 

−komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, 

składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji  
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−uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury 

−udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i 

stylistycznym  

−w wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje 

frazeologizmy i przysłowia związane z omawianą tematyką  

−komponuje i przekształca plan wypowiedzi  

−pisze opowiadanie twórcze, list z perspektywy bohatera, baśń, sprawozdanie 

−świadomie wprowadza dialog, słownictwo opisujące przeżycia bohaterów jako element 

ożywiający akcję 

−tworzy folder, charakterystykę, komiks 

−w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła 

−sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (dba o poprawność słownikową 

tworzonych wypowiedzi, odpowiednio dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, 

wzbogacając tekst w zależności od formy wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej), składni 

(tworzy ciekawe pod względem składniowym wypowiedzi, stosuje się do zasad poprawności 

logiczno-składniowej, dba o poprawną interpunkcję wypowiedzeń złożonych, wydziela 

przecinkiem lub wpisuje w nawias wypowiedzenia wtrącone), fleksji (w wypowiedziach stosuje 

w poprawnych formach odmienne i nieodmienne części mowy przewidziane w programie 

nauczania, w tym poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju 

męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasach przeszłym i przyszłym), fonetyki (biegle 

stosuje wiadomości z zakresu fonetyki i wykorzystuje je w poprawnym zapisie wyrazów)  

−dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu  

 

 

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

oraz: 

 

I.ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH 

INFORMACJI 

 

SŁUCHANIE 

−w rozmowie i innych sytuacjach komunikacyjnych celowo odwołuje się do wypowiedzi innych 

osób 

−dokonuje selekcji informacji w celu wykorzystania ich w sytuacjach nietypowych 

−dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi  

w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym 

 

CZYTANIE 

−czyta ze zrozumieniem na poziomie krytyczno - twórczym teksty spoza listy lektur  

−interpretuje utwory poetyckie i prozatorskie  

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI 

−wybiera i wykorzystuje informacje z różnych źródeł (np. czasopism, stron internetowych) we 

własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub oceniającym 

 

II.ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY 
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−porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w różnych utworach 

epickich, poetyckich, dramatycznych 

−wskazuje elementy baśni, legendy, bajki, mitu w innych tekstach kultury oraz odnajduje  

i omawia nawiązania do tego typu utworów we współczesnych tekstach kultury, np. 

opowiadaniach, powieściach, reklamach, oraz w języku, np. we frazeologii 

−odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość 

−dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi  

w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym 

 

III.TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 

MÓWIENIE 

−przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania 

zadania, formułuje twórcze uwagi 

−podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury, dzieła także spoza kanonu lektur 

przewidzianych programem nauczania w klasie szóstej; omawia je w odniesieniu do innych dzieł 

także spoza kanonu lektur  

−interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych  

 

PISANIE 

−tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, pomysłową formą, 

poprawną konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych  

−wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, fleksyjną  

i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi  

−świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych 

programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki. 

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VII 

 

niedostateczny 

−poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 7 uniemożliwia 

osiąganie celów polonistycznych 

−uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności 
 
dopuszczający 

−poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 7 umożliwia 

osiąganie celów polonistycznych 

−uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności 
 

dostateczny 

−poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjny  klasy 7 

pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy 

programowej 

−uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności 

ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej 
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dobry 

−uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania 

i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne  

i praktyczne 

 

 

bardzo dobry 

−uczeń sprawnie  posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, 

potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania  zadań i problemów w nowych sytuacjach 

 
celujący 

−uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z 

podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne 

uzdolnienia 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VII  

 

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

dopuszczającą. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

 

SŁUCHANIE 

- uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela 

- wyraża prośbę o powtórzenie wypowiedzi 

- słucha nagrania wzorcowej recytacji 

- mówi na temat najważniejszych treści wysłuchanego utworu 

- rozumie polecenia 

- rozpoznaje fragmenty informacyjne i perswazyjne w wysłuchanym tekście 

- rozpoznaje emocje towarzyszące osobie wypowiadającej się  
 

CZYTANIE UTWORÓW LITERACKICH I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY 

− czyta teksty współczesne i dawne 

− odczytuje tekst literacki i inne dzieła sztuki (np. obraz, rzeźba, grafika) na poziomie 

dosłownym, na poziomie krytycznym z pomocą nauczyciela i rówieśników określa temat utworu 

i poruszony problem, odnosi się do wybranych kontekstów, np biograficznego, historycznego, 

kulturowego 

− rozpoznaje wypowiedź o charakterze emocjonalnym, argumentacyjnym, wskazuje  

w tekście argumentacyjnym tezę, argument i przykłady 
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− rozpoznaje w tekście najważniejsze informacje, opinię i fakty, rozróżnia fikcję  

i kłamstwo 
− wie, czym jest perswazja, sugestia, ironia, z pomocą nauczyciela i klasy rozpoznaje aluzję 

− rozróżnia elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim 

−wskazuje nadawcę i adresata wypowiedzi 

− dostrzega różne motywy postępowania bohaterów 

− odczytując sens utworu, dostrzega podstawowe wartości, takie jak przyjaźń, wierność, 

patriotyzm; formułuje wnioski 
− czyta utwory liryczne i zna cechy liryki jako rodzaju literackiego, zna gatunki należące do 

liryki: sonet, pieśń, tren 

−odróżnia osobę mówiącą w wierszu od autora tekstu, bohatera utworu od podmiotu lirycznego 

−zna podstawowe środki wyraz artystycznego wypowiedzi, w tym: neologizm, prozaizm, 

eufemizm, inwokację 

− rozpoznaje obrazy poetyckie w utworze 
−czyta utwory epickie i zna cechy epiki jako rodzaju literackiego, zna gatunki należące do epiki 

−wymienia elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze 

−wie, czym się różni fikcja literacka od rzeczywistości 

−rozróżnia narrację pierwszo -i trzecio osobową 

− rozpoznaje w tekście epickim fragmenty opowiadania i opisu 

− odróżnia dramat od innych rodzajów literackich, wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst 

główny, didaskalia, monolog i dialog 

−rozpoznaje balladę jako gatunek z pogranicza rodzajów literackich 
−posługuje się spisem treści, cytatem z poszanowaniem praw autorskich 

−rozpoznaje gatunki dziennikarskie: wywiad, artykuł, felieton 

−wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym, naukowym, publicystycznym 

− dostrzega symbole i alegorie w tekstach kultury 
−zna terminy adaptacja filmowa i adaptacja teatralna 

−wymienia osoby uczestniczące w procesie powstawania przedstawienia teatralnego oraz filmu 

(reżyser, aktor, scenograf, charakteryzator) 
−zauważa związki między dziełem literackim a innym tekstem kultury 

−dokonuje przekładu intersemiotycznego tekstów kultury i interpretacji zjawisk społecznych oraz 

prezentuje je w ramach różnych projektów grupowych 

 

TWORZENIE WYPOWIEDZI  (elementy retoryki, mówienie i pisanie) 

− s p o r z ąd z a  w r óż n ych  f o r m a ch  n o t a t k ę  d o t ycz ąc ą  w ys ł u ch an e j  

w yp o w i e d z i  

− tworzy plan dłuższej wypowiedzi 

− tworzy wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, w rozprawce z pomocą nauczyciela 

formłuje tezę, hipotezę oraz argumenty, samodzielnie podaje przykłady do argumentów, 

wnioskuje 

−wypowiada się na temat 

− stara się zachować poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną tekstu, a w tekstach 

mówionych zachowuje poprawność akcentowania wyrazów i zdań, dba o poprawną wymowę 

− stara się o estetyczny zapis wypowiedzi 

−wygłasza krótki monolog, podejmuje próbę wygłaszania przemówienia oraz próby 

uczestniczenia w dyskusji 
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−przygotowuje wywiad 
− streszcza, skraca, parafrazuje tekst, w tym tekst popularnonaukowy 

−wyraża swoje zdanie i umie je uzasadnić, odnosi się do cudzych poglądów 

−pisze opowiadanie odtwórcze i twórcze; wie, jak umieścić dialog w tekście 

−opisuje i charakteryzuje postaci rzeczywiste i fikcyjne 

− stosuje narrację pierwszo-i trzecio osobową 

−opisuje elementy dzieła malarskiego, wykorzystuje z pomocą nauczyciela odpowiednie 

konteksty 

−układa tekst o trójdzielnej kompozycji z uwzględnieniem akapitów, stosuje cytat 

−wygłasza z pamięci tekst poetycki 
 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa             

i kultura języka, ortografia i interpunkcja) 

 

−w i e ,  c z ym  j e s t  b ł ąd  j ę z yk o w y  

−ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego:  

–fonetyki (zna różnicę między głoską a literą; rozróżnia samogłoski  i spółgłoski, głoski 

dźwięczne ,bezdźwięczne, ustne, nosowe; wie, na czym polega zjawisko upodobnień pod 

względem dźwięczności i uproszczeń grup spółgłoskowych, utraty dźwięczności w wygłosie), 

dostrzega rozbieżności między mową a pismem 

–słowotwórstwa i słownictwa (wie, czym są w y r a z  p o d s t a w o w y i  p o c h o d n y ,  podstawa 

słowotwórcza, Formant, rdzeń, rodzina wyrazów; rozumie różnicę między wyrazem pokrewnym 

a bliskoznacznym, dostrzega zróżnicowanie formantów pod względem ich funkcji, rozumie 

różnicę między realnym a słowotwórczym znaczeniem wyrazów, odróżnia typy wyrazów 

złożonych), zna typy skrótów i skrótowców i stosuje zasady interpunkcji w ich zapisie, 

świadomie wzbogaca zasób własnego słownictwao przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy itp., 

odróżnia synonimy od homonimów 

–fleksji(stosuje wiedzę o częściach mowy w poprawnym zapisie partykuły nie 

z różnymi częściami mowy, rozpoznaje imiesłowy, zna zasady ich tworzenia i odmiany) 

–składni(wykorzystuje wiedzę o budowie wypowiedzenia pojedynczego i złożonego w 

przekształcaniu zdań pojedynczych na złożone i odwrotnie oraz wypowiedzeń z imiesłowowym 

równoważnikiem zdania na zdanie złożone i odwrotnie, dokonuje przekształceń z mowy zależnej 

na niezależną i odwrotnie 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę 

dopuszczającą oraz: 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

SŁUCHANIE 

−świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej przez uważne słuchanie wypowiedzi innych 

jej uczestników 

−żywo reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela, m.in. prosi o jej powtórzenie, 

uzupełnienie, wyjaśnienie 

−określa tematykę wysłuchanego utworu; ocenia wartość wysłuchanego tekstu 

−rozróżnia teksty o charakterze informacyjnym i perswazyjnym 

−wybiera potrzebne informacje z wysłuchanego tekstu 
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−rozpoznaje komizm, kpinę i ironię jako wyraz intencji wypowiedzi 
 

CZYTANIEUTWORÓW LITERACKICH I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY 

−podejmuje próby samodz ie lnego odczytania różnych tekstów współczesnych 

i dawnych na poziomie przenośnym, a w ich odczytaniu odnosi się do różnych kontekstów 

−nazywa różne motywy postępowania bohaterów 

−określa problem poruszony w utworze i ustosunkowuje się do niego 
−identyfikuje w tekście poetyckim cechy liryki 

−charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu 

−wskazuje podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi, w tym: neologizm, prozaizm, 

eufemizm, inwokację 
−wyodrębnia w tekście obrazy poetyckie 

−rozróżnia takie gatunki poezji, jak pieśń, hymn 

−identyfikuje elementy świata przedstawionego w utworze 

−odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości 

−rozumie znaczenie terminów realizm i fantastyka 

−odróżnia cechy gatunkowe noweli, powieści, opowiadania 

−podaje przykłady utworów należących do literatury dydaktycznej 

−zna cechy literatury dydaktycznej, wymienia cechy bajki i ballady 
−r o z p o z n a j e  c ech y d r am a t u  j ak o  r o d z a ju  l i t e r ack i ego  w  t e k ś c i e  

−s am o d z i e l n i e  wyszukuje potrzebne informacje w odpowiednich źródłach, sporządza prosty 

przypis 

−wyszukuje informacje w indeksie i przypisach 

−rozpoznaje językowe i pozajęzykowe środki perswazji, np. w reklamie prasowej 

−analizuje symbole i alegorie występujące w tekstach kultury 

−dostrzega funkcje środków pozajęzykowych w sztuce teatralnej i filmie 

−wskazuje w balladzie elementy typowe dla różnych rodzajów literackich 
−analizuje związki między dziełem literackim a innym tekstem kultury 

−wskazuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim 
 

TWORZENIE WYPOWIEDZI (elementy retoryki, mówienie i pisanie) 

−pisze na temat, starając się zachować przejrzystą kompozycję logicznej i spójnej wypowiedzi,  

wyraża własne zdanie i podaje argumenty na poparcie własnego stanowiska 

−zachowuje trójdzielną kompozycję dłuższej wypowiedzi, w tym w przemówieniu 

−stosuje się do zasad poprawnej wymowy oraz norm dotyczących akcentowania wyrazów i zdań, 

zna wyjątki w akcentowaniu wyrazów,  

−rozróżnia środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych 

i nieoficjalnych sytuacjach mówienia 

−stosuje zasady etykiety językowej i przestrzega zasad etyki mowy 

−uczestniczy w dyskusji zgodnie z zasadami kultury 

−dostrzega zjawisko brutalności słownej, kłamstwo i manipulację 
−uczestniczy w omówieniu recytacji własnej, koleżanek i kolegów 

−redaguje rozprawkę z tezą bądź hipotezą, formułuje odpowiednie argumenty i popiera je 

odpowiednimi przykładami 

−pisze wywiad 

−stosuje akapity, dba o spójne nawiązania między poszczególnymi częściami wypowiedzi 
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−zachowuje poprawność językową i stylistyczną tworzonego tekstu 

−wykazuje dbałość o estetykę zapisu oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną 
−opisuje dzieło malarskie z odniesieniem do odpowiednich kontekstów; odczytuje sensy 

przenośne w tekstach kultury, takich jak obraz, plakat, grafika 

−w tekstach własnych wykorzystuje różne formy wypowiedzi, w tym opis sytuacji 

−recytuje tekst poetycki, podejmuje próbę interpretacji głosowej z uwzględnieniem tematu i 

wyrażanych emocji 
 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa             

i kultura języka, ortografia i interpunkcja) 

−d o s t r z ega  b ł ęd y  j ę z yk o w e  i  p o t r a f i  j e  s k o r yg o w ać  

−stosuje w tworzonych tekstach podstawową wiedzę językową w zakresie: 

-fonetyki (zna różnicę między głoską a literą; rozróżnia samogłoski i spółgłoski, głoski 

dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe; wie, na czym polega zjawisko upodobnień pod 

względem dźwięczności i uproszczeń grup spółgłoskowych, utraty dźwięczności w wygłosie), 

dostrzega rozbieżności między mową a pismem 

–słowotwórstwa i słownictwa (wie, czymsą w y r a z  p o d s t a w o w y i  p o c h o d n y ,  podstawa 

słowotwórcza, formant, rdzeń, rodzina wyrazów; rozumie różnicę między wyrazem  pokrewnym 

a bliskoznacznym, dostrzega zróżnicowanie formantów pod względem ich funkcji, rozumie 

różnicę między realnym a słowotwórczym znaczeniem wyrazów, odróżnia typy wyrazów 

złożonych), zna typy skrótów i skrótowców i stosuje zasady interpunkcji w ich zapisie, 

świadomie wzbogaca zasób własnego słownictwao przysłowia, powiedzenia,frazeologizmy itp., 

odróżnia synonimy od homonimów 

–fleksji(stosuje wiedzę o częściach mowy w poprawnym zapisie partykuły nie 

z różnymi częściami mowy, rozpoznaje imiesłowy, zna zasady ich tworzenia  

i odmiany) 

–składni(wykorzystuje wiedzę o budowie wypowiedzenia pojedynczego i złożonego w 

przekształcaniu zdań pojedynczych na złożone i odwrotnie oraz wypowiedzeń z imiesłowowym 

równoważnikiem zdania na zdanie złożone i odwrotnie, dokonuje przekształceń z mowy zależnej 

na niezależną i odwrotnie 

 

 

Ocenędobrąotrzymujeuczeń,któryspełniawymaganiakryterialnenaocenę dostateczną oraz: 

 

KSZTAŁCENIIE LITERACKIE I KULTUROWE 

 

SŁUCHANIE 

− słucha nagrań recytacji utworów poetyckich i prozatorskich oraz dostrzega środki wyrazu 

artystycznego tekstu 

−analizuje i rozpoznaje intencję nadawcy wysłuchanego utworu, w tym aluzję, sugestię, 

manipulację 
 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY 

−  płynnie czyta teksty współczesne i dawne ,stosując się do zasad poprawnej interpunkcji, 

akcentowania i intonacji 

−odczytuje tekst na poziomie przenośnym 
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− określa funkcję przeczytanego tekstu 

−  interpretuje tytuł utworu 

− wyjaśnia motywy postępowania bohaterów, ocenia ich zachowania i postawy 

w odniesieniu do ogólnie przyjętych zasad moralnych 

− dostrzega manipulację i perswazję, wartościowanie w czytanym tekście, w tym  

w satyrze 
− określa funkcję środków artystycznego wyrazu 

− analizuje elementy świata przedstawionego w utworze, omawia ich funkcję  

w konstrukcji utworu 

− uzasadnia przynależność gatunkową różnych utworów literackich 

− uzasadnia przynależność tekstu prasowego do publicystyki 

− wyszukuje i porównuje informacje w różnych tekstach, m.in. popularnonaukowych 
i naukowych 

− analizuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej 

− odczytuje sensy przenośne i symboliczne w odbieranym tekście 
 

 

MÓWIENIE 

 

TWORZENIE WYPOWIEDZI (elementy retoryki, mówienie i pisanie) 

− płynnie mówi na podany temat, starając się zachować zasady poprawności językowej i 

stylistycznej 

−uzasadnia własne zdanie za pomocą rzeczowych argumentów 

−dobiera środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych 

i nieoficjalnych sytuacjach mówienia 

−aktywnie uczestniczy w dyskusji 

−wystrzega się brutalności słownej, kłamstwa i manipulacji w wypowiedzi ustnej 
−pisze na temat, stosując funkcjonalną kompozycję logicznej wypowiedzi, polemizuje ze 

stanowiskiem innych, formułuje rzeczowe argumenty poparte celnie dobranymi przykładami 

−dobiera i stosuje środki językowe odpowiednio do sytuacji i odbiorcy oraz rodzaju komunikatu 

−p r ez en t u j e  dyskusji swoje stanowisko, rozwija je odpowiednio dobranymi argumentami, 

świadome stosuje retoryczne środki wyrazu 

−reaguje z zachowaniem zasad kultury na zjawisko brutalności słownej, kłamstwo 

i manipulację 
−w rozprawce dobiera odpowiednie argumenty, w których odwołuje się do kontekstu  

literackiego, popiera je odpowiednimi przykładami 

−pisze wywiad, wykorzystując zdobytą z różnych źródeł wiedzę na temat podjęty  

w rozmowie 

−opisuje dzieło malarskie z odniesieniem do odpowiednich kontekstów; podejmuje próbę 

interpretacji tekstu kultury, np. obrazu, plakatu, grafiki 

−w tekstach własnych wykorzystuje różne formy wypowiedzi, w tym mowę zależną  

i niezależną w celu dynamizowania akcji i charakteryzowania bohatera  

−recytuje tekst poetycki, interpretacje głosowo z uwzględnieniem tematu  

−ocenia recytację własną, koleżanek i kolegów i przedstawia uzasadnienie swojej oceny 
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KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE  (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa             

i kultura języka, ortografia i interpunkcja) 

 

−umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie: 

−d o k o n u j e  k o r ek t y t w o r z o n ego  t ek s t u  

−an a l i z u j e  e l em en ty  j ę z yk o w e  w  t e k s t ach  k u l t u r y ( n p .  w  r ek l am ach ,  

p l a k ac i e ,  w  p i o s en ce ) ,  w yk o r z ys t u j ąc  w i ed z ę  o  j ę z yk u  w  z ak r e s i e :  

- fonetyki (zna różnicę między głoską a literą; rozróżnia samogłoski i spółgłoski, głoski 

dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe; wie, na czym polega zjawisko upodobnień pod 

względem dźwięczności i uproszczeń grup spółgłoskowych, utraty dźwięczności w wygłosie), 

dostrzega rozbieżności między mową a pismem 

−słowotwórstwa i słownictwa(wie, czym są w y r a z  p o d s t a w o w y i  p o c h o d n y ,  podstawa 

słowotwórcza, formant, rdzeń, rodzina wyrazów ;rozumie różnicę między wyrazem pokrewnym a 

bliskoznacznym, dostrzega zróżnicowanie formantów pod względem ich funkcji, rozumie 

różnicę między realnym a słowotwórczym znaczeniem wyrazów, odróżnia typy wyrazów 

złożonych), zna typy skrótów i skrótowców i stosuje zasady interpunkcji w ich zapisie, 

świadomie wzbogaca zasób własnego słownictwa o przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy itp., 

odróżnia synonimy od homonimów 

–fleksji(stosuje wiedzę o częściach mowy w poprawnym zapisie partykuły nie 

z różnymi częściami mowy, rozpoznaje imiesłowy, zna zasady ich tworzenia  

i odmiany) 

–składni(wykorzystuje wiedzę o budowie wypowiedzenia pojedynczego i złożonego  

w przekształcaniu zdań pojedynczych na złożone i odwrotnie oraz wypowiedzeń  

z imiesłowowym równoważnikiem zdania na zdanie złożone i odwrotnie, dokonuje przekształceń 

z mowy zależnej na niezależną i odwrotnie 

 

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

oraz: 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

 

SŁUCHANIE 

−słucha nagrań recytacji utworów poetyckich i prozatorskich oraz dostrzega i ocenia zabiegi 

związane z prezentacją walorów artystycznych tekstu 

−interpretuje wysłuchany tekst, uwzględniając intencję jego nadawcy 
 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓRINNYCH TEKSTÓW KULTURY 

−płynnie czyta teksty współczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej interpunkcji, 

akcentowania, intonacji oraz uwzględnia budowę wersyfikacyjną,  a także organizację rytmiczną 

utworu poetyckiego 

−odczytuje tekst na poziomie przenośnym i symbolicznym 

−wartościuje zachowania i postawy bohaterów, uwzględniając motywy ich postępowania i 

odwołując się do ogólnie przyjętych zasad moralnych 

−ustosunkowuje się do różnych sposobów oddziaływania tekstu na odbiorcę, takich jak 

perswazja, manipulacja itp. 

−określa funkcję środków artystycznego wyrazu, a zwłaszcza symbolu i alegorii 
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−interpretuje symbole występujące w różnych tekstach kultury 
 

TWORZENIE WYPOWIEDZI (elementy retoryki, mówienie i pisanie) 

−udowadnia swoje racje za pomocą rzeczowych argumentów ułożonych w logiczny wywód 
−aktywnie uczestniczy w dyskusji, używając środków językowych wyrażających stosunek 

mówiącego do przedstawianych treści i nawiązując do wypowiedzi przedmówców, podejmuje 

próby prowadzenia dyskusji 

−charakteryzując postać fikcyjną, ocenia i wartościuje jej zachowania i postawy 

w odniesieniu do ogólnie przyjętych norm moralnych 

−analizuje uczucia własne i bohaterów literackich, 

−próbuje interpretować głosowo wygłaszany tekst, m.in. przez poprawne  stosowanie pauz  

w tekście zawierającym przerzutnie, 

−krytycznie, rzeczowo omawia oraz ocenia recytację własną i kolegów 

−pisze wypowiedzi logiczne, spójne i przejrzyste pod względem kompozycyjnym i poprawne pod 

względem językowym, stylistycznym, ortograficznym oraz interpunkcyjnym 

−dobierając odpowiednie słownictwo, tworzy tekst wyrażający intencje nadawcy 

−posługuje się odpowiednimi argumentami i przykładami w celu uzasadnienia własnego zdania  

−posługując się bogatym słownictwem, redaguje różne formy wypowiedzi,  m.in. opowiadanie  

z elementami dialogu i monologu, opisu, charakterystyki, zróżnicowane stylistycznie i 

funkcjonalnie opisy, recenzję i notatkę (różnorodne postaci) oraz pisma użytkowe 

−odwołując się do kontekstów, tworzy rozprawkę z tezą lub hipotezą 

 

 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE  (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i 

kultura języka, ortografia i interpunkcja) 

 

−wykorzystując wiedzę o języku, analizuje elementy językowe w tekstach kultury jako świadome 

kształtowanie warstwy stylistycznej tekstu 

−świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych 

programem nauczania w zakresie fonetyki, fleksji, składni, słownictwa 

 

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

oraz: 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

 

SŁUCHANIE 

−słucha i rozumie wypowiedzi kolegów i nauczyciela jako aktywny uczestnik różnych sytuacji 

mówienia w czasie zajęć lekcyjnych 

−odczytuje i interpretuje zabiegi związane z prezentacją walorów artystycznych nagrania  

−wzorcowej recytacji 

−analizuje i wykorzystuje w nowych sytuacjach dydaktycznych informacje wybrane 

z wysłuchanego tekstu 

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY 
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−czyta różne teksty (zarówno współczesne, jak i dawne, przewidziane w programie nauczania) na 

poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym 

−samodzielnie interpretuje teksty pisane i inne teksty kultury, uwzględniając intencję nadawcy 

oraz konteksty niezbędne do interpretacji 

−praktycznie wykorzystuje informacje wybrane z tekstu literackiego, popularnonaukowego, 

naukowego 

−krytycznie ocenia i wartościuje treści, zachowania i postawy przedstawione  

 w utworach w odniesieniu do systemu moralnego i etycznego 

 

TWORZENIE WYPOWIEDZI  (elementy retoryki, mówienie i pisanie) 

−samodzielnie buduje spójne, logiczne, rzeczowe wypowiedzi na podany temat,   

w których przedstawia własne stanowisko, lub za pomocą popartych przykładami argumentów 

uwzględniających różne konteksty kulturowe dowodzi przyjętych racji 

−aktywnie uczestniczy w dyskusji jako dyskutant lub przewodniczący, rzeczowo przedstawia 

swoje stanowisko i wnioski 

−interpretuje głosowo wygłaszany z pamięci lub czytany tekst, uwzględniając funkcję 

zastosowanych środków stylistycznych 

−oceniając pracę innych, przedstawia krytyczną, rzeczową refleksję wynikającą 

z wnikliwej analizy wykonanych zadań i erudycji polonistycznej 

−pisze wypowiedzi oryginalne pod względem sposobu ujęcia tematu, w tym rozprawkę   

z  hipotezą;  wykazuje się szczególną dbałością o poprawność językową, bezbłędny zapis, 

logiczną kompozycję 

−tworzy oryginalne notatki, posługując się bogatym słownictwem 

−redaguje dłuższe formy wypowiedzi 

−podejmuje próby własnej twórczości literackiej 
 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE  (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i 

kultura języka, ortografia i interpunkcja) 

 

−wykorzystując wiedzę o języku, odczytuje sensy symboliczne i przenośne w tekstach kultury 

jako efekt świadomego kształtowania warstwy stylistycznej wypowiedzi 

−samodzielnie poszerza wiedzę językową i wykorzystuje ją we własnych wypowiedziach 
 

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY 8 

 

niedostateczny 

−poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 8 uniemożliwia 

osiąganie celów polonistycznych 

−uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności 
 

dopuszczający 

−poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 8 umożliwia 

osiąganie celów polonistycznych 

−uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności 
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dostateczny 

−poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 8 

pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych wprogramie i wynikających 

z podstawy programowej 

−uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności 

ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej 

dobry 

−uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania  

i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne  

i praktyczne 

 

bardzo dobry 

−uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, 

potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach 

 

celujący 

−uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z  

podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne 

uzdolnienia 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA ABSOLWENTA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

 

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

dopuszczającą. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

 

SŁUCHANIE 

−rozumie większość poleceń  

−uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela, wyraża prośbę o powtórzenie wypowiedzi 

−słucha nagrania wzorcowej recytacji 

−mówi na temat najważniejszych treści wysłuchanego utworu 

−rozpoznaje typowe fragmenty informacyjne i perswazyjne w wysłuchanym tekście 

−rozpoznaje emocje towarzyszące osobie wypowiadającej się, rozumie ogólny sens jej 

wypowiedzi  
 

CZYTANIE UTWORÓW LITERACKICH I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY 

−czyta teksty współczesne i dawne, w tym pisane gwarą1 

  
1 Tłustą czcionką wyszczególniono treści, które pojawiają się po raz pierwszy w klasie 8.  
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−wskazuje w tekstach archaizmy i wyrazy należące do gwar, odszukuje ich znaczenie  

w przypisach 

−odczytuje tekst literacki i inne dzieła sztuki (np. obraz, rzeźbę, grafikę, fotografię) na poziomie 

dosłownym, na poziomie krytycznym z pomocą nauczyciela i rówieśników określa temat utworu 

i poruszony problem, odnosi się do wybranych kontekstów, np. biograficznego, historycznego, 

kulturowego 

−rozpoznaje wypowiedź o charakterze emocjonalnym, argumentacyjnym, wskazuje  

w tekście argumentacyjnym tezę, argument i przykłady 
−rozpoznaje w tekście najważniejsze informacje, opinie i fakty  

−rozróżnia fikcję i kłamstwo 

−wie, czym są perswazja, sugestia, ironia, rozpoznaje je w typowych tekstach i sytuacjach 

−zauważa wybrane elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim 

−wskazuje nadawcę i adresata wypowiedzi 

−dostrzega i krótko omawia główne motywy postępowania bohaterów 

−odczytując sens utworu, dostrzega wartości, takie jak przyjaźń, wierność, patriotyzm;  
−czyta utwory liryczne i dostrzega cechy liryki jako rodzaju literackiego  

−zna gatunki należące do liryki: sonet, pieśń, tren, hymn, fraszka  

−odróżnia osobę mówiącą w wierszu od autora tekstu, bohatera utworu od podmiotu lirycznego 

−wymienia środki wyrazu artystycznego wypowiedzi: epitet, uosobienie, ożywienie, neologizm, 

prozaizm, eufemizm, inwokację, pytanie retoryczne, apostrofę, anaforę, porównanie, porównanie 

homeryckie, archaizację, kolokwializm – potrafi je wskazać z pomocą nauczyciela  

−dostrzega obrazy poetyckie w utworze, potrafi krótko je opisać   
−czyta utwory epickie i zna cechy epiki jako rodzaju literackiego, wymienia gatunki należące do 

epiki – opowiadanie, powieść (i jej odmiany), legendę, baśń, przypowieść (parabolę), mit, 

nowelę, bajkę pamiętnik, dziennik, fantasy, epopeję 

−zna elementy rytmizujące wypowiedź – wers, rym, strofa, refren 

−wymienia elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze 

−wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych, wątek główny i poboczny, 

omawia zdarzenia wchodzące w skład akcji utworu 

−odróżnia narratora od autora tekstu i bohatera utworu 

−rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową 

−rozpoznaje w tekście epickim fragmenty opowiadania i opisu 

−wskazuje tytuł, podtytuł, motto, puentę, punkt kulminacyjny 

−zna cechy komiksu, piosenki 

−odróżnia dramat od innych rodzajów literackich, wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst 

główny, didaskalia, monolog (w tym monolog wewnętrzny) i dialog; zna podział dramatu na 

tragedię, komedię i dramat właściwy 

−czyta scenariusze, rozumiejąc ich specyficzną budowę i treść  

−potrafi zakwalifikować znane mu teksty jako baśń, bajkę, legendę, mit, nowelę, pamiętnik, 

dziennik, balladę i satyrę  
−posługuje się spisem treści, cytatem z poszanowaniem praw autorskich 

−odróżnia tekst literacki od naukowego i popularnonaukowego, z pomocą nauczyciela wyszukuje 

najważniejsze informacje w tekście popularnonaukowym, naukowym, publicystycznym 
−wymienia gatunki dziennikarskie: wywiad, felieton, artykuł, reportaż 

−z pomocą nauczyciela wskazuje  symbole i alegorie w omawianych tekstach kultury 
−zna terminy adaptacja filmowa i adaptacja teatralna 
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−wymienia osoby uczestniczące w procesie powstawania przedstawienia teatralnego oraz filmu 

(reżyser, aktor, scenograf, charakteryzator, scenarzysta, kostiumolog) 
−zauważa najważniejsze związki między dziełem literackim a innym tekstem kultury 

−wspólnie z innymi dokonuje przekładu intersemiotycznego tekstów kultury i interpretacji 

zjawisk społecznych w ramach różnych projektów grupowych  

−wie, czym jest aforyzm i anegdota 

−z pomocą nauczyciela wskazuje w cudzej wypowiedzi (w tym literackiej) elementy 

retoryki: powtórzenia, pytania retoryczne, apostrofy, wyliczenia, wykrzyknienia 

−identyfikuje styl oficjalny, nieoficjalny (potoczny), urzędowy (mówiony i pisany)  

i artystyczny 
 

TWORZENIE WYPOWIEDZI (elementy retoryki, mówienie i pisanie) 

−pisze na temat, stara się zachować poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną tekstu  

−zna najważniejsze zasady interpunkcji zdania pojedynczego, złożonego i wielokrotnie 

złożonego, stara się je stosować w praktyce, popełnione błędy nie uniemożliwiają zrozumienia 

całości tekstu,  

−układa tekst o trójdzielnej kompozycji z uwzględnieniem akapitów, stosuje cytat  
−stara się o estetyczny zapis wypowiedzi 

−sporządza w różnych formach notatkę dotyczącą wysłuchanej wypowiedzi 

−redaguje zrozumiałe ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, pozdrowienia, życzenia, 

gratulacje, dedykację, uwzględniając w nich najważniejsze, niezbędne elementy oraz właściwy 

zapis graficzny  

−tworzy plan dłuższej wypowiedzi 

−formułuje treść sms-a, e-maila, starając się o ich poprawny zapis ortograficzny, dodaje 

komentarz do przeczytanej informacji elektronicznej   

−streszcza, skraca tekst (w tym tekst popularnonaukowy), poprawnie przytaczając większość 

zagadnień  

−pisze schematyczny opis, charakterystykę, sprawozdanie, list nieoficjalny i oficjalny  

−tworzy krótką wypowiedź o charakterze argumentacyjnym 

−w rozprawce z pomocą nauczyciela formułuje tezę, hipotezę oraz argumenty, odróżnia przykład 

od argumentu, wnioskuje, stara się stosować właściwe rozprawce słownictwo  

−pisze proste opowiadanie odtwórcze i twórcze; wie, jak umieścić dialog w tekście 

−stosuje narrację pierwszo- i trzecioosobową 

−opisuje i charakteryzuje siebie, postaci rzeczywiste i fikcyjne, porównuje wybrane cechy 

bohaterów literackich i rzeczywistych 

−pisze swój życiorys, CV, a z pomocą nauczyciela podanie i list motywacyjny we własnej 

sprawie 

−przygotowuje prosty wywiad, zachowując jego układ (pytania – odpowiedzi)  

−opisuje elementy dzieła malarskiego, grafiki, plakatu, rzeźby, fotografii, wykorzystuje  

w nich z pomocą nauczyciela podane konteksty 

−wspólnie z innymi uczniami pisze scenariusz na podstawie dzieła literackiego lub twórczy, 

zapisuje w nim dialogi   

−pisze prostą, schematyczną recenzję książki/filmu/przedstawienia  
−mówi na temat  

−wyraża swoje zdanie i umie je krótko, ale logicznie uzasadnić 

−w tekstach mówionych zachowuje poprawność akcentowania wyrazów i zdań, dba  
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o poprawną wymowę, nie popełnia wielu rażących błędów językowych, jego wypowiedź jest 

komunikatywna  

−wygłasza krótki monolog, podejmuje próbę wygłaszania przemówienia oraz próby 

uczestniczenia w dyskusji  

−wygłasza z pamięci tekst poetycki 
 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i 

kultura języka, ortografia i interpunkcja) 

 

−zna podstawowe zasady ortograficzne (u, ó, ż, rz, ch, h, om, on, em, en, ą, ę, pisownia 

przedrostków, wielka i mała litera, zasady dotyczące pisowni zakończeń wyrazów, oznaczenia 

miękkości spółgłosek) i najważniejsze wyjątki od nich, stara się stosować je w praktyce, w razie 

problemów korzysta ze słownika ortograficznego   

−wie, czym jest błąd językowy, stara się stosować podstawowe zasady poprawności językowej,  

a w razie wątpliwości korzysta ze słowników, przede wszystkim słownika języka polskiego, 

słownika poprawnej polszczyzny oraz słownika frazeologicznego 

−ma podstawową wiedzę (stosuje ją w praktyce samodzielnie lub z niewielką pomocą)  

z zakresu gramatyki języka polskiego:  

− fonetyki – zna różnicę między głoską a literą; rozróżnia samogłoski i spółgłoski, głoski 

dźwięczne, bezdźwięczne (np. w parach p-b, t-d itd.), ustne, nosowe, twarde i miękkie; wie, na 

czym polega zjawisko upodobnień pod względem dźwięczności i uproszczeń grup 

spółgłoskowych, utraty dźwięczności w wygłosie, dostrzega rozbieżności między mową a 

pismem,  

− słowotwórstwa i słownictwa – wie, czym są wyraz podstawowy i pochodny, podstawa 

słowotwórcza, formant, rdzeń, rodzina wyrazów i rozpoznaje je na przykładach omawianych na 

lekcji,  rozumie różnicę między wyrazem pokrewnym a bliskoznacznym, dostrzega 

zróżnicowanie formantów pod względem ich funkcji, rozumie różnicę między realnym a 

słowotwórczym znaczeniem wyrazów, odróżnia typy wyrazów złożonych, zna typy skrótów i 

skrótowców oraz stosuje zasady interpunkcji w ich zapisie, zna i rozumie znaczenie wybranych 

przysłów, powiedzeń, frazeologizmów itp., z pomocą nauczyciela odróżnia synonimy, antonimy, 

homonimy, rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone, zna pojęcia treść i zakres wyrazu, język 

ogólnonarodowy, gwara, dialekt,  

− fleksji – rozpoznaje na typowych przykładach części mowy: odmienne – rzeczownik  

(z podziałem na osobowy, nieosobowy, żywotny, nieżywotny, pospolity, własny), czasownik 

(dokonany, niedokonany, czasownik w stronie czynnej, biernej i zwrotnej), przymiotnik, 

liczebnik (i jego rodzaje), potrafi je odmieniać, w wyrazach oddziela temat od końcówki; 

rozpoznaje na typowych przykładach nieodmienne części mowy – przysłówek (w tym 

odprzymiotnikowy), samodzielne i niesamodzielne (spójnik, partykuła, przyimek), stara się 

stosować wiedzę o częściach mowy w poprawnym zapisie: głosek dźwięcznych i 

bezdźwięcznych, przyimków, zakończeń czasowników, partykuły nie i -by z różnymi częściami 

mowy, zna imiesłowy, z pomocą nauczyciela wyjaśnia zasady ich tworzenia i odmiany, 

− składni – rozpoznaje na typowych  przykładach części zdania: podmiot, orzeczenie, przydawkę, 

dopełnienie, okolicznik, rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu pojedynczym, a także zależności 

między zdaniami składowymi w zdaniu złożonym, przy pomocy nauczyciela wskazuje człon 

nadrzędny i podrzędny, wykorzystuje wiedzę o budowie wypowiedzenia pojedynczego  

i złożonego w przekształcaniu zdań pojedynczych na złożone i odwrotnie oraz wypowiedzeń  
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z imiesłowowym równoważnikiem zdania na zdanie złożone i odwrotnie, rozpoznaje zdania 

bezpodmiotowe, dokonuje przekształceń z mowy zależnej na niezależną i odwrotnie, sporządza 

wykresy typowych zdań pojedynczych, złożonych i wielokrotnie złożonych, wyodrębnia zdania 

składowe w typowych zdaniach złożonych i wielokrotnie złożonych, potrafi wymienić i określić 

na łatwych przykładach rodzaje zdań pojedynczych (rozwinięte i nierozwinięte, oznajmujące, 

rozkazujące, pytające, wykrzyknikowe), złożonych (współrzędnie i podrzędnie), odróżnia zdania, 

uwzględniając cel wypowiedzi: oznajmujące, pytające i rozkazujące, stosuje je w swoich 

wypowiedziach  

−zna i próbuje stosować normy językowe i zasady grzecznościowe odpowiednie dla 

wypowiedzi publicznych  

−wie, czym są manipulacja i prowokacja językowa 

−zna językowe sposoby osiągania porozumienia, intuicyjnie je stosuje 
 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę 

dopuszczającą oraz: 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

 

SŁUCHANIE 

−świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej przez uważne słuchanie wypowiedzi innych 

jej uczestników, rozumie większość wypowiedzi, reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela, 

m.in. prosi o ich powtórzenie, wyjaśnienie 

−określa tematykę wysłuchanego utworu, ocenia wartość wysłuchanego tekstu, wybiera  

z wysłuchanego tekstu potrzebne informacje  

−rozróżnia teksty o charakterze informacyjnym i perswazyjnym 

−podejmuje próby rozpoznania intencji nadawcy wysłuchanego utworu, w tym aluzję, sugestię, 

manipulację 

−rozpoznaje w typowych tekstach i sytuacjach komizm, kpinę i ironię jako wyraz intencji 

wypowiedzi 
 

CZYTANIE UTWORÓW LITERACKICH I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY 

−podejmuje próby samodzielnego odczytania różnych tekstów współczesnych i dawnych na 

poziomie przenośnym, podejmuje próby odczytania ich w różnych kontekstach  

−rozumie znaczenie archaizmów i wyrazów należących do gwar obecnych w tekstach 

literackich lub odszukuje ich znaczenie w przypisach 

−odczytuje tekst literacki i inne dzieła sztuki (np. obraz, rzeźbę, grafikę, fotografię) na poziomie 

dosłownym i przenośnym, przy niewielkiej pomocy określa temat utworu i poruszony problem, 

odnosi się do najważniejszych kontekstów, np. biograficznego, historycznego, kulturowego  

−zauważa i rozumie podstawowe emocje oraz argumenty zawarte w wypowiedziach,  

a także tezę, argumenty i przykłady w wypowiedzi  

−samodzielnie wskazuje najważniejsze informacje zawarte w tekście, przytacza opinie  

−odróżnia opinię od faktu, fikcję od kłamstwa oraz fikcję od rzeczywistości, rozumie znaczenie 

terminów realizm i fantastyka 
−dostrzega w analizowanym tekście perswazję, sugestię, ironię i nieskomplikowane aluzje 

−wskazuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim, rozumie sytuację, w jakiej znajdują 
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się bohaterowie  

−identyfikuje nadawcę i adresata wypowiedzi i określa ich główne cechy 

−dostrzega i omawia główne motywy postępowania bohaterów 

−identyfikuje w tekście poetyckim cechy liryki 

−rozróżnia takie gatunki liryczne, jak pieśń, hymn, sonet, tren, fraszka 

−charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu i bohatera wiersza, nie utożsamia ich z autorem  

−wskazuje środki wyrazu artystycznego wypowiedzi: neologizm, prozaizm, eufemizm, 

inwokację, pytanie retoryczne, apostrofę, anaforę, porównanie, porównanie homeryckie, 

archaizację, kolokwializm 
−wyodrębnia w tekście obrazy poetyckie i omawia sposób obrazowania 

−odróżnia cechy gatunkowe noweli, powieści (i jej gatunków), opowiadania, legendy, baśni, 

przypowieści (paraboli), mitu, bajki, pamiętnika, dziennika, fantasy, epopei  

−identyfikuje elementy świata przedstawionego w utworze 

−omawia fabułę, odróżnia fabułę utworu od akcji  

−analizuje funkcję podtytułu, motta, puenty, punktu kulminacyjnego w utworach 

−omawia i analizuje elementy  komiksu, piosenki 
−określa rodzaj narracji w tekście (pierwszoosobowa, trzecioosobowa)  

−wyodrębnia w tekście epickim fragmenty opowiadania i opisu  

−rozpoznaje cechy dramatu jako rodzaju literackiego w tekście, stosuje w praktyce słownictwo 

dotyczące dramatu: akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog (w tym monolog wewnętrzny)  

i dialog, zna najważniejsze cechy tragedii komedii i dramatu właściwego, potrafi zakwalifikować 

typowe utwory dramatyczne do poszczególnych rodzajów dramatu 

−czyta z podziałem na role i ze zrozumieniem dialogi ze scenariuszy, rozumie budowę  

i treść dramatu 

−podaje przykłady utworów należących do literatury dydaktycznej, wymienia cechy bajki 

−wskazuje w balladzie i satyrze elementy typowe dla różnych rodzajów literackich 
−wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym, naukowym, publicystycznym, indeksie  

i przypisach, wykorzystuje do pracy spis treści  

−wyszukuje i zapisuje cytaty z poszanowaniem praw autorskich, sporządza prosty przypis  

−wymienia i rozpoznaje gatunki dziennikarskie: wywiad, felieton, artykuł, reportaż  

−analizuje proste symbole i alegorie występujące w poznanych tekstach kultury 

−rozpoznaje adaptację filmową i teatralną, wie, czym się one różnią od oryginalnego tekstu  

−określa rolę osób uczestniczących w procesie powstawania przedstawienia teatralnego oraz 

filmu (reżyser, aktor, scenograf, charakteryzator, scenarzysta, producent, operator, dźwiękowiec, 

rekwizytor, inspicjent, sufler, statysta, oświetleniowiec, kostiumolog) 
−dostrzega związki między dziełem literackim a innym tekstem kultury (np. obrazem, plakatem, 

dziełem muzycznym, rzeźbą) 

−wspólnie z innymi lub samodzielnie dokonuje przekładu intersemiotycznego tekstów kultury  

i interpretacji wybranych zjawisk społecznych oraz prezentuje je w ramach różnych projektów 

grupowych 

−rozpoznaje aforyzm i anegdotę  

−w cudzej wypowiedzi (w tym literackiej) zauważa elementy retoryki: powtórzenia, pytania 

retoryczne, apostrofy wyliczenia, wykrzyknienia 
−rozpoznaje językowe i pozajęzykowe środki perswazji, np. w reklamie prasowej 

−dostrzega funkcje środków pozajęzykowych w sztuce teatralnej i filmie 
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−rozpoznaje na typowych przykładach styl oficjalny, nieoficjalny (potoczny), urzędowy 

(mówiony i pisany) i artystyczny  

−potrafi nazwać, pejzaż, portret, scenę rodzajową, martwą naturę 
 

TWORZENIE WYPOWIEDZI (elementy retoryki, mówienie i pisanie) 

−pisze na temat, starając się zachować przejrzystą kompozycję logicznej i spójnej wypowiedzi, 

pisze teksty zrozumiałe i klarowne, wyraża opinię i podaje argumenty na poparcie własnego 

stanowiska  

-wykazuje dbałość o poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną tekstu, 

zna najważniejsze zasady interpunkcji zdania pojedynczego, złożonego i wielokrotnie złożonego, 

stara się je stosować w praktyce  

−układa tekst o trójdzielnej kompozycji, stosuje akapity, dba o spójne nawiązania między 

poszczególnymi częściami wypowiedzi  

−wykazuje dbałość o estetykę zapisu  
−sporządza w różnych formach notatkę dotyczącą treści przeczytanego tekstu 

− redaguje ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, pozdrowienia, życzenia, gratulacje, 

dedykację, uwzględniając w nich z reguły wszystkie elementy i właściwy zapis graficzny  

−tworzy plan ramowy i szczegółowy dłuższej wypowiedzi  

−formułuje treść sms-a, e-maila, stosując poprawny zapis ortograficzny, dodaje poprawny 

komentarz do przeczytanej informacji elektronicznej   

−streszcza, skraca, parafrazuje tekst (w tym tekst naukowy i popularnonaukowy), poprawnie  

i samodzielnie przytaczając większość zagadnień  

− pisze opis, charakterystykę, sprawozdanie, list nieoficjalny i oficjalny, zgodnie z cechami 

gatunkowymi tekstów 

−tworzy krótką wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, w rozprawce formułuje tezę, 

hipotezę oraz argumenty, dobiera przykłady do argumentów, podejmuje próbę wnioskowania, 

stosuje właściwe rozprawce słownictwo, rozróżnia rozprawkę z tezą od rozprawki z hipotezą 

−pisze opowiadanie odtwórcze i twórcze; umieszcza dialog w tekście 
−stosuje, w zależności od potrzeb tworzonego przez niego tekstu, narrację pierwszo- lub 

trzecioosobową 

−w tekstach własnych wykorzystuje różne formy wypowiedzi, w tym opis sytuacji, opis przeżyć, 

charakterystykę 

−opisuje i charakteryzuje siebie, postaci rzeczywiste i fikcyjne, porównuje najważniejsze cechy 

bohaterów literackich i rzeczywistych 

−samodzielnie pisze swój życiorys, CV, podanie i list motywacyjny we własnej sprawie 
−przeprowadza i zapisuje wywiad, stosuje właściwy zapis graficzny 

−opisuje dzieło malarskie, grafikę, plakat, rzeźbę, fotografię z odniesieniem do odpowiednich 

kontekstów; odczytuje wybrane sensy przenośne w różnych tekstach kultury 

−pisze prosty scenariusz na podstawie dzieła literackiego lub twórczy, zapisuje w nim dialogi  

i didaskalia   

−pisze schematyczną recenzję książki/filmu/przedstawienia, uwzględniając w niej swoją 

opinię  
−płynnie mówi na podany temat, starając się zachować zasady poprawności językowej  

i stylistycznej 

−wyraża swoje zdanie i umie je logicznie uzasadnić, odnosi się do cudzych poglądów  

i poznanych idei 



78 

 

−zna zasady poprawnej wymowy oraz norm dotyczących akcentowania wyrazów i zdań, zna 

wyjątki w akcentowaniu wyrazów 

−wygłasza poprawny monolog, krótkie przemówienie, stara się uczestniczyć w dyskusji 
−uczestniczy w dyskusji zgodnie z zasadami kultury 

−rozróżnia środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych  

i nieoficjalnych sytuacjach mówienia 

−zna i stosuje językowe sposoby osiągania porozumienia, stosuje zasady etykiety językowej  

i przestrzega zasad etyki mowy 

−dostrzega zjawisko brutalności słownej, kłamstwo i manipulację 

−recytuje z pamięci tekst poetycki, podejmuje próbę interpretacji głosowej z uwzględnieniem 

tematu i wyrażanych emocji  

−uczestniczy w omówieniu recytacji własnej, koleżanek i kolegów  

 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i 

kultura języka, ortografia i interpunkcja) 

 

−zna zasady ortograficzne (u, ó, ż, rz, ch, h, om, on, em, en, ą, ę, pisownia przedrostków, wielka  

i małą litera, zasady dotyczące pisowni zakończeń wyrazów, oznaczenia miękkości głosek) i 

wyjątki od nich, stosuje je w praktyce, w razie problemów korzysta ze słownika ortograficznego  

−dostrzega większość błędów językowych, korzysta z różnych źródeł, by je skorygować    

− stosuje w tworzonych tekstach podstawową wiedzę językową z zakresu fonetyki, 

słowotwórstwa, fleksji i składni 

−ma podstawową wiedzę i stosuje ją w praktyce na typowych przykładach z zakresu:  

− fonetyki – zna różnicę między głoską a literą; rozróżnia samogłoski i spółgłoski, głoski 

dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe, twarde i miękkie; wskazuje upodobnienia pod 

względem dźwięczności i uproszczenia grup spółgłoskowych, utratę dźwięczności w wygłosie w 

poznanych przykładach, dostrzega rozbieżności między mową a pismem i zgodnie z tym zapisuje 

wyrazy, w których rozbieżności te występują,  

−słowotwórstwa i słownictwa – wie, czym są wyraz podstawowy i pochodny, podstawa 

słowotwórcza, formant, rdzeń, rodzina wyrazów i rozpoznaje je na typowych przykładach; 

rozumie różnicę między wyrazem pokrewnym a bliskoznacznym, dostrzega zróżnicowanie 

formantów pod względem ich funkcji, rozumie różnicę między realnym a słowotwórczym 

znaczeniem wyrazów, odróżnia typy wyrazów złożonych, zna typy skrótów i skrótowców i 

stosuje zasady interpunkcji w ich zapisie, stosuje w swoich wypowiedziach przysłowia, 

powiedzenia, frazeologizmy itp., potrafi podać przykłady synonimów, homonimów, antonimów, 

wskazuje wyrazy rodzime  

i zapożyczone; rozumie różnice między treścią a zakresem wyrazu, w parze wyrazów potrafi 

wskazać wyraz o bogatszej treści i mniejszym zakresie, a także o uboższej treści i większym 

zakresie, wyjaśnia pojęcia: język ogólnonarodowy, gwara, dialekt, 

−fleksji – rozpoznaje części mowy: odmienne – rzeczownik (z podziałem na osobowy, 

nieosobowy, żywotny, nieżywotny, pospolity, własny), czasownik (dokonany, niedokonany, 

czasownik w stronie czynnej, biernej i zwrotnej), przymiotnik, liczebnik (i jego rodzaje), potrafi 

je odmieniać, oddziela temat od końcówki w wyrazach, w których występują oboczności; 

rozpoznaje nieodmienne części mowy – przysłówek (w tym odprzymiotnikowy), samodzielne  

i niesamodzielne (spójnik, partykuła, przyimek), stara się stosować wiedzę  

o częściach mowy w poprawnym zapisie: głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, przyimków, 
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zakończeń czasowników, partykuły nie i -by z różnymi częściami mowy, rozpoznaje imiesłowy, 

zna zasady ich tworzenia i odmiany, 

− składni – rozpoznaje części zdania: podmiot, orzeczenie, przydawkę, dopełnienie, okolicznik, 

rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu pojedynczym, a także zależności między zdaniami 

składowymi w zdaniu złożonym, wskazuje człon nadrzędny i podrzędny, wykorzystuje wiedzę o 

budowie wypowiedzenia pojedynczego i złożonego w przekształcaniu zdań pojedynczych na 

złożone i odwrotnie oraz wypowiedzeń z imiesłowowym równoważnikiem zdania na zdanie 

złożone  

i odwrotnie, dokonuje przekształceń z mowy zależnej na niezależną i odwrotnie, sporządza 

wykresy zdań pojedynczych, złożonych i wielokrotnie złożonych, wyodrębnia zdania składowe  

w typowych zdaniach złożonych i wielokrotnie złożonych, potrafi wymienić i określić na 

typowych przykładach typy zdań pojedynczych (rozwinięte i nierozwinięte, oznajmujące, 

rozkazujące, pytające, wykrzyknikowe), złożonych (współrzędnie i podrzędnie), w swoich 

wypowiedziach stosuje zdania, uwzględniając cel wypowiedzi: oznajmujące, pytające i 

rozkazujące 

−zna i stosuje znane mu normy językowe i zasady grzecznościowe odpowiednie dla 

wypowiedzi publicznych  

−rozpoznaje i analizuje wybrane przykłady manipulacji i prowokacji językowej 

−zna i świadomie stosuje językowe sposoby osiągania porozumienia 
 

 

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

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

 

SŁUCHANIE 

−uważnie słucha i rozumie wypowiedzi kolegów i nauczyciela, żywo reaguje na wypowiedzi 

kolegów i nauczyciela, m.in. prosi o ich powtórzenie, uzupełnienie, wyjaśnienie 

−słucha nagrań recytacji utworów poetyckich i prozatorskich oraz dostrzega środki wyrazu 

artystycznego tekstu 

−wskazuje w tekstach treści informacyjne i perswazyjne 

−analizuje i rozpoznaje intencję nadawcy wysłuchanego utworu, w tym aluzję, sugestię, 

manipulację 

−rozpoznaje komizm, kpinę i ironię jako wyraz intencji wypowiedzi 
 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH  TEKSTÓW KULTURY 

−samodzielnie odczytuje większość tekstów współczesnych i dawnych na poziomie 

przenośnym, a w ich odczytaniu odnosi się do różnych kontekstów czyta płynnie, stosując się do 

zasad poprawnej interpunkcji, akcentowania i intonacji 

−rozumie znaczenie archaizmów i wyrazów należących do gwar obecnych w tekstach 

literackich, odszukuje ich znaczenie w przypisach  

−interpretuje tekst literacki i inne dzieła sztuki (np. obraz, rzeźbę, grafikę, fotografię) na 

poziomie dosłownym i przenośnym, określa temat utworu i różnorakie poruszone w nim 

problemy, interpretuje tytuł utworu, odnosi się do najważniejszych kontekstów, np. 

biograficznego, historycznego, kulturowego  

−rozumie i omawia podstawowe emocje oraz argumenty zawarte w wypowiedziach, a także tezę, 
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argumenty i przykłady w wypowiedzi  

−odczytuje informacje zawarte w tekście, przytacza i sensownie komentuje opinie  

−odróżnia opinię od faktu, fikcję od kłamstwa, fikcję od rzeczywistości w tekstach literackich  

i dziennikarskich, stosuje te rozróżnienia w praktyce, płynnie stosuje terminy: realizm i 

fantastyka 
−analizuje w tekście manipulację, perswazję, sugestię, ironię, aluzję, nazywa je  

−omawia elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim, rozumie sytuację, w jakiej się 

znajdują bohaterowie  

−charakteryzuje nadawcę i adresata wypowiedzi  

−dostrzega i wyjaśnia motywy postępowania bohaterów, ocenia ich zachowania i postawy w 

odniesieniu do ogólnie przyjętych zasad moralnych 

−omawia w tekście poetyckim cechy liryki 

−identyfikuje utwory należące do takich gatunków lirycznych,jak pieśń, hymn, tren, sonet, 

fraszka; wskazuje ich cechy 
−charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu i bohatera wiersza (jej sytuację, uczucia i stany), nie 

utożsamiając ich z autorem  

−przytacza środki wyrazu artystycznego wypowiedzi: neologizm, prozaizm, eufemizm, 

inwokację, pytanie retoryczne, apostrofę, anaforę, porównanie, porównanie homeryckie, 

archaizację, kolokwializm, określa ich funkcje w tekście 

−podejmuje próby interpretacji obrazów poetyckich  

−odróżnia i omawia cechy gatunkowe noweli, powieści (i jej gatunków), opowiadania, legendy, 

baśni, przypowieści (paraboli), mitu, bajki, pamiętnika, dziennika, epopei   

−przedstawia i analizuje elementy świata przedstawionego w utworze, omawia ich funkcję  

w konstrukcji utworu 

−omawia wpływ rodzaju narracji na kształt utworu 

−w komiksach, piosenkach i innych tekstach kultury popularnej znajduje nawiązania do 

tradycyjnych wątków literackich i kulturowych 

−wyodrębnia w tekście epickim fragmenty np. charakterystyki pośredniej i bezpośredniej, opisu 

przeżyć, tekstów użytkowych 

−wymienia cechy dramatu jako rodzaju literackiego, stosuje w praktyce słownictwo dotyczące 

dramatu: akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog (w tym monolog wewnętrzny) i dialog, 

zna cechy tragedii komedii i dramatu właściwego, potrafi zakwalifikować utwory dramatyczne 

do poszczególnych rodzajów dramatu 

−interpretuje głosowo dialogi ze scenariuszy, rozumie budowę i treść dramatu 

−omawia cechy literatury dydaktycznej, wymienia cechy bajki 

−omawia w balladzie i satyrze elementy typowe dla różnych rodzajów literackich 
−wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym, naukowym, publicystycznym, indeksie  

i przypisach  
−wykorzystuje do pracy spis treści, wyszukuje i zapisuje cytaty z poszanowaniem praw 

autorskich, sporządza przypis, wyszukuje i porównuje informacje w różnych tekstach, m.in. 

popularnonaukowych i naukowych  

−dostrzega różnice stylu i intencji między tekstem literackim, naukowym  

i popularnonaukowym, wyszukuje w nich potrzebne informacje  

−wymienia i rozpoznaje gatunki dziennikarskie: wywiad, felieton, artykuł, reportaż, podaje 

cechy tych gatunków, uzasadnia przynależność tekstu prasowego do publicystyki  
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−analizuje i podejmuje próby odczytania symboli i alegorii występujących w poznanych tekstach 

kultury 

−ocenia adaptację filmową i teatralną, muzyczną i inne; krytycznie wypowiada się na jej temat, 

odwołując się do jej struktury i treści 
−analizuje związki między dziełem literackim a innym tekstem kultury (np. obrazem, plakatem, 

dziełem muzycznym, rzeźbą) 

−samodzielnie dokonuje przekładu intersemiotycznego tekstów kultury i interpretacji wybranych 

zjawisk społecznych oraz prezentuje je w ramach różnych projektów grupowych 

−interpretuje aforyzm i anegdotę  

−w cudzej wypowiedzi (w tym literackiej) zauważa elementy retoryki: powtórzenia, pytania 

retoryczne, apostrofy wyliczenia, wykrzyknienia; analizuje wybrane z nich   
−analizuje i omawia językowe i pozajęzykowe środki perswazji, np. w reklamie  

−analizuje funkcje środków pozajęzykowych w sztuce teatralnej i filmie  

−wyróżnia w tekście cechy stylu oficjalnego, nieoficjalnego (potocznego), urzędowego 

(mówionego i pisanego) i artystycznego 

−interpretuje pejzaż, portret, scenę rodzajową, martwą naturę; wie, czym się różnią, dostrzega 

ważne elementy i wybrane konteksty dzieła malarskiego 
 

TWORZENIE WYPOWIEDZI (elementy retoryki, mówienie i pisanie) 

−pisze na temat, stosując przejrzystą kompozycję logicznej wypowiedzi, polemizuje ze 

stanowiskiem innych, formułuje rzeczowe argumenty poparte przykładami 

−zachowuje poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną tworzonego 

tekstu, stosuje najważniejsze zasady interpunkcji zdania pojedynczego, złożonego  

i wielokrotnie złożonego, pisze przeważnie teksty wyczerpujące temat, zrozumiałe, klarowne 

−układa tekst o trójdzielnej kompozycji z uwzględnieniem akapitów, stosuje cytat i potrafi go 

wprowadzić do tekstu, pamiętając o cudzysłowie oraz nawiązaniu, dba o spójne nawiązania 

między poszczególnymi częściami wypowiedzi, w tym w przemówieniu  

−zachowuje estetykę zapisu  
−dobiera formę notatki dotyczącej wysłuchanej wypowiedzi do własnych potrzeb 

− redaguje poprawne ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, pozdrowienia, życzenia, 

gratulacje, dedykację, apel, uwzględniając w nich wszystkie elementy i właściwy zapis graficzny  

−tworzy plan ramowy i szczegółowy dłuższej wypowiedzi, uwzględniając w nim najważniejsze 

zagadnienia, zgodnie z funkcją tworzonego tekstu 

−formułuje treść sms-a, e-maila, stosując poprawny zapis ortograficzny; dodaje poprawny 

komentarz do przeczytanej informacji elektronicznej   

−streszcza, skraca, parafrazuje tekst (w tym tekst naukowy i popularnonaukowy), poprawnie  

i samodzielnie przytaczając większość zagadnień, zgodnie z funkcją skracanego czy 

przekształcanego tekstu 

− pisze poprawne opis, charakterystykę, sprawozdanie, list nieoficjalny i oficjalny, dziennik, 

pamiętnik, zgodnie z cechami gatunkowymi tekstów i funkcją tekstu 

−tworzy wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, w rozprawce formułuje tezę, hipotezę oraz 

argumenty, samodzielnie podaje przykłady do argumentów, wnioskuje, stosuje właściwe 

rozprawce słownictwo  

−w opowiadaniu odtwórczym i twórczym stosuje elementy charakterystyki pośredniej, 

wprowadza realia epoki w tekście odwołującym się do minionych epok 
−stosuje, w zależności od potrzeb tworzonego przez niego tekstu, narrację pierwszo- lub 
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trzecioosobową 

−w tekstach własnych swobodnie wykorzystuje różne formy wypowiedzi, w tym opis sytuacji, 

opis przeżyć wewnętrznych, mowę zależną i niezależną w celu dynamizowania akcji i 

charakteryzowania bohatera  

−opisuje i charakteryzuje siebie, postaci rzeczywiste i fikcyjne, porównuje cechy bohaterów 

literackich i rzeczywistych 

−posługuje się stylem urzędowym, samodzielnie pisze swój życiorys, CV, podanie i list 

motywacyjny  
−przeprowadza i zapisuje wywiad, stosuje w nim właściwy zapis graficzny, stara się formułować 

ciekawe pytania, wykorzystuje zdobytą z różnych źródeł wiedzę na temat podjęty w rozmowie   

−opisuje dzieło malarskie, grafikę, plakat, rzeźbę, fotografię z odniesieniem do odpowiednich 

kontekstów; odczytuje sensy przenośne w wybranych tekstach kultury, podejmuje próbę 

interpretacji tekstu kultury, np. obrazu, plakatu, grafiki 

−pisze scenariusz na podstawie dzieła literackiego lub twórczy, zapisuje w nim dialogi  

i didaskalia   

−pisze  recenzję książki/filmu/przedstawienia, uwzględniając w niej swoją opinię oraz 

podstawowe słownictwo związane z dziedziną recenzowanego zjawiska  
−wyraża swoje zdanie i umie je logicznie uzasadnić, odnosi się do cudzych poglądów  

i poznanych idei 

−stosuje się do zasad poprawnej wymowy oraz norm dotyczących akcentowania wyrazów  

i zdań, zna i stosuje wyjątki w akcentowaniu wyrazów  

−wygłasza poprawny monolog, przemówienie, aktywnie uczestniczy w dyskusji 
−prezentuje w dyskusji swoje stanowisko, rozwija je odpowiednio dobranymi argumentami, 

świadome stosuje retoryczne środki wyrazu 

−uczestniczy w dyskusji zgodnie z zasadami kultury, logicznie formułuje argumenty  

−potrafi zastosować środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych  

i nieoficjalnych sytuacjach mówienia  

−zna i stosuje językowe sposoby osiągania porozumienia, zasady etykiety językowej  

i przestrzega zasad etyki mowy 

−reaguje z zachowaniem zasad kultury na zjawisko brutalności słownej, kłamstwo 

i manipulację 

−recytuje z pamięci tekst poetycki, interpretując go z uwzględnieniem tematu i wyrażanych 

emocji  

−ocenia recytację własną, koleżanek i kolegów i przedstawia uzasadnienie swojej oceny 
 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i 

kultura języka, ortografia i interpunkcja) 

−sprawnie stosuje w praktyce zasady ortograficzne (u, ó, ż, rz, ch, h, om, on, em, en, ą, ę, pisownia 

przedrostków, wielka i mała litera, zasady dotyczące pisowni zakończeń wyrazów, oznaczenia 

miękkości głosek), w razie wątpliwości korzysta ze słownika ortograficznego  

−koryguje błędy językowe w tworzonym przez siebie tekście, analizuje i porównuje przy tym 

wiedzę z różnych źródeł informacji 

−analizuje elementy językowe w tekstach kultury (np. w reklamach, plakacie, piosence), 

wykorzystując wiedzę o języku w zakresie fonetyki, słowotwórstwa, fleksji i składni  

−ma wiedzę, którą stosuje w praktyce, z zakresu:  
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−– fonetyki – zna różnicę między głoską a literą; rozróżnia samogłoski i spółgłoski, głoski 

dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe, twarde, miękkie; wskazuje upodobnienia pod 

względem dźwięczności i uproszczenia grup spółgłoskowych, zjawiska utraty dźwięczności w 

wygłosie, dostrzega rozbieżności między mową a pismem i zgodnie z tym zapisuje wyrazy, w 

których te rozbieżności występują,  

– słowotwórstwa i słownictwa – rozpoznaje wyraz podstawowy i pochodny, podstawę 

słowotwórczą, formant, rdzeń, tworzy rodzinę wyrazów; odróżnia wyraz pokrewny od 

bliskoznacznego, stosuje poprawnie formanty do tworzenia wyrazów pochodnych, umie je 

nazwać, rozpoznaje wyrazy złożone słowotwórczo, wskazuje różnicę między realnym a 

słowotwórczym znaczeniem wyrazów; zna typy skrótów i skrótowców i stosuje zasady 

interpunkcji w ich zapisie, świadomie stosuje w swoich wypowiedziach popularne przysłowia, 

powiedzenia, frazeologizmy we właściwym kontekście itp., rozróżnia synonimy, homonimy, 

antonimy, wskazuje wyrazy rodzime  

i zapożyczone; wyjaśnia różnice między treścią a zakresem wyrazu, różnicuje wyrazy ze 

względu na ich treść i zakres, odróżnia język ogólnonarodowy od gwary i dialektu, 

−– fleksji – nazywa i odmienia odmienne części mowy: rzeczownik (z podziałem na osobowy, 

nieosobowy, żywotny, nieżywotny, pospolity, własny), czasownik (dokonany, niedokonany, 

czasownik w stronie czynnej, biernej i zwrotnej), przymiotnik, liczebnik (i jego rodzaje); 

oddziela temat od końcówki, także w wyrazach, w których występują oboczności; nazywa 

nieodmienne części mowy: przysłówek (w tym odprzymiotnikowy), samodzielne i 

niesamodzielne (spójnik, partykuła, przyimek, wykrzyknik); stosuje wiedzę o częściach mowy w 

poprawnym zapisie: głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, przyimków, zakończeń 

czasowników, partykuły nie i -by z różnymi częściami mowy; tworzy i odmienia imiesłowy, 

− składni – rozpoznaje i nazywa części zdania: podmiot (i jego rodzaje: gramatyczny, logiczny, 

szeregowy i domyślny), orzeczenie (odróżnia orzeczenie czasownikowe od imiennego), 

przydawkę, dopełnienie, okolicznik (czasu, miejsca, sposobu, przyczyny, celu); nazywa związki 

wyrazów w zdaniu pojedynczym (w tym rozpoznaje wyraz nadrzędny i podrzędny), a także 

zależności między zdaniami składowymi w zdaniu złożonym, wskazuje człon nadrzędny i 

podrzędny; wykorzystuje wiedzę o budowie wypowiedzenia pojedynczego i złożonego w 

przekształcaniu zdań pojedynczych na złożone i odwrotnie oraz wypowiedzeń z imiesłowowym 

równoważnikiem zdania na zdanie złożone i odwrotnie; dokonuje przekształceń z mowy zależnej 

na niezależną  

i odwrotnie, sporządza wykresy zdań pojedynczych, złożonych i wielokrotnie złożonych, 

wyodrębnia zdania składowe w zdaniach złożonych i wielokrotnie złożonych, potrafi określić 

typy zdań pojedynczych (rozwinięte i nierozwinięte, oznajmujące, rozkazujące, pytające, 

wykrzyknikowe), złożonych (współrzędnie i podrzędnie), a także rozpoznać rodzaje zdań 

złożonych współrzędnie (łącznie, rozłącznie, przeciwstawnie i wynikowo) i podrzędnie 

(przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe, podmiotowe i orzecznikowe); w swoich 

wypowiedziach stosuje zdania, uwzględniając cel wypowiedzi: oznajmujące, pytające i 

rozkazujące  

−świadomie stosuje znane mu normy językowe i zasady grzecznościowe odpowiednie dla 

wypowiedzi publicznych 

−analizuje przykłady manipulacji i prowokacji językowej, nie poddaje się im  

−zna językowe sposoby osiągania porozumienia, świadomie je stosuje 
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Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą 

oraz: 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

 

SŁUCHANIE 

−aktywnie słucha i rozumie wypowiedzi kolegów i nauczyciela jako uczestnik różnych sytuacji 

mówienia w czasie zajęć lekcyjnych, analizuje treść i kompozycję wypowiedzi innych, 

poprawność językową i stylistyczną  

−słucha nagrań recytacji utworów poetyckich i prozatorskich oraz ocenia zabiegi związane z 

prezentacją walorów artystycznych tekstu 

−interpretuje wysłuchany tekst, uwzględniając intencję jego nadawcy, w tym aluzję, sugestię, 

manipulację 

−analizuje i omawia w wysłuchanych utworach elementy komizmu, kpiny i ironii jako wyraz 

intencji wypowiedzi 
 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY 

−samodzielnie odczytuje teksty współczesne i dawne na poziomie przenośnym  

i symbolicznym, interpretuje je w różnych kontekstach, czyta płynnie, stosując się do zasad 

poprawnej interpunkcji, akcentowania i intonacji oraz uwzględnia budowę wersyfikacyjną, a 

także organizację rytmiczną utworu poetyckiego 

−rozumie znaczenie archaizmów i wyrazów należących do gwar obecnych w tekstach 

literackich, odszukuje ich znaczenie w przypisach lub innych źródłach, odróżnia archaizm 

od archaizacji 

−analizuje tekst literacki i inne dzieła sztuki (np. obraz, rzeźbę, grafikę) na poziomie 

dosłownym, przenośnym i symbolicznym, określa temat utworu i poruszone problemy, 

ustosunkowuje się do nich, dąży do zrozumienia ich złożoności i niejednoznaczności, 

samodzielnie interpretuje tytuł utworu, odnosi się do kontekstów, np. biograficznego, 

historycznego, kulturowego  

−zauważa, rozumie i omawia emocje oraz argumenty zawarte w wypowiedziach, a także tezę, 

argumenty i przykłady w wypowiedzi, polemizuje z nimi  

−interpretuje informacje zawarte w tekście, przytacza i komentuje opinie, odnosząc się do nich  

−odróżnia prawdę od prawdopodobieństwa, wskazuje elementy biograficzne  

i autobiograficzne w dziełach literackich, odróżnia je od wspomnień i pamiętnika lub dziennika; 

płynnie stosuje terminy realizm i fantastyka 
−ustosunkowuje się do różnych sposobów oddziaływania tekstu na odbiorcę, takich jak 

perswazja, sugestia, ironia, aluzja, wartościowanie, manipulacja itp., płynnie stosuje ww. 

terminy  

−całościowo omawia elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim, rozumie złożone 

sytuacje, w jakich znajdują się bohaterowie  

−szczegółowo charakteryzuje nadawcę i adresata wypowiedzi, podaje odpowiednie fragmenty 

tekstu na potwierdzenie swych ustaleń 

−dostrzega i wyjaśnia złożone motywy postępowania bohaterów, wartościuje ich zachowania  

i postawy w odniesieniu do ogólnie przyjętych zasad moralnych, stara się unikać prostych, 

jednoznacznych ocen  

−wskazuje w tekstach cechy typowe dla liryki, epiki czy dramatu, cechy gatunkowe takich 
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tekstów, jak pieśń, hymn, sonet, tren, fraszka 
−charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu i bohatera wiersza (jej sytuację, uczucia i stany), 
podaje odpowiednie fragmenty tekstu na potwierdzenie swych ustaleń 

−analizuje środki stylistyczne, takie jak neologizm, prozaizm, eufemizm, inwokację, pytanie 

retoryczne, apostrofę, anaforę, porównanie, porównanie homeryckie, archaizację, 

kolokwializm, określa ich funkcje w tekście i wpływ na kształt i wymowę utworu 

−wnikliwie omawia obrazy poetyckie obecne w tekście 

−odróżnia i omawia cechy gatunkowe noweli, powieści (i jej gatunków), opowiadania, legendy, 

baśni, przypowieści (paraboli), mitu, bajki, pamiętnika, dziennika, fantasy, epopei, podaje 

odpowiednie fragmenty tekstu na potwierdzenie swych ustaleń 

−przedstawia i szczegółowo analizuje elementy świata przedstawionego w utworze, omawia ich 

funkcję w konstrukcji utworu 
−stosuje w praktyce słownictwo dotyczące dramatu: akt, scena, tekst główny, didaskalia, 

monolog (w tym monolog wewnętrzny) i dialog, zna cechy tragedii, komedii i dramatu 

właściwego, potrafi zakwalifikować utwory dramatyczne do poszczególnych rodzajów dramatu, 

odróżnia dramat od inscenizacji i adaptacji 

−proponuje własną interpretację głosową dialogów ze scenariuszy, rozumie budowę i treść 

dramatu 

−omawia cechy literatury dydaktycznej, podaje przykłady utworów należących do literatury 

dydaktycznej,  wymienia cechy bajki  

−wskazuje, jaką funkcję pełnią w balladzie i satyrze elementy typowe dla różnych rodzajów 

literackich 
− wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym, naukowym, publicystycznym, indeksie  

i przypisach; wykorzystuje do pracy spis treści, wyszukuje i zapisuje cytaty z poszanowaniem 

praw autorskich, sporządza przypis, wyszukuje i porównuje informacje w różnych tekstach, m.in. 

popularnonaukowych i naukowych – używa ich do własnych celów  

−ma świadomość różnic stylu i intencji między tekstem literackim, naukowym, 

popularnonaukowym i publicystycznym  

−wymienia i rozpoznaje gatunki dziennikarskie: wywiad, felieton, artykuł, reportaż; podaje 

cechy tych gatunków, uzasadnia przynależność tekstu prasowego do publicystyki; w 

wypowiedziach świadomie i konsekwentnie stosuje nazwy gatunków publicystycznych; wie, 

czym publicystyka różni się od literatury 

−analizuje i interpretuje symbole i alegorie występujące w tekstach kultury, określa ich funkcje  

−wie, czym się różni adaptacja od oryginalnego tekstu; analizuje zamysł pisarza i twórców 

adaptacji  

−określa i ocenia rolę osób uczestniczących w procesie powstawania przedstawienia teatralnego 

oraz filmu (reżyser, aktor, scenograf, charakteryzator, scenarzysta, producent, operator, 

dźwiękowiec, rekwizytor, inspicjent, sufler, statysta, oświetleniowiec, kostiumolog) 
−wnikliwie, korzystając z różnych źródeł informacji, analizuje związki między dziełem literackim 

a innym tekstem kultury (np. obrazem, plakatem, dziełem muzycznym, rzeźbą) 

−samodzielnie dokonuje przekładu intersemiotycznego tekstów kultury i interpretacji wybranych 

zjawisk społecznych oraz prezentuje je w ramach różnych projektów, samodzielnych lub 

grupowych, podejmuje w nich tematy związane z historią, filozofią, sztuką 

−interpretuje aforyzm i anegdotę 

−w cudzej wypowiedzi (w tym literackiej) analizuje i omawia elementy retoryki: 
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powtórzenia, pytania retoryczne, apostrofy, wyliczenia, wykrzyknienia 

−wnikliwie analizuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji (np. w reklamie prasowej), 

reaguje adekwatnie do nich, nie ulega im niepotrzebnie   

−dostrzega i omawia funkcje środków pozajęzykowych w sztuce teatralnej i filmie 

−wskazuje elementy stylu oficjalnego, nieoficjalnego (potocznego), urzędowego 

(mówionego i pisanego) i artystycznego w tekstach, np. literackich, i określa ich funkcję 

−interpretuje pejzaż, portret, scenę rodzajową, martwą naturę; wybiera i omawia konteksty 

związane z analizowanym dziełem   
 

TWORZENIE WYPOWIEDZI (elementy retoryki, mówienie i pisanie) 

−pisze wyczerpująco i na temat, stosując funkcjonalną, urozmaiconą kompozycję, logikę 

wypowiedzi  

−zachowuje poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną tworzonego 

tekstu, stosuje zasady interpunkcji zdania pojedynczego, złożonego i wielokrotnie złożonego, 

pisze teksty wyczerpujące temat, zrozumiałe, klarowne 

−zachowuje przemyślaną, trójdzielną kompozycję dłuższej wypowiedzi, w tym  

w przemówieniu; konsekwentnie i logicznie stosuje akapity, dba o spójne, ciekawe nawiązania 

między poszczególnymi częściami wypowiedzi 

−zachowuje estetykę zapisu, jego teksty są poprawne, przejrzyste i czytelne 
−posługując się bogatym słownictwem, poprawnie redaguje różne formy wypowiedzi, m.in. 

opowiadanie z elementami dialogu i monologu, opisu, charakterystyki, zróżnicowane 

stylistycznie  

i funkcjonalnie opisy, recenzję i notatkę (różnorodne postaci)  

− redaguje poprawne ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, pozdrowienia, życzenia, 

gratulacje, dedykację, apel, uwzględniając w nich wszystkie elementy i właściwy zapis graficzny  

i funkcję tekstu 

−tworzy plan ramowy i rozbudowany szczegółowy dłuższej wypowiedzi 

−formułuje treść sms-a, e-maila, stosując poprawny zapis ortograficzny, dodaje trafny, 

przemyślany komentarz do przeczytanej informacji elektronicznej   

−streszcza, skraca, parafrazuje tekst (w tym tekst naukowy i popularnonaukowy), poprawnie  

i samodzielnie przytaczając zagadnienia  

− pisze opis, charakterystykę, sprawozdanie, list nieoficjalny i oficjalny, dziennik, pamiętnik, 

zgodnie z cechami gatunkowymi tekstów, stylizuje język, np. listu na język dawnych epok 

−tworzy wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, odwołując się do kontekstów, np. 

historycznego, biograficznego, kulturowego; w rozprawce swobodnie formułuje tezę, hipotezę 

oraz wnikliwe argumenty; samodzielnie podaje przykłady do argumentów; wnioskuje, dobierając 

słownictwo właściwe rozprawce  

−w opowiadaniu odtwórczym i twórczym indywidualizuje język bohatera, wprowadza 

nieszablonowe rozwiązania kompozycyjne 
−w tekstach własnych swobodnie i celowo wykorzystuje różne formy wypowiedzi, w tym opis 

sytuacji, opis przeżyć wewnętrznych, mowę zależną i niezależną w celu dynamizowania akcji  

i charakteryzowania bohatera  

−wnikliwie opisuje i charakteryzuje siebie, postaci rzeczywiste i fikcyjne, porównuje cechy 

bohaterów literackich i rzeczywistych, ocenia i wartościuje ich zachowania  

i postawy w odniesieniu do ogólnie przyjętych norm moralnych 

−samodzielnie pisze życiorys, CV, podanie i list motywacyjny  
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−przeprowadza i zapisuje wywiad, stosuje w nim właściwy zapis graficzny, dba o ciekawe 

pytania, wykorzystuje zdobytą z różnych źródeł wiedzę na temat podjęty w rozmowie 

−opisuje dzieło malarskie, grafikę, plakat, rzeźbę, fotografię z odniesieniem do odpowiednich 

kontekstów; odczytuje sensy przenośne w wybranych tekstach kultury, interpretuje tekst kultury, 

np. obrazu, plakatu, grafiki 

−pisze scenariusz na podstawie własnych pomysłów  

−pisze wyczerpującą temat recenzję książki/filmu/przedstawienia, uwzględniając  

w niej swoją opinię i operując właściwym dla recenzji słownictwem, omwaia krytycznie 

elementy tekstu kultury , stosując odpowiednio dobrane słownictwo 

−wyraża własne zdanie, trafnie polemizuje ze stanowiskiem innych, formułuje rzeczowe  

i samodzielne argumenty poparte celnie dobranymi przykładami, np. wprowadza cytaty z tekstów 

filozoficznych, sentencje, przysłowia na poparcie swojego stanowiska 

−stosuje się do zasad poprawnej wymowy oraz norm dotyczących akcentowania wyrazów  

i zdań, zna i stosuje wyjątki w akcentowaniu wyrazów, unika regionalizmów i elementów gwary 

środowiskowej, które są niezgodne z normą językową 

− wygłasza poprawny, ciekawy monolog, przemówienie, uczestniczy w dyskusji, posługując 

się wieloma środkami wyrazu 
−wyraża swoje zdanie i umie je logicznie uzasadnić, czynnie się odnosi do cudzych poglądów  

i poznanych idei 

−aktywnie uczestniczy w dyskusji, używając środków językowych wyrażających stosunek 

mówiącego do przedstawianych treści; nawiązując do wypowiedzi przedmówców, podejmuje 

próby prowadzenia dyskusji 

−dobiera i stosuje różnorodne środki językowe odpowiednio do sytuacji i odbiorcy oraz rodzaju 

komunikatu 

−p r ez en t u j e  w  dyskusji swoje stanowisko, rozwija je odpowiednio dobranymi, 

przemyślanymi argumentami, świadome stosuje retoryczne środki wyrazu 

−stosuje środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych i nieoficjalnych 

sytuacjach mówienia odpowiednio do sytuacji i odbiorcy oraz rodzaju komunikatu 

−zna i swobodnie stosuje językowe sposoby osiągania porozumienia, zasady etykiety 

językowej i przestrzega zasad etyki mowy 

−reaguje swobodnie i z zachowaniem zasad kultury na zjawisko brutalności słownej, kłamstwo  

i manipulację 

−recytuje z pamięci teksty poetyckie, interpretując je głosowo z uwzględnieniem tematu  

i wyrażanych emocji oraz na przykład przez poprawne stosowanie pauz w tekście zawierającym 

przerzutnie 

−krytycznie ocenia recytację własną, koleżanek i kolegów; przedstawia rzeczowe, wnikliwe, 

bezstronne i życzliwe uzasadnienie swojej oceny  
−płynnie mówi na podany temat, zachowując zasady poprawności językowej  

i stylistycznej; udowadnia swoje racje za pomocą rzeczowych argumentów ułożonych  

w logiczny  wywód 
 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i 

kultura języka, ortografia i interpunkcja) 

−Umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie: 

− stosowania w praktyce zasad ortograficznych (u, ó, ż, rz, ch, h, om, on, em, en, ą, ę, pisownia 
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przedrostków, wielka i mała litera, zasady dotyczące pisowni zakończeń wyrazów, oznaczenia 

miękkości głosek), korzysta ze słownika ortograficznego, by wyjaśnić wątpliwości dotyczące 

wyrazów rzadkich, o nietypowej pisowni    

−d o s t r z egan i a  i  k o r ek t y  b ł ęd ó w  j ęz yk o w ych  w  t w o r z o n ym  p r z ez  s i eb i e  

t ek ś c i e  

−analizy elementów językowych w tekstach kultury (np. w reklamach, plakacie, piosence), z 

wykorzystaniem wiedzy o języku w zakresie fonetyki, słowotwórstwa, fleksji i składni 

−ma wiedzę, którą płynnie stosuje w praktyce, z zakresu:  

– fonetyki – zna różnicę między głoską a literą; rozróżnia samogłoski i spółgłoski, głoski 

dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe, twarde, miękkie; wie, na czym polega zjawisko 

upodobnień pod względem dźwięczności, uproszczeń grup spółgłoskowych, utraty dźwięczności  
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w wygłosie; ma świadomość rozbieżności między mową a pismem i świadomie to wykorzystuje, 

dbając o poprawność ortograficzną pisanych tekstów, 

− słowotwórstwa i słownictwa – rozpoznaje w yr a z  p o d s t a w o w y i  p o c h o d n y ,  podstawę 

słowotwórczą, formant, rdzeń, tworzy rodzinę wyrazów; odróżnia wyraz pokrewny od 

bliskoznacznego, poprawnie stosuje formanty do tworzenia wyrazów pochodnych, umie je 

nazwać, rozpoznaje wyrazy złożone słowotwórczo, wskazuje różnicę między realnym a 

słowotwórczym znaczeniem wyrazów, zna typy skrótów i skrótowców oraz stosuje zasady 

interpunkcji w ich zapisie; świadomie stosuje w swoich wypowiedziach popularne przysłowia, 

powiedzenia, frazeologizmy we właściwym kontekście itp., rozróżnia synonimy, homonimy, 

antonimy, wskazuje wyrazy rodzime i zapożyczone; wyjaśnia różnice między treścią a 

zakresem wyrazu, różnicuje wyrazy ze względu na ich treść i zakres, odróżnia język 

ogólnonarodowy od gwary i dialektu, 

−fleksji – swobodnie nazywa i odmienia odmienne części mowy (także w przypadku wyrazów 

podchwytliwych): rzeczownik (z podziałem na osobowy, nieosobowy, żywotny, nieżywotny, 

pospolity, własny), czasownik (dokonany, niedokonany, w stronie czynnej, biernej i zwrotnej), 

przymiotnik, liczebnik (i jego rodzaje), oddziela temat od końcówki, także w wyrazach, w 

których występują oboczności; nazywa nieodmienne części mowy (także w przypadku 

podchwytliwych wyrazów): przysłówek (w tym odprzymiotnikowy), samodzielne i 

niesamodzielne (spójnik, partykuła, przyimek, wykrzyknik), stosuje wiedzę o częściach mowy  

w poprawnym zapisie: głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, przyimków, zakończeń 

czasowników, partykuły nie i -by z różnymi częściami mowy, tworzy i odmienia imiesłowy, 

−składni – rozpoznaje i nazywa części zdania: podmiot (i jego rodzaje: gramatyczny, logiczny, 

szeregowy i domyślny), orzeczenie (odróżnia orzeczenie czasownikowe od imiennego), 

przydawkę, dopełnienie, okolicznik (czasu, miejsca, sposobu, przyczyny, celu), nazywa związki 

wyrazów w zdaniu pojedynczym (w tym rozpoznaje wyraz nadrzędny i podrzędny w związkach 

wyrazów, rozpoznaje związek zgody, rządu i przynależności), a także zależności między 

zdaniami składowymi w zdaniu złożonym, wskazuje człon nadrzędny i podrzędny, wykorzystuje 

wiedzę o budowie wypowiedzenia pojedynczego i złożonego w przekształcaniu zdań 

pojedynczych na złożone i odwrotnie oraz wypowiedzeń z imiesłowowym równoważnikiem 

zdania na zdanie złożone i odwrotnie, dokonuje przekształceń z mowy zależnej na niezależną i 

odwrotnie, sporządza wykresy rozbudowanych zdań pojedynczych, złożonych i wielokrotnie 

złożonych, wyodrębnia zdania składowe w zdaniach złożonych i wielokrotnie złożonych, potrafi 

określić typy zdań pojedynczych (rozwinięte i nierozwinięte, oznajmujące, rozkazujące, pytające, 

wykrzyknikowe), złożonych (współrzędnie i podrzędnie), a także rozpoznać rodzaje zdań 

złożonych współrzędnie (łącznie, rozłącznie, przeciwstawnie i wynikowo) i podrzędnie 

(przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe, podmiotowe i orzecznikowe) na prostych 

przykładach; w swoich wypowiedziach stosuje zdania, uwzględniając cel wypowiedzi: 

oznajmujące, pytające i rozkazujące 

−swobodnie wykorzystuje znane normy językowe i zasady grzecznościowe odpowiednie dla 

wypowiedzi publicznych 

−rozpoznaje i rozumie przykłady manipulacji i prowokacji językowej, aktywnie je komentuje 

i reaguje na nie  

−zna językowe sposoby osiągania porozumienia, aktywnie i asertywnie je stosuje 
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Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą, a  

ponadto przejawia wiele umiejętności w zakresie przykładowo podanych zagadnień: 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

 

SŁUCHANIE 

−ocenia wysłuchany tekst pod względem merytorycznym oraz poprawnościowym, stosuje 

kryteria oceny odpowiednio dobrane do celu wypowiedzi i intencji nadawcy 

−samodzielnie odczytuje i interpretuje zabiegi związane z prezentacją walorów artystycznych 

nagrania wzorcowej recytacji 

−analizuje i wykorzystuje w nowych sytuacjach dydaktycznych informacje wybrane z 

wysłuchanego tekstu  

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCHI ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY 

−czyta różne teksty (zarówno współczesne, jak i dawne, przewidziane w programie nauczania 

oraz spoza niego) na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym 

−samodzielnie i z pasją interpretuje teksty pisane i inne teksty kultury, uwzględniając intencję 

nadawcy oraz konteksty niezbędne do interpretacji, proponuje własną interpretację głosową 

tekstu  

−praktycznie wykorzystuje informacje wybrane z tekstu literackiego, popularnonaukowego, 

naukowego; systematycznie i skutecznie szuka nowych informacji w celu realizacji 

zainteresowań humanistycznych  

−krytycznie, wielostronnie i z zaangażowaniem poznawczym ocenia i wartościuje treści, 

zachowania i postawy przedstawione w utworach w odniesieniu do systemu moralnego  

i etycznego 

−analizuje niejednorodność dzieł literackich 

 

TWORZENIE WYPOWIEDZI (elementy retoryki, mówienie i pisanie) 

−samodzielnie buduje spójne, logiczne, rzeczowe wypowiedzi na podany temat, w których 

przedstawia własne, ciekawe stanowisko lub płynnie dowodzi przyjętych racji za pomocą 

popartych przykładami argumentów uwzględniających różne konteksty kulturowe  

−tworzy oryginalne notatki, posługując się bogatym słownictwem 

−podejmuje próby własnej twórczości literackiej, świadomie stosując różnorodne środki 

stylistyczne, parafrazuje utwory znanych twórców  

−pisze wypowiedzi oryginalne pod względem sposobu ujęcia tematu;  wykazuje się szczególną 

dbałością o poprawność językową, bezbłędny zapis, logiczną i pomysłową kompozycję; jego 

język charakteryzuje się własnym stylem lub jego zaczątkami   

−aktywnie uczestniczy w realizacji projektów, będąc przewodniczącym grup projektowych lub 

pełniąc inną ważną dla danego projektu funkcję  
−proponuje tematy rozmów odnoszące się do omawianych utworów  

−aktywnie uczestniczy w dyskusji jako dyskutant lub przewodniczący, rzeczowo przedstawia 

swoje stanowisko i wnioski, formułuje oryginalne, przemyślane sądy  

i spostrzeżenia  

−interpretuje głosowo wygłaszany z pamięci lub czytany tekst, uwzględniając funkcję 

zastosowanych środków stylistycznych, charakter tekstu, konteksty 

−przejawia szczególną dbałość o kulturę słowa 
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−oceniając pracę innych, przedstawia krytyczną, rzeczową refleksję wynikającą 

z wnikliwej analizy wykonanych zadań i erudycji polonistycznej, pozostaje przy tym bezstronny  

i życzliwy  

 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i 

kultura języka, ortografia i interpunkcja) 

−wykorzystując wiedzę o języku, odczytuje sensy symboliczne i przenośne w tekstach kultury 

jako efekt świadomego kształtowania warstwy stylistycznej wypowiedzi 

−samodzielnie poszerza wiedzę językową i wykorzystuje ją we własnych wypowiedziach 
 

 

 

OBSZARY                  

OCENIANIA 

Ocena celująca Ocena  

bardzo dobra 

Ocena dobra Ocena  

dostateczna 

Ocena  

dopuszczająca 

Mówienie Uczeń umie wy-

powiadać się wy-

raziście, 

sugestywnie, 

płynnie, popraw-

nie (dykcja, ak-

centowanie, tem-

po, artykulacja 

głosek).Umie 

sformułować 

spójną, logiczną, 

dłuższą wypo-

wiedź. 

Wypowiada się 

swobodnie, 

oddaje poprzez 

wyrazistą 

artykulację 

intencje treści. 

Umiejętnie 

stosuje synonimy 

i wyrazy 

pokrewne.  

Stosuje w swoich 

wypowiedziach 

ustnych związki 

frazeologiczne. 

Uczeń umie wy-

powiadać się 

wyraziście, suge-

stywnie, płynnie, 

poprawnie (dyk-

cja, 

akcentowanie, 

tempo, 

artykulacja  

głosek ). 

Umie sformuło-

wać spójną, lo-

giczną, dłuższą 

wypowiedź. Wy-

powiada się swo-

bodnie, oddaje 

poprzez 

wyrazistą 

artykulację 

intencje treści. 

Umiejętnie sto-

suje synonimy       

i wyrazy 

pokrewne. 

Umie sformu-

łować spójną, 

logiczną, dłuż-

szą wypowiedź, 

posługując się 

synonimami i 

wyrazami po-

krewnymi.  

W jego wypo-

wiedziach po-

jawiają się nie-

liczne błędy 

artykulacyjne.  

Błędnie akcen-

tuje wyrazy, w 

których akcent 

pada     na 3. i 

4. sylabę od 

końca. 

 

 

 

 

Potrafi sfor-

mułować 

krótką, ale 

spójną i lo-

giczną wypo-

wiedź. Posłu-

guje się słow-

nictwem ubo-

gim.  

W jego wypo-

wiedziach po-

jawiają się 

liczne powtó-

rzenia, błędy 

artykulacyjne. 

Źle akcentuje 

wyrazy. Ma 

kłopoty            

z uzasadnie-

niem własnych 

sądów oraz 

formułowaniem 

oceny. 

 

Jego wypowiedzi 

są  chaotyczne, 

niespójne i często 

nielogiczne. 

Ma kłopot ze 

sformułowaniem 

własnych 

intencji. Tempo 

mówienia jest 

bardzo wolne,  

a wypowiedź 

często niepo-

prawna  pod 

względem dykcji, 

akcentowania       

i artykułowania. 

Posługuje się 

bardzo ubogim 

słownictwem. 

 

 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie wypowiada się.  
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CZYTANIE 
 

Uczeń czyta bez 

przygotowania 

poprawnie, 

głośno 

 i wyraźnie. 

Zmienia tempo 

czytania. Czyta 

płynnie, 

zwracając uwagę 

na znaki przestan-

kowe. Poprawnie 

akcentuje wyrazy. 

Czyta wyraziście. 

Uczeń czyta po-

prawnie, głośno i 

wyraźnie. Zmie-

nia tempo czyta-

nia. Czyta płyn-

nie, zwracając 

uwagę na znaki 

przestankowe. 

Poprawnie ak-

centuje wyrazy. 

Czyta 

wyraziście.    

Uczeń czyta 

poprawnie, 

głośno i wyraź-

nie. Zmienia 

tempo czytania. 

Czyta płynnie, 

zwracając 

uwagę na znaki 

przestankowe. 

Poprawnie ak-

centuje wyrazy.  

Uczeń czyta 

zbyt wolno  lub 

zbyt  szybko, 

poszczególne 

wyrazy wyma-

wia niewyraź-

nie. Nie zwraca 

uwagi na znaki 

przestankowe.  

Uczeń czyta bar-

dzo wolno, za 

cicho, wyrazy 

wymawia niewy-

raźnie, nie zwraca 

uwagi na znaki 

przestankowe, 

błędnie akcentuje 

niektóre wyrazy. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował techniki czytania; głoskuje, 

sylabizuje, zmienia wyrazom znaczenie; nie potrafi przeczytać nawet bardzo krótkiego 

tekstu. 

RECYTACJA Uczeń jest 

autorem własnej 

interpretacji 

wiersza, niepo-

wtarzalnej, osobi-

stej. Wywiera 

mocne wrażenie 

na słuchaczu, 

wprawiając go w 

stan zasłuchania. 

Jeśli zdarzają mu 

się pomyłki 

dykcyjne, to nie 

psują one 

ogólnego 

wrażenia 

artystycznego.  

Uczeń wygłasza 

wiersz, interpre-

tując jego treść. 

Zwraca uwagę 

na znaki 

przestankowe, 

zmienia tempo 

mówienia, nie 

daje się słyszeć 

monotonii; 

zdarzają się 

drobne usterki. 

Uczeń 

wygłasza 

wiersz  

z pamięci, pró-

bując interpre-

tować jego 

treść. Zwraca 

uwagę na znaki 

przestankowe, 

jednak 

recytacja 

fragmentami 

pozostaje mo-

notonna. 

Uczeń wypo-

wiada wiersz 

 z pamięci  bez 

próby interpre-

tacji, „skan-

duje”, zdarzają 

mu się drobne 

pomyłki. 

Uczeń 

wypowiada 

wierszz pamięci 

bez próby inter-

pretacji,  

z wieloma 

pomyłkami, 

korzysta z pod-

powiedzi nauczy-

ciela. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie umie wiersza na pamięć w wyznaczonym 

terminie. 

 

 

 

 

KRYTERIA OCENY DŁUŻSZEJ PRACY PISEMNEJ 

(listu, opisu przedmiotu, opisu postaci, opisu dzieła sztuki, opisu przeżyć, charakterystyki, 

opowiadania, opowiadania z dialogiem, sprawozdania, dziennika) 

1.TEMAT. 

a)pełna realizacja tematu z uwzględnieniem elementów charakterystycznych dla danej formy 

wypowiedzi                                                                                                                         3 pkt. 

b) niepełna realizacja tematu (2 pkt.) 

c) powierzchowna realizacja tematu (1 pkt) 

2. KOMPOZYCJA. (wypowiedź składa się z trzech proporcjonalnych części 

                                    zaznaczonych akapitami, tekst jest spójny i logiczny)                   1 pkt 

3. JĘZYK.  

a) dopuszczalne2 błędy                                                                                                      2 pkt. 

b) 3-4 błędy (1 pkt) 
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4. ORTOGRAFIA.  

a) dopuszczalne2 błędy                                                                                                      2 pkt. 

b) 3-4 błędy (1 pkt) 

5.INTERPUNKCJA.  

a) dopuszczalne2 błędy                                                                                                      2 pkt. 

b) 3-4 błędy (1 pkt) 

 

10    pkt.  –   celujący  

9 pkt.  -   bardzo dobry                                                                      

8      pkt.  -   dobry 

7-6   pkt.  -   dostateczny 

5-4   pkt.  -   dopuszczający 

W przypadku pracy poniżej ustalonego limitu przyznajemy punkty tylko za realizację tematu. 

 

ELEMENTY CHARAKTERYSTYCZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM WY-

POWIEDZI 

 

List- zawiera elementy charakterystyczne (miejscowość, data, nagłówek, zwroty grzecznościowe 

pisane wielką literą, podpis), w liście pojawia się formuła powitalna i pożegnalna                    

Opis przedmiotu - opisane szczegóły wyglądu, nazwane cechy przedmiotu, przeznaczenie 

przedmiotu                                                          

Opis postaci (zwierzęcia) - opisane szczegóły wyglądu, opisany ubiór (upierzenie, futro itp.), 

przedstawiona postać                                              

Opis dzieła sztuki - przedstawia autora, tytuł, technikę wykonania dzieła, opis tego, co 

przedstawia dzieło, własna ocena                                

Opis przeżyć - przedstawiona przyczyna przeżyć, opisane przeżycie (użycie słownictwa 

wyrażającego przeżycia, także za pomocą porównań), przedstawione zmiany w wyglądzie            

i zachowaniu                      

Opis krajobrazu - praca zawiera co najmniej trzy elementy krajobrazu, zastosowane środki 

stylistyczne charakterystyczne dla opisu, zastosowane słownictwo nazywające stosunki 

przestrzenne   

Opis sytuacji – opis wydarzenia głównego i ewentualnie zdarzeń towarzyszących, opis 

elementów tła i scenerii, stosowanie słownictwa dynamizującego akcję typu: wtem, nagle, 

błyskawicznie, raptem, niespodziewanie     

 

Charakterystyka - zawiera opis wyglądu postaci, nazywa cechy wewnętrzne i uzasadnia je (co 

najmniej 5), własna ocena bohatera  

Charakterystyka porównawcza postaci literackich -  przedstawienie postaci – co najmniej trzy 

informacje o każdej z nich, opisy wyglądu zewnętrznego, nazwanie i porównanie co najmniej 

czterech cech wewnętrznych opisywanych postaci, przywołanie co najmniej trzech przykładów z 

tekstu uzasadniających cechy bohaterów, ocena postaci       

Opowiadanie - wartka, urozmaicona narracja, wprowadzone elementy świata przedstawionego, 

wydarzenia przedstawione w porządku przyczynowo – skutkowym                                                         

Opowiadanie z dialogiem - wartka, urozmaicona narracja, wydarzenia przedstawione  

w porządku przyczynowo – skutkowym, poprawnie zapisany dialog 

Sprawozdanie - relacjonuje przebieg wydarzeń, podaje informacje o czasie, miejscu, osobach 

uczestniczących w wydarzeniach, zamieszcza elementy własnej oceny zdarzeń              
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Dziennik - zapis charakterystyczny dla dziennika, przyjęcie roli uczestnika lub świadka zdarzeń, 

narracja pierwszoosobowa                        

Recenzja - podaje dane dotyczące utworu, prezentuje wartości utworu, argumentuje swoje zdanie   

Rozprawka – sformułowanie tezy, użycie co najmniej czterech trafnych argumentów, 

rozwinięcie pierwszego i drugiego argumentu, podsumowanie rozważań – wnioski, uogólnienia, 

refleksje, nie wystarczy powtórzenie tezy 

Wywiad – przeprowadzenie rozmowy koncentrującej się wokół określonego zagadnienia 

(wywiad „dla osoby” lub „dla sprawy”), trafny tytuł, poprawnie zredagowany lid – rzeczowy, 

zwięzły, mający związek z treścią wywiadu, interesujący sposób zadawania pytań, unikanie 

pytań zamkniętych 

 

 

 

KRÓTSZE FORMY WYPOWIEDZI 

PLAN WYDARZEŃ 

1. Uwzględnione najważniejsze wydarzenia                                             

2. Wydarzenia przedstawione w porządku chronologicznym                    

3. Jednorodność wypowiedzi                                                          

4. Poprawność językowa (dop. 1 błąd)                                                     

5. Ortografia  (dop. 1 błąd)                                                                     

6. Interpunkcja (dop. 1 błąd)                                                                  

Plan punktujemy, jeśli uczeń napisał minimum połowę wyznaczonego limitu. 

 

1 pkt 

1 pkt 

1 pkt 

1 pkt 

1 pkt 

1 pkt 

 

ZAPROSZENIE 

1.Podanie informacji: cel, czas, miejsce wydarzenia, adresat, nadawca.   

2. Stosowanie formuł grzecznościowych.                                                

3. Poprawność językowa.             

4. Ortografia.                                                                                          

5. Interpunkcja.                                                                                     

 

2 pkt. 

1 pkt 

1 pkt 

1 pkt 

1 pkt 

OGŁOSZENIE, ZAWIADOMIENIE 

1. Pełna realizacja tematu. 

2. Podanie informacji: wydarzenie, czas, miejsce, nadawca.              

3. Poprawność językowa.                                                                        

4. Poprawność ortograficzna.                                         

5.Poprawność  interpunkcyjna (dop. 1 błąd)            

 

1 pkt 

2 pkt. 

1 pkt 

1 pkt 

1 pkt 

PRZEPIS 

1. Zawiera elementy  konieczne (składniki, sposób wykonania)              

2. Jednorodność składniowa.                                               

3. Poprawność  językowa (dop. 1 bł.)                                                      

4. Ortografia (dop. 1 błąd).       

5. Interpunkcja (dop. 1 bł.)                                                                     

 

2 pkt. 

1 pkt 

1 pkt 

1 pkt 

1 pkt 



95 

 

INSTRUKCJA 

1. Przedstawia zasady działania i sposób obsługi urządzenia  

    lub zawiera elementy konieczne i sposób wykonania.           

2. Jednorodność składniowa.                                                                 

3. Poprawność językowa.                                                                       

4. Ortografia.                                                                                         

5. Interpunkcja.                                           

 

 

2 pkt. 

1 pkt 

1 pkt 

1 pkt 

1 pkt 

KARTA  POCZTOWA 

1. Treść zgodna z tematem. 

2. Zawiera elementy charakterystyczne ( miejsce i data, zwrot do adresata, 

     pozdrowienia, podpis).                                           

3. Właściwe zaadresowanie karty.                                           

4. Poprawność językowa.                                                      

5. Ortografia.  

6. Interpunkcja.                                                                                     

 

1 pkt 

 

1 pkt 

1 pkt 

1 pkt 

1 pkt 

1 pkt 

KOMIKS 

1. Uwzględnienie najważniejszych wydarzeń.               

2. Poprawne wprowadzenie dialogu.                                       

3. Zgodność tekstu z ilustracją.                                                       

4. Poprawność językowa (dop. 1 błąd)                                              

5. Ortografia.                                               

6. Interpunkcja (dop. 1 bł).                                         

 

1 pkt 

1 pkt 

1 pkt  

1 pkt 

1 pkt  

1 pkt   

DIALOG 

1.Rozwinięcie dialogu w ramach określonego tematu.   

2.Rozmowa stanowi spójną, zamkniętą całość [ma wstęp, rozwinięcie i 

zakończenie]. 

3.Poprawnie zapisany dialog [każda kolejna wypowiedź zapisana od nowej linii, 

od myślnika, uczeń stosuje różne sposoby zapisywania rozmowy]. 

4.Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd]. 

5.Poprawność ortograficzna [dopuszczalny 1 błąd]. 

6.Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 2 błędy]. 

 

1 pkt 

 

1 pkt 

 

1 pkt  

1 pkt 

1 pkt  

1 pkt   

KRYTERIA OCENY GAZETKI 

1.Walory dydaktyczno-wychowawcze [propagowanie wartościowych zagadnień] 

2.Atrakcyjność czytelnicza [różnorodność tematów i form] 

3.Poprawność językowa 

4.Strona tytułowa [nazwa, częstotliwość, cena] 

5.Strona formalna [stopka redakcyjna, numeracja stron, teksty wyjustowane, 

czytelność i przejrzystość, czcionka] 

6.Szata graficzna [adekwatna do tematyki, atrakcyjność wizualna, poziom 

estetyczny] 

 

1 pkt 

 

1 pkt 

1 pkt  

1 pkt 

 

1 pkt  

 

1pkt   
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STRESZCZENIE 

1.Przedstawienie treści w określonej ilości wypowiedzeń.   

2.Przedstawienie najważniejszych wydarzeń w kolejności 

chronologicznej.  

3.Obiektywizm [brak ocen, komentarzy, uwag, refleksji].   

4.Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd].      

5.Poprawność ortograficzna [dopuszczalny 1 błąd]. 

6.Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd].                                       

 

 

 

1 pkt  

1 pkt   

1 pkt 

1pkt 

1 pkt 

1 pkt 

 

PODANIE 

1.Sformułowanie prośby. 

2.Uzasadnienie prośby. 

3.Zachowanie formalnych wyróżników podania [miejscowość, data, dane 

nadawcy, określenie adresata, własnoręczny podpis]. 

4.Funkcjonalność stylu [zwroty charakterystyczne dla podania]. 

5.Poprawność językowa. 

6.Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. 

 

 

1 pkt  

1 pkt   

1 pkt 

 

1pkt 

1 pkt 

1 pkt 

 

ŻYCIORYS 

1.Podstawowe dane osobowe [imię, nazwisko, adres].       

2.Pozostałe informacje [data, miejsce urodzenia, dotychczasowe 

wykształcenie, informacje o rodzicach, sukcesy, plany na przyszłość]. 

3.Formalne wyróżniki [ miejscowość, data, własnoręczny podpis]. 

4.Styl zwięzły, konkretny. 

5.Poprawność językowa [ dopuszczalny 1 błąd]. 

6.Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd 

ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny]. 

 

 

1 pkt  

1 pkt   

 

1 pkt 

1pkt 

1 pkt 

1 pkt 

  DEDYKACJA 

1.Wskazanie adresata i nadawcy.                                                                 

2.Wskazanie okoliczności, miejsca, czasu.                                                   

3.Spójność tekstu.                                                                                          

4.Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd].                                           

5.Poprawność ortograficzna [dopuszczalny 1 błąd].                                     

6.Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd].                                            

 

 

 

1 pkt  

1 pkt   

1 pkt 

1pkt 

1 pkt 

1 pkt 

 

 

 

6 pkt. - celujący 

5 pkt. – bardzo dobry 

4 pkt. -  dobry 

3 pkt. -  dostateczny 

2 pkt. -  dopuszczający 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I WOS 

 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I WOS 

KLASY IV – VIII 

 

1. Dokumenty określające przedmiotowy system oceniania. 

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

• Program nauczania: „ Wczoraj i dziś ” – program nauczania historii   w kl.4-8 szkoły 

podstawowej 

 

 

 

 

2. Cele Przedmiotowych Zasad Oceniania. 

 

• Sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności. 

• Mobilizowanie ucznia do dalszej pracy. 

• Stymulowanie rozwoju ucznia. 

• Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych 

uzdolnieniach ucznia. 

• Diagnozowanie poziomu nauczania. 

 

3. Cele edukacyjne. 

 

1. Zainteresowanie uczniów przeszłością. 

2. Dostarczenie wiedzy, która umożliwi ukształtowanie poprawnych wyobrażeń 

    o życiu w przeszłości, zrozumienie natury ludzkiej i motywów postępowania  

    minionych pokoleń. 

3. Pomoc w zrozumieniu złożoności współczesnego świata i odnalezieniu w nim 

    własnego miejsca. 

4. Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, grupy  

   etnicznej, religijnej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej. 

5. Umożliwienie uczniom zrozumienie innych ludzi i społeczeństw;  

   kształtowanie szacunku i przywiązania do własnego państwa i rodzimej 

   kultury, zarazem szacunku i tolerancji dla innych państw i kultur. 

6. Dostarczenie wzorców osobowych z przeszłości, wprowadzenie uczniów 

   w świat wartości ogólnoludzkich sprzyjających wychowaniu prawego 

   człowieka i aktywnego i świadomego swych praw i obowiązków obywatela. 

 

4. Obszary aktywności podlegające ocenie. 
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Na lekcjach historii oceniane będą: 

• czytanie mapy i korzystanie z atlasu, 

• czytanie ze zrozumieniem (tekstu z podręcznika), 

• analiza prostego tekstu źródłowego, 

• posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu chronologii, obliczanie czasu 

wydarzeń, długości ich trwania, umieszczenie ich na osi czasu, 

• umiejętność łączenia faktów, myślenia przyczynowo – skutkowego, porównania epok, 

ustrojów politycznych, społecznych i gospodarczych  na przestrzeni dziejów, 

• wykorzystanie ilustracji, filmu, nagrania audio jako źródła informacji (dokonanie opisu w 

formie ustnej lub pisemnej), 

• umiejętność narysowania drzewa genealogicznego, 

• wypowiedzi ustne, 

• wypowiedzi pisemne (zadania domowe, wypracowania na tematy historyczne), 

• sprawdziany pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki), 

• zaangażowanie i wkład pracy ucznia, 

• udział w konkursach historycznych, 

• konstruowanie prostych zagadek historycznych (krzyżówek, rebusów, szarad), 

• praca w grupie rówieśniczej, 

• prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń. 

 

5. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów. 

 

1. Formy aktywności: 

• odpowiedzi ustne 

• samodzielna praca na lekcji 

• praca domowa (krótko lub długoterminowe) 

• zeszyt przedmiotowy 

• prace klasowe (testy) 

• zeszyt ćwiczeń 

• sprawdziany 

• kartkówki 

• przygotowanie do lekcji 

• drzewo genealogiczne 

• analiza tekstu źródłowego 

• praca z mapą historyczną 

• udział w konkursach historycznych 

 

2. Częstotliwość oceniania: 

 

formy aktywności częstotliwość w semestrze 

praca klasowa (test) minimum 2 

prace domowe na bieżąco 

odpowiedź ustna, pisemna na bieżąco 

aktywność i praca na lekcji na bieżąco 
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Określenie pojęć: 

►  wypowiedzi pisemne: 

• praca klasowa, test – z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem, zapisana    
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w dzienniku i zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, 

• kartkówka – niezapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 – 3 ostatnich jednostek 

lekcyjnych, 

• prace domowe ucznia podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie stopnia. 

►  wypowiedzi ustne: 

• odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji, 

• aktywność na lekcji. 

 

3. Sposoby oceniania: 

• stopniem, 

• pochwałą, 

• oceną opisową, 

• plusami/minusami za aktywność 

• wyróżnienie: eksponowanie prac na wystawkach, gazetkach klasowych. 

 

4. Skala ocen: 

• ocena celująca – 6 

• ocena bardzo dobra – 5 

• ocena dobra – 4 

• ocena dostateczna – 3 

• ocena dopuszczająca – 2 

• ocena niedostateczna – 1 

 

5. Ocenę ze sprawdzianów ustala się w skali procentowej. 

 

1)ocena celująca – 100% - 96% sprawdzanej wiedzy i umiejętności 

2)ocena bardzo dobra – 90 – 95 % 

3)ocena dobra – 75 – 89 % 

4)ocena dostateczna – 55 – 74% 

5)ocena dopuszczająca – 40 – 54% 

6)ocena niedostateczna – 39% i mniej 

 

 

6. Zasada ocen: 

 

ocena opanowane umiejętności i aktywność posiadana wiedza 

celująca 

 

1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na  

ocenę bardzo dobrą. 

2. Potrafi nie tylko korzystać z różnych źródeł 

informacji wskazanych przez nauczyciela, ale 

również umie samodzielnie zdobyć wiadomości. 

3.Systematycznie wzbogaca swoją wiedzą 

poprzez czytanie książek, artykułów o treści 

historycznej (odpowiednich do wieku). 

4. Wychodzi z samodzielnymi inicjatywami 

rozwiązywania konkretnych problemów zarówno 

1. Posiada 96% wiedzę z 

zakresu materiału 

programowego np. w 

odniesieniu do określonej 

epoki, kraju lub zagadnienia. 

Dodatkowa wiedza jest 

owocem samodzielnych 

poszukiwań i przemyśleń. 

2. Zna dzieje własnego regionu 

w stopniu wykraczającym poza 
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w czasie lekcji, jak i pracy pozalekcyjnej. 

5. Spełnia jeden z warunków pkt. A lub b: 

a). Bierze aktywny udział w konkursach, w 

których jest wymagana wiedza historyczna. 

Odnosi w nich sukcesy. 

b). Jest autorem pracy wykonanej dowolną 

techniką o dużych wartościach poznawczych i 

dydaktycznych. 

6. Potrafi nie tylko poprawnie rozumować 

kategoriami ściśle historycznymi (przyczyny – 

skutki), ale również umie powiązać problematykę 

historyczną z zagadnieniami poznawanymi w 

czasie lekcji przedmiotu. Umie powiązać dzieje 

własnego regionu z dziejami Polski lub 

powszechnymi. 

7. Wyraża samodzielny, krytyczny (w stopniu 

odpowiednim do wieku) stosunek do określonych 

zagadnień z przeszłości. Potrafi udowodnić swoje 

zdanie używając odpowiedniej argumentacji 

będącej skutkiem nabytej samodzielnie  

 

poznany w czasie lekcji. 

bardzo dobra 1. Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i 

wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji. 

Potrafi również korzystając ze wskazówek 

nauczyciela dotrzeć do innych źródeł informacji. 

2. Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania 

postawione przez nauczyciela posługując się 

nabytymi umiejętnościami. 

3. Wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji. 

4. Bierze udział w konkursach historycznych lub 

wymagających wiedzy i umiejętności 

historycznych. 

5. Rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim 

stopniu trudności. 

6. Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach 

przyczynowo – skutkowych wykorzystując 

wiedzę przewidzianą programem nie tylko z 

zakresu historii, ale również pokrewnych 

przedmiotów. 

1. Opanował w minimum 90% 

materiał przewidziany 

programem. 

2. Posiada wiedzę z dziejów 

własnego regionu w stopniu 

zadawalającym. 

dobra 1. Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w 

czasie lekcji źródeł informacji. 

2. Umie samodzielnie rozwiązywać typowe 

zadania, natomiast zadania o stopniu 

trudniejszym wykonuje pod kierunkiem 

nauczyciela. 

3. Rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o 

1. W minimum 75% 

opanował materiał 

programowy. 

2. Zna najważniejsze 

wydarzenia  z dziejów 

własnego regionu. 



102 

 

stosunkowo niewielkiej skali trudności. 

4. Poprawnie rozumuje w kategoriach 

przyczynowo – skutkowych. Umie samodzielnie 

odróżnić przyczyny i skutki wydarzeń 

historycznych. 

5. Jest aktywny w czasie lekcji. 

dostateczna 1. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać 

z podstawowych źródeł informacji. 

2. Potrafi wykonać proste zadania. 

3. W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w 

stopniu zadawalającym. 

1. Opanował podstawowe 

elementy wiadomości 

programowych pozwalających 

mu na zrozumienie 

najważniejszych zagadnień. 

2. Zna niektóre wydarzenia  

i postacie z historii regionu 

.(minimum 55% wiedzy 

przewidzianej programem) 

dopuszczająca Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste 

polecenia wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności. 

Jego wiedza posiada poważne 

braki, które jednak można 

usunąć w dłuższym okresie 

czasu. 

(minimum 40% wiedzy 

przewidzianej programem) 

niedostateczna Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi 

wykonać prostych poleceń wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności. 

Braki w wiedzy są na tyle duże, 

że nie rokują nadziei na ich 

usunięcie nawet przy pomocy 

nauczyciela. 

 

 

Szczegółowe wymagania przedmiotowe z historii w poszczególnych klasach znajdują się u 

nauczyciela. W każdej chwili można się z nimi zapoznać. 

 

6. Zasady PZO.  

 

1. Oceniamy: 

• systematycznie, 

• rzetelnie, 

• sprawiedliwie. 

2. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie  

    do lekcji, np. 

• brak pracy domowej, 

• brak zeszytu, 

• brak pomocy potrzebnych do lekcji, 

• niegotowość do odpowiedzi. 

3. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych  i sprawdzianów.  

4. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde 

    nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. Uczeń nie ponosi żadnych 

    konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania, które nastąpiło z ważnych  
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    przyczyn , potwierdzonych pisemnie przez rodzica/prawnego opiekuna. 

5. Uczeń winien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.  

6. Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie się, udzielanie poprawnych  

   odpowiedzi, aktywna praca w grupach może być oceniana plusami „+” 

    (za 6 „+” uczeń otrzymuje ocenę celującą). 

7. Uczeń, który opuścił sprawdzian, pisze go w terminie ustalonym przez  

    nauczyciela. 

8. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie 

   uzgodnionym z nauczycielem – w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Poprawa 

   nie dotyczy innych stopni oraz kartkówek.. 

9. Ściąganie na sprawdzianie jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

10. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony 

nauczyciela  lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na lekcji lub 

usprawiedliwiona dłuższa nieobecność. 

 

8. Informowanie o ocenach. 

 

1. Nie wszystkie oceny są jawne, ale wystawione według ustalonych kryteriów. 

2. Wszystkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być przez rodzica/prawnego    

    opiekuna podpisane. Nie dotyczy ocen i uwag w dzienniku elektronicznym. 

3. W przypadku trudności w nauce, częstszego nieprzygotowania do lekcji,  

    lekceważącego stosunku do przedmiotu – rodzice informowani będą podczas 

    organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem lub  w dzienniku    

    elektronicznym. Nauczyciel wówczas wskaże sposoby pomocy uczniowi w nauce. 

4. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny. 

5. O przewidywanej ocenie półrocznej lub rocznej uczeń informowany jest na miesiąc przed   

    klasyfikacyjną radą pedagogiczną.  

6. O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są w formie pisemnej   

    na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Za pisemne poinformowanie  

    rodziców/opiekunów odpowiada wychowawca. 

7. Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o rzeczywistych  

    ocenach półrocznych/rocznych. 

8. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen. 

9. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena może być zmieniona tylko w   

   wyniku egzaminu zgodnie z zasadami określonymi w WZO. 

 

9. Ewaluacja PZO. 

 

Przedmiotowy system oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie  podlega ewaluacji raz  

w roku w ramach prac zespołu humanistycznego. 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY 
 

Obszary oceniania 

 

1) ustne wypowiedzi uczniów,  

2) pisemne i ustne ćwiczenia wykonywane podczas zajęć,  

3) pisemne i ustne ćwiczenia wykonywane w domu,  

4) ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć edukacyjnych,  

5) ćwiczenia praktyczne wykonywane w domu np. pomysłowe doświadczenia, 

6) dodatkowe prace np. prezentacje, udział w projekcie, 

7) praca w grupach, 

8) pisemne sprawdziany, prace klasowe i testy,  

9) konkursyszkolne i pozaszkolne, w których uczeń uczestniczy i osiąga sukcesy.  

 

Praca w grupie: 

Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń.  

1) Ocenie podlegają umiejętności:  

a) planowanie i organizacja pracy grupowej,  

b) efektywne współdziałanie,  

c) wywiązywanie się z powierzonych ról,  

d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.  

 

Ocenie podlega również praca uczniów na zajęciach lekcyjnych, za co otrzymują „plusy”; za 6 

„plusów” nauczyciel wystawia ocenę celującą.  

 

Prace pisemne:  

- prace klasowe w formie testowej przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu, 

- sprawdziany z bieżącego materiału, 

- testy mające na celu sprawdzenie umiejętności ponadprzedmiotowych, 

 

Zasady przeprowadzania prac pisemnych: 

 -sprawdziany i testy mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi.  

- prace klasowe nauczyciel zapowiada co najmniej tydzień wcześniej i poprzedza lekcją 

powtórzeniową,  

- zapowiedziana praca klasowa powinna być tydzień wcześniej wpisana ołówkiem do 

dziennika lekcyjnego, 

- sprawdzone i ocenione prace pisemne powinny być oddane uczniowi w ciągu dwóch 

tygodni.  
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- uczeń, który nie pisał pracy klasowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma 

obowiązek zaliczyć materiał w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły po ustaleniu 

wspólnie  

z nauczycielem terminu. Po upływie tego okresu nauczyciel sam ustala termin pisania pracy.  

 

Prace domowe: 

- brak zeszytu lub ćwiczeń w dniu sprawdzania pracy domowej jest równoznaczny z brakiem tej 

pracy, 

- jeżeli uczeń odrobił pracę tylko częściowo ma obowiązek uzupełnić ją na następną lekcję; 

niewywiązanie się z tego obowiązku jest równoznaczne z brakiem tej pracy, 

- jeżeli uczeń nie uzupełni  pracy domowej, za która otrzymał minus otrzymuje ocenę 

niedostateczną, 

- za brak pracy domowej uczeń otrzymuje „ minus”, za trzy  „minusy” uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

  

W pracy pisemnej ocenie podlega:  

1) zrozumienie tematu,  

2) znajomość opisywanych zagadnień,  

3) sposób prezentacji,  

4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna.  

 

 

 

Kryteria oceny prac pisemnych ( sprawdziany, testy, kartkówki, prace domowe ) : 

celujący  - 96% 

bardzo dobry 90 – 95%  

dobry 75 – 89 %  

dostateczny 55 – 74 % dobry 

dopuszczający 40 – 54 %  

niedostateczny <40%  

 

W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:  

1) znajomość zagadnienia,  

2) samodzielność wypowiedzi,  

3)precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.  

 

Poprawianie ocen cząstkowych: 

- w terminie dwóch tygodni uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy klasowej, 

- oceny z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów uczeń poprawia tylko  w przypadku, gdy 

wiadomości i umiejętności są niezbędne  do dalszego zdobywania wiedzy,  

- uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, którą otrzymał za braki prac domowych  po 

uzupełnieniu tych braków i wykonaniu zadanej przez nauczyciela pracy dodatkowej.  
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Kryteria wymagań na poszczególne oceny: 

 

celujący : 

- odpowiedź samodzielna, wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem;  

- uczeń potrafi stosować wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych,  

- umie dokonywać analizy i syntezy nowych zjawisk,  

- proponuje nietypowe rozwiązania, 

-aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 

- osiąga sukcesy w konkursach, 

- opanował treści kształcenia w 96 %.  

 

bardzo dobry : 

- odpowiedź samodzielna, wyczerpująca, zgodna z programem,  

-uczeń swobodnie operuje faktami i dostrzega związki między nimi, 

- przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów naturalnych 

w przyrodzie, 

- wyjaśnia je, rozwiązuje problemy, 

- projektuje doświadczenia i prezentuje je, 

- popełnia nieliczne błędy, które potrafi samodzielnie poprawić, 

- opanował treści kształcenia w 90%. 

 

dobry: 

- odpowiedź zasadniczo samodzielna,  

- zawiera większość wymaganych treści, nie wyczerpuje zagadnienia, 

- uczeń właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody, 

- korzysta z różnych źródeł informacji takich jak: telewizja, Internet, czasopisma 

przyrodnicze, popularnonaukowe i inne, 

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności, 

- popełnia błędy podczas indywidualnego wykonania zadania,  

- opanował treści kształcenia od 75% do 89%.  

 

dostateczny : 

- uczeń zna najważniejsze fakty, pojęcia przyrodnicze umie je interpretować lecz posiada braki  

w opanowaniu wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych, 

- odpowiedź odbywa się przy niewielkiej pomocy nauczyciela; 

- opanował treści kształcenia od 55% do 74%. 
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dopuszczający: 

- podczas odpowiedzi uczeń nie potrafi prawidłowo zastosować poznanych wiadomości i 

umiejętności,  

- przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi, korzysta z instrukcji, wykonuje ćwiczenia 

praktyczne; 

- popełnia  liczne błędy, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak i sposobie jej 

prezentowania, 

- opanował treści kształcenia od 40% do 54%.  

niedostateczny: 

- otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na stopień dopuszczający.  
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 
 

Obszary oceniania 

1) ustne wypowiedzi uczniów,  

2) pisemne i ustne ćwiczenia wykonywane podczas zajęć,  

3) pisemne i ustne ćwiczenia wykonywane w domu,  

4) ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć edukacyjnych,  

5) ćwiczenia praktyczne wykonywane w domu np. pomysłowe doświadczenia 

6) dodatkowe prace np. prezentacje, udział w projekcie, 

7) praca w grupach, 

8) pisemne sprawdziany, prace klasowe i testy,  

9) konkursy szkolne i pozaszkolne, w których uczeń uczestniczy i osiąga sukcesy.  

 

Praca w grupie: 

Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń.  

1) Ocenie podlegają umiejętności:  

a) planowanie i organizacja pracy grupowej,  

b) efektywne współdziałanie,  

c) wywiązywanie się z powierzonych ról,  

d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.  

 

Ocenie podlega również praca uczniów na zajęciach lekcyjnych, za co otrzymują „plusy”; za 6 

„plusów” nauczyciel wystawia ocenę celującą.  

 

Prace pisemne:  

- prace klasowe w formie testowej przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu, 

- sprawdziany z bieżącego materiału, 

- testy mające na celu sprawdzenie umiejętności ponadprzedmiotowych, 

 

Zasady przeprowadzania prac pisemnych: 

 -sprawdziany i testy mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi.  

- prace klasowe nauczyciel zapowiada co najmniej tydzień wcześniej i poprzedza lekcją 

powtórzeniową,  

- zapowiedziana praca klasowa powinna być tydzień wcześniej wpisana do dziennika 

lekcyjnego, 

- sprawdzone i ocenione prace pisemne powinny być oddane uczniowi w ciągu dwóch 

tygodni.  

- uczeń, który nie pisał pracy klasowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma 

obowiązek zaliczyć materiał w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły po ustaleniu 

wspólnie  

z nauczycielem terminu. Po upływie tego okresu nauczyciel sam ustala termin pisania pracy.  
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Prace domowe: 

- brak zeszytu lub ćwiczeń w dniu sprawdzania pracy domowej jest równoznaczny z brakiem tej 

pracy, 

- jeżeli uczeń odrobił pracę tylko częściowo ma obowiązek uzupełnić ją na następną lekcję; 

niewywiązanie się z tego obowiązku jest równoznaczne z brakiem tej pracy, 

- jeżeli uczeń nie uzupełni  pracy domowej, za która otrzymał minus otrzymuje ocenę 

niedostateczną, 

- za brak pracy domowej uczeń otrzymuje „ minus”, za trzy  „minusy” uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

 

W pracy pisemnej ocenie podlega:  

1) zrozumienie tematu,  

2) znajomość opisywanych zagadnień,  

3) sposób prezentacji,  

4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna.  

 

Kryteria oceny prac pisemnych (sprawdziany, testy, kartkówki, prace domowe) : 

celujący  - 96 % 

bardzo dobry 90 – 95%  

dobry 75 – 89 %  

dostateczny 55 – 74 % dobry 

dopuszczający 40 – 54 %  

niedostateczny <40%  

 

 

W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:  

1) znajomość zagadnienia,  

2) samodzielność wypowiedzi,  

3)precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.  

 

 

Poprawianie ocen cząstkowych: 

- w terminie dwóch tygodni uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy klasowej, 

- oceny z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów uczeń poprawia tylko  w przypadku, gdy 

wiadomości i umiejętności są niezbędne  do dalszego zdobywania wiedzy,  

- uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, którą otrzymał za braki prac domowych  po 

uzupełnieniu tych braków i wykonaniu zadanej przez nauczyciela pracy dodatkowej.  

 

Kryteria wymagań na poszczególne oceny: 
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celujący : 

- odpowiedź samodzielna, wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem;  

- uczeń potrafi stosować wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych,  

- umie dokonywać analizy i syntezy nowych zjawisk,  

- proponuje nietypowe rozwiązania, 

-aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 

- osiąga sukcesy w konkursach, 

- opanował treści kształcenia w 96 %.  

bardzo dobry : 

- odpowiedź samodzielna, wyczerpująca, zgodna z programem,  

-uczeń swobodnie operuje faktami i dostrzega związki między nimi, 

- wyjaśnia je, rozwiązuje problemy, 

- projektuje doświadczenia i prezentuje je, 

- popełnia nieliczne błędy, które potrafi samodzielnie poprawić, 

- opanował treści kształcenia w 90%. 

 

dobry: 

- odpowiedź zasadniczo samodzielna,  

- zawiera większość wymaganych treści, nie wyczerpuje zagadnienia, 

- uczeń właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji  elementów biologii, 

- korzysta z różnych źródeł informacji takich jak: telewizja, Internet, czasopisma 

przyrodnicze, popularnonaukowe i inne, 

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności, 

- popełnia błędy podczas indywidualnego wykonania zadania,  

- opanował treści kształcenia od 75% do 89%.  

dostateczny : 

- uczeń zna najważniejsze fakty, pojęcia biologiczne, umie je interpretować lecz posiada braki w 

opanowaniu wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych, 

- odpowiedź odbywa się przy niewielkiej pomocy nauczyciela; 

- opanował treści kształcenia od 55% do 74%. 

 

 

dopuszczający: 

- podczas odpowiedzi uczeń nie potrafi prawidłowo zastosować poznanych wiadomości i 

umiejętności,  

- przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi, korzysta z instrukcji, wykonuje ćwiczenia 

praktyczne; 

- popełnia  liczne błędy, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak i sposobie jej 

prezentowania, 

- opanował treści kształcenia od 40% do 54%.  

niedostateczny: 
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- otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na stopień dopuszczający.  
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII  

 
Rozdział 1 

Cele oceniania 

§ 1 

 

1. Ocenianie przedmiotowe ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z geografii i 

postępie w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 

3) motywowanie ucznia do zdobywania wiadomości i kształcenia umiejętności 

geograficznych oraz dalszego postępu w tym zakresie; 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji o 

postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach geograficznych ucznia; 

5) umożliwia nauczycielowi geografii doskonalenie organizacji i metod pracy 

dydaktyczno – wychowawczej. 

 

Rozdział 2 

Zasady oceniania 

§ 2 

 

1. Ocenianie – sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

- Praca klasowa. 

- Dodatkowa aktywność ucznia wykraczająca poza wymagania programowe: przygotowania i 

udział w konkursach, olimpiadach, wysoki poziom znajomości i prezentacji wiedzy geograficznej 

z jakiejś dziedziny – na lekcjach lub zajęciach pozalekcyjnych.  

- Sprawdziany (prace kontrolne z mniejszej partii materiału). 

- Wykonanie pracy pisemnej na zadany temat (np. referat, doświadczenie, projekt, itp.). 

- Inwencja własna ucznia: poszerzanie swojej wiedzy geograficznej z różnych źródeł informacji i 

zaprezentowanie jej w formie pisemnej lub ustnej. 

- Wypowiedź ustna na lekcjach bieżących (obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji), 

powtórzeniowych, syntetyzujących (wiedza umiejętności w zakresie rozumienia, wnioskowania, 

porównywania).    

- Zadania oparte na pracy: z materiałem źródłowym, podręcznikiem, mapą, w grupie 

(sprawdzające umiejętności ucznia do planowania, wykonania, prezentacji działań oraz 

współpracy w grupie). 

- Krótki sprawdzian tzw. kartkówka. 

- Prace domowe. 

- Notatki z lekcji – w formie wszystkich zadań wykonywanych na lekcji. 



113 

 

- Aktywność na lekcjach. 

 

2. W procesie oceniania nauczyciel uwzględnia indywidualne predyspozycje uczniów 

dostosowując wymagania do możliwości uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, o 

ile zostały one stwierdzone przez właściwych specjalistów. 

3. W przypadku tych uczniów liczy się szczególnie stopień zaangażowania i wkład pracy ucznia 

w procesie zdobywania wiedzy (np. przygotowanie do lekcji, odrabianie prac domowych, 

prowadzenie zeszytu i ćwiczeń, pozytywne nastawienie do pracy – chęć wykonywania zadań, 

itp.).  

4. Uczeń może nie przygotować się do lekcji 1 raz w ciągu danego półrocza (brak pracy 

domowej, ćwiczeń, przyborów, zeszytu, odmowa odpowiedzi z 3 ostatnich lekcji) i nie poniesie 

za to żadnych konsekwencji, jeśli nieprzygotowanie zgłosi nauczycielowi na początku lekcji. 

Odznaczane to będzie w dzienniku lekcyjnym w rubryce nieprzygotowanie literką „N”. W 

uzasadnionych przypadkach (choroba, przypadek losowy) nauczyciel nie wyciąga w stosunku do 

ucznia konsekwencji. 

5. Nieusprawiedliwione nieprzygotowanie się do lekcji skutkuje oceną niedostateczną. 

6. Każdą zaległość w nauce i w wykonaniu określonej pracy, będącą wynikiem nie 

przygotowania się ucznia do lekcji lub jego nieobecnością musi on nadrobić w ciągu dwóch 

tygodni. 

7. Niewykonanie przez ucznia pracy w drugim terminie skutkuje oceną niedostateczną bez 

możliwości poprawy. 

8. Uczeń ma prawo do tego, żeby jego wiadomości i umiejętności były sprawdzane za pomocą 

wszystkich wymienionych w §2 ust.1 form sprawdzania. 

9. Uczeń otrzymuje daną półroczną lub roczną ocenę z przedmiotu: 

 

OCENA 

niedostateczny 

dopuszczający 

dostateczny 

dobry 

bardzo dobry 
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celujący 

 

10. Wszystkie przewidziane w danym semestrze prace kontrolne i prace długoterminowe są 

obowiązkowe. Uczniowi nieobecnemu z przyczyn usprawiedliwionych, nauczyciel wyznacza po 

uzgodnieniu z uczniem inny termin kontroli (konsultacje 2 tygodnie od momentu wpisania ocen 

do dziennika) 

11. Uczeń, który nie był obecny na pracy kontrolnej – nieobecność nieusprawiedliwiona - 

zobowiązany jest do zaliczenia danego materiału na pierwszych konsultacjach po pracy 

kontrolnej. Takie samo rozwiązanie obowiązuje przy nie wywiązaniu się w terminie z pracy 

długoterminowej. 

12. Jeśli w trakcie pisania pracy klasowej, testu czy kartkówki nauczyciel stwierdzi jakąkolwiek 

formę niesamodzielności w pracy ucznia, odbiera mu pracę i stawia ocenę niedostateczną bez 

możliwości poprawy. 

13. Na danej jednostce lekcyjnej nauczyciel może sprawdzić wiadomości i umiejętności ucznia z 

3 ostatnich lekcji. 

14. Ocena za aktywność wystawiana jest na podstawie pracy ucznia na lekcji i odnosi się do jego 

udziału w lekcji poprzez wypowiadanie się, włączanie do dyskusji, stawianie pytań 

problemowych, chętne wykonywanie zadań. Za sześć„+” wstawia się za aktywność ocenę 

celującą, pięć„+”  bardzo dobrą, cztery„+” dobrą, trzy „+” dostateczną. 

15. Jeżeli uczeń nie podejmuje prób wykonania zadań na lekcji skutkuje to oceną niedostateczną. 

16. Uczeń ma obowiązek  prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny znajdować 

się zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń nauczyciela, prace domowe. 

17. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie. W przypadku nieobecności ucznia w 

szkole powinien być uzupełniony do następnej lekcji. 

18. Poprawa ocen: 

1) uczeń ma prawo do  poprawy oceny cząstkowej niedostatecznej  w formie 

uzgodnionej z nauczycielem (uczeń otrzymuje dwie oceny do dziennika – za pierwszą 

wersję pracy i za drugą poprawioną; przy wystawianiu oceny półrocznej lub rocznej 

pod uwagę brane są obie oceny); 

 

19. Udział w konkursach geograficznych promowany jest oceną z przedmiotu w zależności od 

stopnia zaangażowania ucznia:: 

1) na szczeblu szkoły; 

2) na wyższych szczeblach  

20. Ocenę celującą końcoworoczną z przedmiotu uczeń otrzymuje jeśli odniesie sukces w 

konkursie lub olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim bez względu na pozostałe oceny z 

przedmiotu. 

21. W przypadku nieprzestrzegania przez nauczyciela tych reguł, uczniowi  przysługuje prawo 

odwołania się w trybie przewidzianym w WSO.    

 

 

Rozdział 3 

Formy i częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów 

§ 3 

 

1. Formy sprawdzania obejmują wiadomości i umiejętności: 

1) prace klasowe po każdym dziale; 
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2) sprawdziany (prace kontrolne z mniejszej partii materiału); 

3) krótkie sprawdziany tzw. kartkówki (z 3 ostatnich lekcji); 

4) aktywność na lekcjach; 

5)  dodatkowa aktywność ucznia wykraczająca poza wymagania programowe: 

przygotowania i udział w konkursach, olimpiadach, wysoki poziom znajomości i 

prezentacji wiedzy geograficznej z jakiejś dziedziny – na lekcjach lub zajęciach 

pozalekcyjnych; 

6) wykonanie pracy pisemnej na zadany temat (np. referat, projekt, doświadczenie, 

itp.); 

7) inwencja własna ucznia: poszerzanie swojej wiedzy geograficznej z różnych źródeł 

informacji i zaprezentowanie jej w formie pisemnej lub ustnej; 

8) wypowiedź ustna na lekcjach bieżących (obejmuje materiał do trzech ostatnich 

lekcji), powtórzeniowych, syntetyzujących (wiedza umiejętności w zakresie 

rozumienia, wnioskowania, porównywania); 

9) zadania oparte na pracy: z materiałem źródłowym, podręcznikiem, w grupie 

(sprawdzające umiejętności ucznia do planowania, wykonania, prezentacji działań 

oraz współpracy w grupie); 

10) prace domowe; 

11) notatki z lekcji – w formie wszystkich zadań wykonywanych na lekcji. 

2. Częstotliwość sprawdzania i oceniania: 

1)  w ciągu semestru przewiduje się prace kontrolne (prace klasowe, sprawdziany) po 

każdym dziale, o czym uczeń zostaje poinformowany z tygodniowym 

wyprzedzeniem; 

2) każdą pracę klasową powinna poprzedzić lekcja powtórzeniowa, która określi treści 

i umiejętności objęte sprawdzaniem lub podane przez nauczyciela problemy do 

powtórzenia ułatwiające uczniom przygotowanie się do pracy kontrolnej; 

3) krótki sprawdzian, tzw. „kartkówka” kontroluje opanowanie wiadomości i 

umiejętności z 3 ostatnich lekcji lub pracy domowej i nie musi być zapowiedziana; 

4) wypowiedzi ustne mogą się odbywać na każdej lekcji i oceniane są na bieżąco. 

 

   

Rozdział 4 

Zasada procentowego przeliczania na stopnie form sprawdzania 

§ 4 

I. Kryteria do poszczególnych form sprawdzania: 

1)  prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, karty pracy   oceniane są na podstawie 

odpowiednich kartotek   

2) aktywność na lekcjach; wystawiana jest na podstawie pracy ucznia na lekcji i odnosi się do 

jego udziału w lekcji poprzez wypowiadanie się, włączanie do dyskusji, stawianie   pytań 

problemowych, chętne wykonywanie zadań. Za sześć„+” wstawia się za aktywność ocenę 

celującą, pięć„+”  bardzo dobrą, cztery„+” dobrą, trzy „+” dostateczną.  

3) referat: 

- zgodność z tematem, logiczne uporządkowanie, poprawność pracy pod względem 

merytorycznym (brak błędów rzeczowych)  

- wyczerpanie tematu 

- trójdzielna kompozycja adekwatna do tematu, nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami 

pracy  
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- poprawność językowa  

- estetyka 

- bibliografia  

- praca zawiera własne oryginalne sądy i interpretacje  

 
4) wypowiedź ustna: 

- zgodność z tematem , umiejętność powiązania wiedzy szkolnej z wiadomościami samodzielnie 

nabytymi, logiczny tok myślowy, samodzielne formułowanie  wniosków, przekazywanie 

wiadomości z komentarzem 

- poprawność językowa, dbałość o estetykę wypowiedzi, operowanie bogatym słownictwem 

- płynność wypowiedzi, prezentacja efektów swojej pracy  

5) praca domowa/ notatka z lekcji/ wykonanie zadania w zeszycie ćwiczeń: 

 

- tekst jest zgodny z tematem, ma kompozycję adekwatną  do formy wypowiedzi  

- wiedza merytoryczna 

- wkład pracy 

- poprawność językowa,  

- wykorzystanie źródeł informacji 

- estetyka 

 

6) dodatkowa aktywność ucznia:  wykraczająca poza wymagania programowe: przygotowania  

i udział w konkursach, olimpiadach, wysoki poziom znajomości i prezentacji wiedzy  

geograficznej  z jakiejś dziedziny – na lekcjach lub zajęciach pozalekcyjnych. 

 

II. W szkole obowiązuje jednolity sposób oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Formy 

i narzędzia sprawdzania uwzględniają ocenianie w skali punktowej i przeliczanie na stopnie wg 

przyjętej zasady: 

 

 

Ocena % punktów możliwych do 

zdobycia 

1 niedostateczny 0% - 39% 

2 dopuszczający 40% - 54% 

3 dostateczny 55% - 74% 

4 dobry 75% - 89% 

5 bardzo dobry 90% - 95% 

6 celujący 96% - 100% 

 

 

Rozdział 5 

Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 

§ 5 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny z geografii ma formę pisemną i ustną. 

2. Zadania na egzamin klasyfikacyjny przygotowuje nauczyciel, u którego dany uczeń jest 

niesklasyfikowany i daje je do recenzji nauczycielowi tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 
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3. Zadania na egzamin klasyfikacyjny zarówno w części pisemnej jak i ustnej są tak 

skonstruowane, że umożliwiają uczniowi zdobycie każdej oceny w sześciostopniowej skali 

stopni szkolnych. 

4. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje tylko te wymagania edukacyjne, które kształcone były w 

przedziale czasu, którego dotyczy niesklasyfikowanie ucznia. 

5. Pozostałe ustalenia identyczne z opisanymi w Statucie  

 

 

Rozdział 6 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

§ 6 

 

1. Uczeń otrzymuje informację o przewidywanej semestralnej lub rocznej ocenie z geografii 

zgodnie ze Statutem  

2. Informacja jest mu przekazywana na forum klasy, podczas tych zajęć edukacyjnych z 

geografii. 

3. Uczeń, który nie był na zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazywana była 

informacja o przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej, zobowiązany jest zgłosić się po 

informację w dogodnej dla niego formie do nauczyciela geografii. Jeśli tego nie uczyni, nie może 

powoływać się na brak informacji w tym względzie. 

4. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę roczną zgodnie z zapisem w WSO. 

5. O warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych uczniowie są informowani na pierwszych zajęciach edukacyjnych i podczas 

wystawiania  proponowanej oceny klasyfikacyjnej, a rodzice na pierwszym spotkaniu z 

rodzicami w danym roku szkolnym. 

6. Pozostałe ustalenia identyczne z opisanymi w Statucie  

 

 

Rozdział 7 

Zasady komunikowania osiągnięć 

§ 7 

 

1. Każda ocena komunikowana jest uczniowi z poszanowaniem jego godności. 

2. Oceny opatrzone są komentarzem merytorycznym. 

3. Komentarz zawiera informację o poziomie osiągnięć i postępie w tym zakresie oraz wskazuje 

działania służące podniesieniu poziomu osiągnięć. 

4. Uczeń zna model odpowiedzi i kryteria oceniania i może się do nich odnieść. 

5. Uczeń, który nie zgadza się z daną oceną cząstkową, może poprosić nauczyciela o 

zweryfikowanie w jego obecności procedur wystawiania oceny. 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) uzyskują informację na spotkaniach z rodzicami, 

indywidualnych konsultacjach osobistych i telefonicznych. 

7. Kontakty z rodzicami, ich cel i zakres zapisywane są w dzienniku lekcyjnym. 

8. Uczeń i jego rodzice mają prawo do wglądu w dokumentację rejestrującą jego postępy w 

nauce: prace kontrolne, karty pracy na lekcjach, inne formy prac wykonanych przez uczniów, 

zapisy w dzienniku lekcyjnym. 
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9. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne wytwory prac uczniów są do wglądu rodziców 

na terenie szkoły w czasie konsultacji z nauczycielem przedmiotu, zaś dla uczniów na lekcjach 

geografii. 

10. Wszelkiego rodzaju prace uczniów przechowywane są przez nauczyciela przedmiotu do 

końca danego roku szkolnego.  

11. Pozostałe ustalenia zgodne ze Statutem  
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII  
 

1. Przedmiotowe zasady oceniania obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności oraz ocenę pracy 

na lekcji, aktywności, inicjatywy i realizacji zainteresowań ucznia. 

2. Formy oceniania pracy ucznia: 

 
FORMA 

OCENIANYCH 

PRAC. 

CHARAKTERYSTYKA. 

ILOŚĆ OCEN                       

W SEMESTRZE.         

SKALA OCEN. 

Sprawdziany 

pisemne/testy 
• Zapowiadane są co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

• Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma 

obowiązek napisać zaległy sprawdzian w ciągu 

dwóch od daty przeprowadzenia sprawdzianu. 

• Nauczyciel jest zobowiązany oddać 

sprawdzone sprawdziany w ciągu dwóch 

tygodni. 

• Ocenione sprawdziany pozostają w szkole 

przez rok i mogą być udostępnione uczniom  

i rodzicom tylko na miejscu. 

• Uczeń, który ściąga na sprawdzianie otrzymuje  

ocenę niedostateczną bez prawa do poprawy 

tego sprawdzianu. 

• Nauczyciel podaje uczniom kryteria oceniania  

i punktacje oraz omawia każdy sprawdzian. 

Przyjęto następujące progi na poszczególne 

oceny: 

96 %                                    ocena celująca   

90%                                     ocena bardzo dobra   

75%                                     ocena dobra   

55%                                     ocena dostateczna   

40%                                     ocena dopuszczająca   

poniżej                                 ocena niedostateczna 

    

Co najmniej jedna        

w semestrze. Po 

zakończeniu 

każdego działu. 

Oceny 1-6 

Kartkówki • Mogą obejmować materiał z trzech ostatnich 

jednostek lekcyjnych lub prac domowych. 

• Mogą, ale nie muszą być zapowiadane 

wcześniej. 

• Czas trwania jest każdorazowo oznaczany 

przez nauczyciela( przeciętnie 10-20 min.). 

• Do kartkówki można zgłosić nieprzygotowanie 

(zgodnie z wyznaczonym limitem). 

• Poprawa kartkówki odbywa się wyłącznie za 

zgodą nauczyciela w terminie i na zasadach 

określonych przez niego.  

 

Co najmniej jedna   

w semestrze.  

Oceny 1-6 
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Odpowiedzi 

ustne  
• Mogą obejmować trzy ostatnie jednostki 

lekcyjne lub prace domowe. W przypadku 

lekcji powtórzeniowych obejmują materiał z 

całego działu. 

• Nauczyciel podczas odpowiedzi bierze pod 

uwagę wiadomości, sposób wypowiedzi, 

stosowanie chemicznego języka, poprawność 

językową.  

 

Co najmniej jedna  

w semestrze . 

Oceny 1-5 

Praca na 

lekcji 
• Aktywność-zajmowanie stanowiska i 

wyrażanie opinii. Wypowiedzi muszą być 

poprawne, związane z tematem lekcji i 

zgłaszane w sposób określony przez 

nauczyciela (zgodnie z zasadami dyskusji). 

• Aktywna praca w grupie 

• Samodzielna praca ucznia z materiałem 

źródłowym lub podręcznikiem. Podsumowanie 

lekcji w formie krótkiego testu ćwiczenia itp. 6 

„+ „ cel. 

• Brak pracy na lekcji, nie zachowywanie 

dyscypliny, nie wypełnianie poleceń 

nauczyciela oceniane jest systemem minusów: 

3„-” nast.. 

 

Bez ograniczeń. 

Oceny 1-6 

Praca 

domowa 
• Może być pisemna zadana w zeszycie 

przedmiotowym lub ćwiczeń. 

• Oprócz pracy pisemnej uczeń jest zobowiązany 

po każdej lekcji przygotować się do 

odpowiedzi ustnej na podstawie notatek, 

podręcznika lub innych źródeł. Treść pracy 

domowej każdorazowo przedstawia nauczyciel. 

•  Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, 

którą otrzymał za braki prac domowych  po 

uzupełnieniu tych braków i wykonaniu zadanej 

przez nauczyciela pracy dodatkowej. 

• Brak zeszytu lub ćwiczeń w dniu sprawdzania 

pracy domowej jest równoznaczny z brakiem 

tej pracy, 

• Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje „ 

minus” jeśli zgłosi nauczycielowi przed lekcją, 

za trzy  „minusy” uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

• Jeśli uczeń nie zgłosił braku pracy domowej, w 

trakcie jej sprawdzania, nauczyciel może 

postawić ocenę niedostateczną. 

Co najmniej jedna  

w semestrze 

Nauczyciel może 

każdą z form ocenić 

osobno lub razem. 

Oceny 1-5 

Zeszyt • Musi zawierać zapis wszystkich tematów i Co najmniej jedna  
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notatek lekcji w danym semestrze z 

zachowaniem odpowiedniej kolejności oraz 

dat. 

• W zeszycie muszą się znaleźć wszystkie prace 

domowe, nawet jeśli uczeń był nieobecny lub 

zgłaszał nieprzygotowanie (wtedy nadrabia 

braki w innym terminie). 

• Pismo powinno by czytelne i staranne, 

estetyczna szata graficzna. 

• Konieczne są daty na marginesie (nie dotyczy 

dyslektyków). 

• Litery PD na marginesie oznaczają, że w tym 

miejscu zaczyna się praca domowa lub jest 

zapisana jej treść. 

• Notatki wykonywane są długopisem(uczeń nie 

używa koloru czerwonego), natomiast rysunki, 

opisy i podpisy pod nimi-ołówkiem. 

 

w semestrze. 

Oceny 1-5 

Prace 

dodatkowe 
• Projekty. 

• Referaty powinny być przygotowane 

samodzielnie na podstawie różnorodnych 

źródeł i wygłaszane z pamięci, a nie czytane. 

• Plakaty, postery powinny być wykonane 

starannie i opracowywane na podstawie 

różnych materiałów źródłowych. 

• Wszystkie prace oceniane będą według 

kryteriów: 

o jakość i ilość zdobytych informacji, 

o sposób przedstawienia informacji, 

o własne spostrzeżenia i wnioski. 

W zależności od 

potrzeb. Bez 

ograniczeń. 

Oceny 1-6 

 

Ocenianie prac uczniów dyslektycznych: 

1. W  pracach pisemnych uczniów ze stwierdzoną dysleksją, ocenie nie podlegają błędy 

ortograficzne. 

2. Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej w formie ustnej. 

3. W przypadku trudnych terminów dopuszcza się „ literówki”. W sytuacji spornej 

nauczyciel może poprosić ucznia o ustne wyjaśnienie. 

4. U uczniów z dysgrafią ocenie nie podlega staranność pisma. Jednak uczeń jest 

zobowiązany pracować nad swoim pismem poprzez systematyczne ćwiczenia.  

 

Uczeń jest przygotowany do lekcji jeżeli: 

1. Posiada: 

• Zeszyt i podręcznik (podręcznik może być jeden na ławkę). 

• Przybory do pisania. 

• Ołówek, temperówkę, gumkę, linijkę. 

• Dwa kolorowe mazaki lub długopisy (nie czerwone). 
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2. Odrobił pracę domową. 

3. Przygotował się do odpowiedzi ustnej lub kartkówki. 

 

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (równoznaczne z usprawiedliwieniem) 

1. 2 razy w ciągu semestru ( bez podania przyczyny). 

2. Po wejściu do klasy, przed rozpoczęciem lekcji, pisemnie. 

3. Uczeń jest zobowiązany uzupełnić wszystkie braki wynikające z nieprzygotowania 

najpóźniej w ciągu tygodnia. 

4. Nie można zgłosić nieprzygotowania do klasówki lub pracy klasowej zapowiedzianej. 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 
 

I Główne założenia PZO. 

Bieżące ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia jest procesem ciągłym  

i systematycznym, dokonywanym w różnych formach. Uczeń jest oceniany stopniem 

szkolnym od 1 do 6. 

II Obszary aktywności podlegające ocenie. 

− Rozumienie pojęć. 

− Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym. 

− Matematyczny sposób analizowania tekstów. 

− Prowadzenie rozumowań prowadzących do rozwiązywania problemu. 

− Stosowanie wiedzy i umiejętności matematycznych do rozwiązywania problemów. 

− Własny wkład pracy ucznia. 

− Przygotowanie do lekcji. 

− Uczestnictwo i osiąganie sukcesów w konkursach matematycznych. 

III Narzędzia sprawdzania osiągnięć. 

 

1. Prace klasowe 

2. Sprawdziany i testy 

3. Odpowiedzi ustne 

4. Prace domowe 

 

PRACE KLASOWE  (obejmujące określony cykl tematyczny) 

- praca klasowa jest obowiązkowa, zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

 

- jest przeprowadzona po każdym dziale, poprzedza  ją lekcja powtórzeniowa, na której 

uczniowie zostają zapoznani ze szczegółowymi wymaganiami, 

 

- prace klasowe  są oceniane wg następujących kryteriów: 

                od 96%   - 100%  sprawdzanej wiedzy i umiejętności  - ocena celująca 

                od 90%   - 95 %                                                             - ocena bardzo dobra 

                od 75 %  - 89%                                                              - ocena  dobra 

                od 74 %  - 55%                                                              - ocena  dostateczna 

                od 40 %  - 54%                                                              - ocena  dopuszczająca 

                poniżej 39%                                                                   - ocena niedostateczna 

 

- w terminie dwóch tygodni uczeń ma  prawo poprawić ocenę z pracy klasowej, 

 

- jeżeli  uczeń nie pisał pracy klasowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole, po 

powrocie ma obowiązek zaliczyć materiał w ustalonym wspólnie  z nauczycielem terminie  

w ciągu dwóch tygodni; po upływie tego okresu nauczyciel sam ustala termin zaliczenia, 
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- nauczyciel matematyki gromadzi prace klasowe. Rodzice otrzymują je do wglądu podczas 

comiesięcznych konsultacji. 

 

SPRAWDZIANY (z bieżącego materiału) i TESTY (mające na celu sprawdzenie umiejętności 

ponadprzedmiotowych) 

- mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi 

 • uczeń nieobecny na sprawdzianie z powodu usprawiedliwionej neobecności musi go napisać w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem,  

Uczeń nieobecny jeden dzień, lub nieobecny bez usprawiedliwienia pisze sprawdzian ( lub pracę 

klasową) na kolejnej lekcji. 

• poprawie podlegają tylko sprawdziany wskazane przez nauczyciela. 

Pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności powinny być sprawdzane i oddane uczniowi 

w ciągu dwóch tygodni. 

Uczniowie ściągający otrzymują ocenę niedostateczną. 

 

WYPOWIEDZI USTNE i KARTKÓWKI 

• obejmują bieżący zakres materiału, nie muszą być zapowiadane, a oceny z nich otrzymane nie 

podlegają poprawie, formy te mogą też obejmować zakres materiału zadany do przypomnienia, 

pracę domową, 

• ich ilość nie jest z góry ustalona, są przeprowadzane w zależności od potrzeb (konieczność 

przypomnienia lub sprawdzenia wiedzy), 

• uczeń w ciągu semestru może być zapytany z bieżącego  materiału, 

• nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole. 

 

 

PRACE DOMOWE 

-  w ciągu semestru uczeń ma sprawdzoną  pracę domową : w zeszycie, ćwiczeniach lub  

w postaci sprawdzianu 

- za brak bieżącej pracy domowej uczeń otrzymuje minus, za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną  - plusy i minusy uzyskane w I półroczu nie są brane pod uwagę w II półroczu 

- praca domowa może mieć charakter pracy długoterminowej, wówczas uczeń wykonuje ją 

zgodnie z podaną wcześniej instrukcją, korzystając z konsultacji z nauczycielem i oddaje prace  

w ustalonym terminie 

- za nieoddanie pracy domowej, o której mowa powyżej , w terminie uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną 

- jeżeli uczeń odrobił bieżącą pracę domową tylko w 50% wówczas ma obowiązek ją uzupełnić  

na następną lekcję; nie wywiązanie się z tego obowiązku jest jednoznaczne z brakiem pracy 

domowej. 

 

NIEPRZYGOTOWANIA : 

• przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy:  niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy 

naukowych (przyborów geometrycznych itp.) 

 • uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania, nie dotyczy 

ono zapowiedzianych powtórzeń, sprawdzianów i prac klasowych,  

• nieprzygotowanie zgłasza się po wejściu do klasy przed rozpoczęciem czynności nauczyciela,  
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• po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie 

ocenę niedostateczną,  

• uczeń nieprzygotowany, który nie zgłosił tego faktu na początku lekcji otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

 

AKTYWNOŚĆ: 

Ocenie podlega również praca uczniów na zajęciach lekcyjnych za co otrzymują 

 „plusy”; za 6 „ plusów” nauczyciel wystawia ocenę celującą.   

 

•uczeń może otrzymać również minusy - za 3 zgromadzone minusy otrzymuje ocenę 

niedostateczną,  

•minusy otrzymuje uczeń za brak aktywności na lekcji: nie udzielanie odpowiedzi  na pytania 

skierowane do ucznia, odmawianie współpracy z nauczycielem itp.  

•  plusy i minusy nie redukują się wzajemnie 

Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie ze wskazówkami 

nauczyciela. Brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń jest traktowany, jak 

nieprzygotowanie do lekcji. 

Za osiągnięcia w konkursie matematycznym uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą . 

Laureat konkursu   matematycznego (na szczeblu  wojewódzkim) otrzymuje ocenę celującą z 

przedmiotu.  

 

 

IV Wymagania na poszczególne oceny. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

− wykorzystuje uogólnienia i analogie 

− odczytuje i analizuje dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel, wykresów 

− biegle stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych 

− umie formułować problemy i dokonuje analizy 

− potrafi oryginalnie rozwiązywać  zadania o wyższym stopniu trudności 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

− umie klasyfikować pojęcia 

− odczytuje i porównuje dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel, wykresów 

− umie samodzielnie analizować i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne 

− stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania nietypowych problemów 

− samodzielnie i umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

− potrafi operować pojęciami i stosować je 

− odczytuje dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel 
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− poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią 

− potrafi przeprowadzić proste wnioskowanie 

− wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych 

− stosuje wiadomości i umiejętności matematyczne do rozwiązywania różnych problemów 

praktycznych 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

− opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowym 

− odczytuje dane z prostych tekstów, diagramów, rysunków, tabel 

− potrafi naśladować podane rozwiązania w analogicznych sytuacjach 

− stosuje wiadomości i umiejętności matematyczne do rozwiązywania typowych 

problemów praktycznych 

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

− intuicyjnie rozumie pojęcia i zna ich nazwy, symbole 

− opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia 

− odczytuje, z pomocą nauczyciela dane z prostych tekstów, diagramów, rysunków, tabel 

− zna zasady stosowania podstawowych algorytmów i stosuje je z pomocą nauczyciela 

− z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania, rozwiązuje typowe problemy praktyczne 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

− nie rozumie podstawowych pojęć i zagadnień matematycznych 

− nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia 

− nie potrafi rozwiązać zadań praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet 

 z pomocą nauczyciela 

− nie potrafi skorzystać z pomocy i wskazówek 

− wykazuje całkowity brak zaangażowania   

Uczniowie i rodzice informowani są na bieżąco o postępach w nauce poprzez zapisywanie 

przez nauczyciela ocen i wszelkich uwag w dzienniku elektronicznym LIBRUS   oraz 

podczas konsultacji indywidualnych. 

 

V. Zasady okresowego podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustalenia oceny 

śródrocznej oraz klasyfikacji końcoworocznej:  

Oceny śródroczne i końcoworoczne ustalane są przez każdego nauczyciela indywidualnie.  

a.) ocena śródroczna i końcoworoczna nie stanowi średniej arytmetycznej ocen 

cząstkowych uzyskanych w semestrze. Przy ustalaniu oceny brane są pod uwagę wg. 
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ważności oceny za: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi, prace domowe, 

pozostałe oceny.  

b.) uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pierwszego semestru zalicza materiał  

w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.  

c.) ocena końcoworoczna jest oparta na ocenach cząstkowych uzyskanych w ciągu całego 

roku szkolnego  

VI. Udostępnianie prac 

 Pracę klasową nauczyciel przechowuje przez okres jednego roku. Rodzic (prawny 

opiekun) otrzymuje prace dziecka do wglądu podczas zebrań z rodzicami, konsultacji lub  

w terminach ustalonych wcześniej z nauczycielem. Sprawdziany i kartkówki na bieżąco 

oddawane są uczniom. 

VII. Dostosowanie wymagań  

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii PP-P dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 

którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 

uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian do powyższego PZO. 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI  
 

I Główne założenia PZO. 

Bieżące  ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia jest procesem ciągłym  

i systematycznym, dokonywanym w różnych formach. Uczeń jest oceniany stopniem szkolnym 

od 1 do 6. 

 

II Obszary aktywności podlegające ocenie. 

• Znajomość pojęć oraz praw i zasad fizycznych.   

• Opisywanie, dokonywanie analizy i syntezy zjawisk fizycznych.   

 • Rozwiązywanie zadań rachunkowych, a w tym:  - dokonanie analizy zadania,  - tworzenie 

planu rozwiązania zadania,  - znajomość wzorów,  - znajomość wielkości fizycznych i ich 

jednostek,  - przekształcanie wzorów,  - wykonywanie obliczeń na liczbach i jednostkach,  - 

analizę otrzymanego wyniku,  - sformułowanie odpowiedzi.   

• Posługiwanie się językiem przedmiotu.   

• Planowanie i przeprowadzanie doświadczenia. Analizowanie wyników, przedstawianie 

wyników    w tabelce lub na wykresie, wyciąganie wniosków, wskazywanie źródła błędów.   

• Odczytywanie oraz przedstawianie informacji za pomocą tabeli, wykresu, rysunku, schematu.   

• Wykorzystywanie wiadomości i umiejętności „fizycznych” w praktyce.   

• Systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego.   

 

III Narzędzia sprawdzania osiągnięć. 

1. Prace klasowe 

2. Sprawdziany i testy 

3. Odpowiedzi ustne 

4. Prace domowe 

 

PRACA KLASOWA  (obejmująca określony cykl tematyczny) 

- praca klasowa jest obowiązkowa, zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

- jest przeprowadzona po każdym dziale, poprzedza  ją lekcja powtórzeniowa, na której 

uczniowie zostają zapoznani ze szczegółowymi wymaganiami 

- prace klasowe  są oceniane wg następujących kryteriów: 

od 96 do 100% sprawdzanej wiedzy i umiejętności    - ocena celująca 

od 90 %                                                          - ocena bardzo dobra 

od 75 %                                                          - ocena  dobra 

od 55 %                                                          - ocena  dostateczna 

od 40 %                                                          - ocena  dopuszczająca 

poniżej                                                            - ocena niedostateczna 

- w terminie dwóch tygodni uczeń ma  prawo poprawić ocenę z pracy klasowej 

- jeżeli  uczeń nie pisał pracy klasowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole, po 

powrocie ma obowiązek zaliczyć materiał w ustalonym wspólnie  z nauczycielem terminie         

w ciągu dwóch tygodni; po upływie tego okresu nauczyciel sam ustala termin zaliczenia. 

- nauczyciel fizyki gromadzi prace klasowe. Rodzice otrzymują je do wglądu podczas ustalonych 

konsultacji 
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SPRAWDZIANY(  z bieżącego materiału)  i TESTY ( mające na celu sprawdzenie umiejętności 

ponadprzedmiotowych) 

- mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi 

Pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności powinny być sprawdzane i oddane uczniowi 

w ciągu dwóch tygodni 

 

WYPOWIEDZI USTNE 

- uczeń w ciągu semestru może być zapytany z bieżącego  materiału 

- nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole 

 

PRACE DOMOWE 

-  w ciągu semestru uczeń ma sprawdzoną  pracę domową: w zeszycie, ćwiczeniach lub  

w postaci sprawdzianu 

- za brak bieżącej pracy domowej uczeń otrzymuje minus, za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną 

- plusy i minusy uzyskane w I półroczu nie są brane pod uwagę w II półroczu 

- praca domowa może mieć charakter pracy długoterminowej, wówczas uczeń wykonuje ją 

zgodnie z podaną wcześniej instrukcją, korzystając z konsultacji z nauczycielem i oddaje prace          

w ustalonym terminie 

- za nieoddanie pracy domowej, o której mowa powyżej , w terminie uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną 

- jeżeli uczeń odrobił bieżącą pracę domową tylko częściowo, wówczas ma obowiązek ją 

uzupełnić  na następną lekcję; niewywiązanie się z tego obowiązku jest jednoznaczne 

 z brakiem pracy domowej, 

- brak zeszytu lub ćwiczeń w dniu sprawdzania pracy domowej jest jednoznaczne z jej brakiem 

Ocenie podlega również praca uczniów na zajęciach lekcyjnych za co otrzymuję 

 „plusy”; za 6 „ plusów” nauczyciel wystawia ocenę celującą. 

Przez przygotowanie się do lekcji rozumie się posiadanie przez ucznia przyborów 

geometrycznych ( za ich brak uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną), ćwiczeń, zeszytu, 

podręcznika oraz wykonywanie pomocy dydaktycznych. 

Za osiągnięcia w konkursie fizycznym uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Laureat 

konkursu  fizycznego (na szczeblu  wojewódzkim) otrzymuje ocenę celującą z przedmiotu. 

 

IV Wymagania na poszczególne oceny. 

 

Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości teoretycznych w stopniu pozwalającym na kontynuację nauki 

przedmiotu. 

- popełnia poważne błędy merytoryczne, myli pojęcia fizyczne i ich jednostki 

 - nie potrafi rozwiązywać prostych zadań obliczeniowych 

- nie umie opisywać zjawisk fizycznych, często nie odrabiał prac domowych i był 

nieprzygotowany do lekcji   

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 - opanował wiadomości teoretyczne, chociaż popełnia drobne błędy podczas prezentowania ich 

w formie słownej lub za pomocą wzorów 

- błędy potrafi skorygować za pomocą nauczyciela   
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- zna podstawowe pojęcia fizyczne, chociaż popełnia nieznaczne błędy przy ich definiowaniu  - 

potrafi opisać omawiane na lekcjach zjawiska fizyczne i doświadczenia wykonane w szkole lub 

w domu. 

- potrafi wykonywać typowe zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności (wymagające 

zastosowania jednego wzoru)   

- potrafi wybrać potrzebne przyrządy pomiarowe i wykonać proste doświadczenia i pomiary   - 

aktywnie uczestniczy w lekcji i odrabia prace domowe   

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 - opanował wiadomości teoretyczne 

 - zna podstawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednostki 

 - potrafi opisać zjawiska fizyczne omawiane na lekcjach i rozumie zależności między 

wielkościami fizycznymi 

 - potrafi opisać wykonane na lekcjach doświadczenia   

- potrafi planować i wykonywać doświadczenia oraz opracować wyniki i formułować wnioski  - 

potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności (wymagające 

zastosowania większej liczby wzorów), chociaż popełnia drobne błędy obliczeniowe   

- umie odczytywać i sporządzać wykresy   

- aktywnie uczestniczy w lekcji i systematycznie odrabia prace domowe   

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 - potrafi opisać doświadczenia oraz pokazy wykonywane na lekcjach i je wyjaśnić 

 - potrafi kojarzyć zjawiska, poprawnie analizować przyczyny i skutki zdarzeń oraz wyciągać      

z nich wnioski 

 - potrafi planować doświadczenia i na podstawie znajomości praw fizyki przewidywać ich 

przebieg 

 - potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe, wymagające użycia i przekształcania kilku wzorów 

 - potrafi odczytywać i sporządzać wykresy uzyskane na podstawie otrzymanych wyników     

pomiarowych lub zadań z treścią   

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował widomości teoretyczne przewidziane w podstawie programowej   

- zna podstawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednostki oraz sprawnie się nimi posługuje 

 - potrafi poprawnie interpretować zjawiska fizyczne 

- potrafi projektować i wykonywać doświadczenia 

 - potrafi opracowywać i interpretować wyniki doświadczeń 

 - potrafi poprawnie odczytywać, sporządzać i przekształcać wykresy 

 - potrafi organizować swoją naukę i pracę na lekcji oraz współpracować w zespole uczniowskim 

 - potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji 

  - potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe 

 - aktywnie uczestniczy w lekcjach i systematycznie odrabia prace domowe 

 - dostrzega i potrafi wymieniać przykłady związków fizyki z innymi działami nauki oraz 

zastosowania wiedzy fizycznej w technice   

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- szczególnie interesuje się określoną dziedziną fizyki, samodzielnie dociera do różnych źródeł 
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informacji naukowej 

- prowadzi badania, opracowuje wyniki i przedstawia je w formie projektów naukowo- 

badawczych 

 - samodzielnie wykonuje modele, przyrządy i pomoce dydaktyczne 

 - uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach, zawodach i olimpiadach fizycznych 

 - prezentuje wyniki swojej pracy w różny sposób   

 

UWAGA ! 

1. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia 

posiadającego opinie poradni. 

 2. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje zastosowane zostaną zasady 

wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa motywowania do pracy i doceniania 

małych sukcesów.   

 

Rodzaje dysfunkcji:   

1. Dysortografia – dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzani wiedzy a nie   

treści.   

2. Dysleksja – dostosowanie wymagań w zakresie formy poleceń: krótkie i proste polecenia, 

czytanie zadań na głos, objaśnianie trudniejszych poleceń. 

 3. Inne rodzaje dysfunkcji oceniane będą zgodnie z zaleceniami poradni.   
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

W KL. I-III 
 

 

System oceniania  z języka angielskiego w klasie I. 

Oceny wystawiane w ciągu roku szkolnego w klasie I maja charakter numeryczny i odpowiadają 

następującej skali ocen: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 

Bezbłędnie rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje. Nazywa obiekty w najbliższym 

otoczeniu. Bardzo chętnie recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru 

dziecięcego. Zawsze rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, 

gestami, przedmiotami. 

 

Ocena opisowa na świadectwie ma następujące brzmienie: 

Uczeń opanował umiejętności określone w podstawie programowej z języka angielskiego  

w klasie pierwszej na poziomie bardzo wysokim. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 

Bardzo dobrze rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje. Nazywa obiekty  

w najbliższym otoczeniu. Chętnie recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru 

dziecięcego. Rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, 

przedmiotami. 

 

Ocena opisowa na świadectwie ma następujące brzmienie: 

Uczeń opanował umiejętności określone w podstawie programowej z języka angielskiego  

w klasie pierwszej na poziomie wysokim. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 

Dobrze rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje.  Stara się nazywać obiekty  

w najbliższym otoczeniu. Często recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru 

dziecięcego. Dość dobrze rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, 

gestami, przedmiotami. 

 

Ocena opisowa na świadectwie ma następujące brzmienie: 

Uczeń opanował umiejętności określone w podstawie programowej z języka angielskiego  

w klasie pierwszej na poziomie dobrym. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który: 

Słabo rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje. Rzadko nazywa obiekty  

w najbliższym otoczeniu.  Czasami recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru 

dziecięcego. Czasami rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, 

gestami, przedmiotami. 

 

Ocena opisowa na świadectwie ma następujące brzmienie: 

Uczeń opanował umiejętności określone w podstawie programowej z języka angielskiego  
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w klasie pierwszej na poziomie niskim. 

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który: 

Bardzo słabo rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje.  Słabo zna nazwy obiektów    

w najbliższym otoczeniu.  Nie próbuje recytować wierszyki i rymowanki,  nie śpiewa piosenek       

z repertuaru dziecięcego; 

Słabo rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, 

przedmiotami. 

 

Ocena opisowa na świadectwie ma następujące brzmienie: 

Uczeń  opanował umiejętności określone w podstawie programowej z języka angielskiego  

w klasie pierwszej na poziomie bardzo niskim. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą. 

 

W klasach 1-3 nie przewiduję się wystawienia oceny niedostatecznej z języka angielskiego 

na zakończenie danego roku szkolnego.               

 

Dodatkowo wpływ na każdą ocenę ma: 

-umiejętność pracy w zespole 

-aktywność na zajęciach 

-systematyczność, pracowitość i obowiązkowość 

-prace domowe i prace dodatkowe 

 

Skala ocen w klasach 1 – 3: 

100% - 96% = celujący 

95% - 90% = bardzo dobry 

89% - 75% = dobry 

74% - 51% = dostateczny 

50% - 31% = dopuszczający 

30% i poniżej = niedostateczny 

 

Oceny cząstkowe wystawiane są numerycznie (jak wyżej ) i opisowo ( na I i II półrocze oraz 

koniec roku) , według następujących zasad: 

6- poziom osiągnięć bardzo wysoki 

5- poziom osiągnięć wysoki 

4- poziom osiągnięć dobry 

3- poziom osiągnięć niski 

2- poziom osiągnięć bardzo niski 

1-poziom osiągnięć niezadawalający 

 

 

System oceniania z języka angielskiego w klasie II. 

 

Oceny wystawiane w ciągu roku szkolnego w klasie II  maja charakter numeryczny  

i odpowiadają następującej skali ocen: 
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Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 

Rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje. Potrafi wyróżnić proste informacje  

z tekstu słuchanego, rozumie wszystkie słowa i zwroty, których nazwy były wprowadzane  

i utrwalane na lekcjach, rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy. 

 Rozumie sens opowiedzianych historyjek. Pisze po śladzie i podejmuje próby samodzielnego 

pisania. Przepisuje poprawnie i bezbłędnie. Czyta proste zdania i zwroty w ramach wyuczonego 

słownictwa. Bardzo chętnie recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru 

dziecięcego. Umie napisać krótki tekst według wzoru. Starannie i sumiennie uzupełnia 

ćwiczenia. 

 

Ocena opisowa na świadectwie ma następujące brzmienie: 

Uczeń opanował wszystkie umiejętności określone w podstawie programowej z języka 

angielskiego w klasie drugiej na poziomie bardzo wysokim. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 

Rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje. Stara się  wyróżnić proste informacje 

z tekstu słuchanego, rozumie  przeważnie wszystkie słowa i zwroty, których nazwy były 

wprowadzane i utrwalane na lekcjach, rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy. 

 Rozumie sens opowiedzianych historyjek. Pisze po śladzie i  stara się podejmować próby 

samodzielnego pisania. Stara się przepisywać bezbłędnie. Czyta proste zdania i zwroty w ramach 

wyuczonego słownictwa. Chętnie recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru 

dziecięcego. Umie napisać krótki tekst według wzoru. Starannie i sumiennie uzupełnia 

ćwiczenia. 

 

Ocena opisowa na świadectwie ma następujące brzmienie: 

Uczeń opanował wszystkie umiejętności określone w podstawie programowej z języka 

angielskiego w klasie drugiej na poziomie wysokim. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 

Dobrze rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje. Stara się  wyróżnić proste 

informacje z tekstu słuchanego, rozumie  większość słów i zwrotów, których nazwy były 

wprowadzane i utrwalane na lekcjach,  stara się rozpoznawać znaczenie słów, gdy je usłyszy. Nie 

zawsze rozumie sens opowiedzianych historyjek. Pisze po śladzie i  stara się podejmować próby 

samodzielnego pisania. Przepisuje czasami z  błędami.  Stara się czytać proste zdania i zwroty  

w ramach wyuczonego słownictwa. Czasami recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki  

z repertuaru dziecięcego. Podejmuje próbę   napisania krótkiego tekstu według wzoru. Miewa 

małe braki w ćwiczeniach. 

 

Ocena opisowa na świadectwie ma następujące brzmienie: 

Uczeń opanował wszystkie umiejętności określone w podstawie programowej z języka 

angielskiego w klasie drugiej na poziomie dobrym. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który: 

Czasami rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje. Rzadko wyróżnia proste 

informacje z tekstu słuchanego,  słabo rozumie słowa i zwroty, których nazwy były wprowadzane 

i utrwalane na lekcjach,  rzadko rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy. 
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Czasami rozumie sens opowiedzianych historyjek. Pisze po śladzie i sporadycznie podejmuje 

próby samodzielnego pisania. Przepisuje z  błędami.  Słabo czyta proste zdania i zwroty  

w ramach wyuczonego słownictwa. Sporadycznie recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa 

piosenki z repertuaru dziecięcego. Miewa problemy z napisaniem krótkiego tekstu według wzoru. 

Nie uzupełnia ćwiczeń całości. 

 

Ocena opisowa na świadectwie ma następujące brzmienie: 

Uczeń opanował wszystkie umiejętności określone w podstawie programowej z języka 

angielskiego w klasie drugiej na poziomie niskim. 

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który: 

Rzadko rozumie polecenia nauczyciela i nie właściwie na nie reaguje.  Nie stara się  wyróżnić 

prostych informacji z tekstu słuchanego, przeważnie nie rozumie słów i zwrotów, których nazwy 

były wprowadzane i utrwalane na lekcjach, prawie nigdy nie rozpoznaje znaczenie słów, gdy je 

usłyszy. Nie  rozumie sensu opowiedzianych historyjek. Pisze po śladzie i  nie podejmuje próby 

samodzielnego pisania. Przepisuje z błędami.  Sporadycznie umie  przeczytać proste zdania  

i zwroty w ramach wyuczonego słownictwa. Niechętnie recytuje wierszyki i rymowanki,  nie 

śpiewa piosenek z repertuaru dziecięcego.  Nie podejmuje próby napisania krótkiego tekstu 

według wzoru. Ma bardzo duże braki w ćwiczeniach. 

 

Ocena opisowa na świadectwie ma następujące brzmienie: 

Uczeń opanował wszystkie umiejętności określone w podstawie  programowej z języka 

angielskiego w klasie drugiej na poziomie bardzo niskim. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą 

 

 W klasach 1-3 nie przewiduję się wystawienia oceny niedostatecznej z języka angielskiego 

na zakończenie danego roku szkolnego.               

 

Dodatkowo wpływ na każdą ocenę ma: 

-umiejętność pracy w zespole 

-aktywność na zajęciach 

-systematyczność, pracowitość i obowiązkowość 

-prace domowe i prace dodatkowe 

 

Skala ocen w klasach 1 – 3: 

100% - 96% = celujący 

95% - 90% = bardzo dobry 

89% - 75% = dobry 

74% - 51% = dostateczny 

50% - 31% = dopuszczający 

30% i poniżej = niedostateczny 

 

Oceny cząstkowe wystawiane są numerycznie (jak wyżej ) i opisowo ( na I i II półrocze oraz 

koniec roku) , według następujących zasad: 

6- poziom osiągnięć bardzo wysoki 
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5- poziom osiągnięć wysoki 

4- poziom osiągnięć dobry 

3- poziom osiągnięć niski 

2- poziom osiągnięć bardzo niski 

1-poziom osiągnięć niezadawalający 

 

 

System oceniania z języka angielskiego w klasie III. 

 

Oceny wystawiane w ciągu roku szkolnego w klasie III  maja charakter numeryczny  

i odpowiadają następującej skali ocen: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 

Wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się 

ich języka (motywacja do nauki języka obcego). Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. Rozumie wypowiedzi ze słuchu. Rozróżnia znaczenie wyrazów  

o podobnym brzmieniu. Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać. 

Rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, 

gestów. Rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio 

i video). Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Zadaje pytania i udziela odpowiedzi  

w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty 

z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych. Przepisuje wyrazy  

i zdania bezbłędnie. W nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników 

obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych. Współpracuje z rówieśnikami w trakcie 

nauki. 

Starannie i sumiennie uzupełnia ćwiczenia. 

 

Ocena opisowa na świadectwie ma następujące brzmienie: 

Uczeń opanował wszystkie umiejętności określone w podstawie programowej z języka 

angielskiego w klasie trzeciej na poziomie bardzo wysokim. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 

Rozumie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć 

się ich języka (motywacja do nauki języka obcego). Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. Rozumie większość wypowiedzi ze słuchu.  Zazwyczaj rozróżnia 

znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu. Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i  dobrze 

potrafi się nimi posługiwać. Rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych 

także za pomocą obrazów, gestów. Rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych 

(także w nagraniach audio i video). Dobrze czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. 

Zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, 

rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini 

przedstawieniach teatralnych. Przepisuje wyrazy i zdania. 

W nauce języka obcego nowożytnego stara się samodzielnie korzystać ze słowników 

obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych. Współpracuje z rówieśnikami w trakcie 

nauki. Starannie i sumiennie uzupełnia ćwiczenia. 

 

Ocena opisowa na świadectwie ma następujące brzmienie: 
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Uczeń opanował wszystkie umiejętności określone w podstawie programowej z języka 

angielskiego a poziomie wysokim. 

 

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 

Rozumie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć 

się ich języka (motywacja do nauki języka obcego).  Stara się reagować werbalnie i niewerbalnie 

na proste polecenia nauczyciela. Rozumie większość wypowiedzi ze słuchu.  Zazwyczaj 

rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu.  Stara się rozpoznawać zwroty stosowane 

na co dzień i   dość dobrze potrafi się nimi posługiwać.  Częściowo rozumie ogólny sens krótkich 

opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów. Domyśla się  sensu 

prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video). Dobrze czyta 

ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Stara się zadawać pytania i udzielać odpowiedzi  

w ramach wyuczonych zwrotów,  czasami recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, 

nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je,  czasami bierze udział w mini przedstawieniach 

teatralnych.  Stara się przepisywać wyrazy i  proste zdania. 

W nauce języka obcego nowożytnego próbuje samodzielnie korzystać ze słowników 

obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych. Współpracuje z rówieśnikami w trakcie 

nauki. Miewa małe zaległości w  uzupełnianiu ćwiczeń. 

 

Ocena opisowa na świadectwie ma następujące brzmienie: 

Uczeń opanował wszystkie umiejętności określone w podstawie  programowej z języka 

angielskiego w klasie trzeciej na poziomie dobrym. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który: 

 Miewa problem ze zrozumieniem, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi 

porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego).  Rzadko  reaguje 

werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela.  Częściowo i wybiórczo rozumie 

większość wypowiedzi ze słuchu.  Nie rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu. 

Częściowo rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i  słabo potrafi się nimi posługiwać. 

Sporadycznie  rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za 

pomocą obrazów, gestów.  Stara się domyślać sensu prostych dialogów w historyjkach 

obrazkowych (także w nagraniach audio i video). Słabo  czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste 

zdania. Rzadko zadaje pytania i  udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów,  czasami 

recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je,  rzadko 

bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych. Wolno i  czasami niepoprawnie przepisuje 

wyrazy i  proste zdania. 

W nauce języka obcego nowożytnego nie stara się  samodzielnie korzystać ze słowników 

obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych. Prawie nigdy nie współpracuje  

z rówieśnikami   w trakcie nauki. Miewa duże zaległości w  uzupełnianiu ćwiczeń. 

 

Ocena opisowa na świadectwie ma następujące brzmienie: 

Uczeń opanował wszystkie umiejętności określone w podstawie programowej z języka 

angielskiego w klasie trzeciej na poziomie niskim. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który: 

Nie zrozumie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego).  Prawie nigdy nie  reaguje werbalnie     
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i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela.  Słabo  i wybiórczo rozumie wypowiedzi ze 

słuchu.  Nie rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu. Bardzo słabo  rozpoznaje 

zwroty stosowane na co dzień i  słabo potrafi się nimi posługiwać. Rzadko  rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów.  Nie stara się 

domyślać sensu prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio  

i video).  Bardzo słabo  czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Prawie nigdy nie  zadaje 

pytań i nie udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów,  nie chce recytować wierszy, 

rymowanek    i śpiewać piosenki,  rzadko nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nie  bierze 

udziału w mini przedstawieniach teatralnych. Wolno i niepoprawnie przepisuje wyrazy i  proste 

zdania. W nauce języka obcego nowożytnego nie stara się korzystać ze słowników obrazkowych, 

książeczek, środków multimedialnych. Prawie nigdy nie współpracuje z rówieśnikami w trakcie 

nauki. Miewa duże braki  w ćwiczeniach. 

 

Ocena opisowa na świadectwie ma następujące brzmienie: 

Uczeń opanował wszystkie umiejętności określone w podstawie  programowej z języka 

angielskiego w klasie trzeciej na poziomie bardzo niskim. 

  

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą 

 

W klasach 1-3 nie przewiduję się wystawienia oceny niedostatecznej z języka angielskiego 

na zakończenie danego roku szkolnego.               

 

Dodatkowo wpływ na ocenę ma: 

-umiejętność pracy w zespole 

-aktywność na zajęciach 

-systematyczność, pracowitość i obowiązkowość 

-prace domowe i prace dodatkowe 

 

Skala ocen w klasach 1 – 3: 

100% - 96% = celujący 

95% - 90% = bardzo dobry 

89% - 75% = dobry 

74% - 51% = dostateczny 

50% - 31% = dopuszczający 

30% i poniżej = niedostateczny 

 

Oceny cząstkowe wystawiane są numerycznie (jak wyżej ) i opisowo ( na I i II półrocze oraz 

koniec roku) , według następujących zasad: 

6- poziom osiągnięć bardzo wysoki 

5- poziom osiągnięć wysoki 

4- poziom osiągnięć dobry 

3- poziom osiągnięć niski 

2- poziom osiągnięć bardzo niski 

1-poziom osiągnięć niezadawalający 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

W KL. IV-VIII 
 

 

1.      Obszary aktywności ucznia, które podlegają ocenie: 

a)     Wiedza: znajomość słownictwa i reguł gramatycznych, 

b)     Umiejętności w zakresie rozumienia tekstu słuchanego, mówienia, pisania, 

c)     Postawy 

- samodzielność i praca na lekcji, 

-  przygotowanie do lekcji, 

-  umiejętności pracy zespołowej ( praca w grupie) 

 

2.      Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia. 

a)   testy, 

b)   prace klasowe, 

b)   sprawdziany, 

c)   prace domowe, 

d)   praca ucznia na lekcji, 

e)   systematyczne uzupełnianie zeszytu ćwiczeń, 

f)   czytanie 

g)  dłuższe i krótkie wypowiedzi  pisemne np. list ,opis, zaproszenie, kartka okolicznościowa 

     (przynajmniej jedna w półroczu), 

h)  odpowiedzi ustne, odgrywanie scenek, rozmowa w grupie na zadany temat. 

i)  praca w grupie 

 

3.      Zasady sprawdzania, oceniania osiągnięć i postępów. 

- podstawą oceny jest zakres realizacji wymagań edukacyjnych określonych i podanych przez 

nauczyciela, 

- ocenianie postępów przeprowadzane jest pisemnie lub ustnie, 

- dział programowy  powinien kończyć się pracą klasową , zapowiedzianą z tygodniowym 

wyprzedzeniem, poprzedzoną lekcją powtórzeniową, w niektórych wypadkach sprawdzianem lub 

testem, jeżeli działy programowe utrwalają zbliżony materiał programowy, 

- praca ucznia na lekcji nagradzana jest plusem- sześć plusów zamienianych jest na ocenę 

celującą, 

- testy, prace klasowe i sprawdziany oceniane są na punkty, suma punktów  przeliczana jest na 

ocenę: 

celujący -  100% -96% 

bardzo dobry – 90% 

dobry –75% 

dostateczny – 55% 

dopuszczający –  40% 

niedostateczny  - poniżej 40% 

- ocena za pierwsze półrocze brana jest pod uwagę przy wystawianiu  oceny końcowo rocznej, 

- na ocenę śródroczną składają się oceny cząstkowe, przy czym oceny z testów, prac klasowych  

i sprawdzianów, 
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4.      Zasady współdziałania z rodzicami i uczniami. 

- rodzice są informowani o postępach w nauce swojego dziecka w dzienniku elektronicznymi,       

  w trakcie konsultacji  i  na zebraniu rodziców, 

- o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczna rodzice informowani są pisemnie, 

- nieodrobioną prace domową jest zobowiązany odrobić na najbliższą lekcję, 

- uczeń ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych, 

- nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom testy i inne prace kontrolne w ciągu 

dwóch tygodni, 

- sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez okres całego roku 

szkolnego i pozostają one do wglądu uczniów i rodziców w trakcie comiesięcznych konsultacji, 

- w terminie 2 tygodni uczeń ma prawo poprawić ocenę cząstkową uzyskaną w toku nauki, jeżeli 

otrzymał ją podczas sprawdzania wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego 

zdobywania wiedzy z danej dziedziny edukacyjnej, dlatego też  prace klasowe i sprawdziany ze 

słownictwa są obowiązkowe, jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać ich z klasą  

w wyznaczonym terminie, to ma obowiązek zaliczenia go w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem przedmiotu jednak nie dłuższym niż dwutygodniowym od momentu powrotu do 

szkoły. W przypadku niedotrzymania tego terminu nauczyciel sam, niezwłocznie taki termin 

określa. 

- uczeń ma prawo poprawić pracę klasową i sprawdzian ze słówek, jeśli otrzymał ocenę 

niedostateczną, w terminie dwóch tygodni od momentu otrzymania wyników, 

- bieżące sprawdziany pisemne (kartkówki)  obejmują treść  ostatniej lekcji, nie muszą być 

zapowiedziane i nie przewiduje się ich poprawy, 

- uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń w estetycznej 

formie i do udostępniania ich  nauczycielowi do wglądu, 

- uczeń jest zobowiązany zgłosić przed lekcją brak podręcznika, ćwiczeń czy zeszytu. 

 

 

5. Prace domowe: 

- nauczyciel nie może zadać następnej pracy domowej, wymagającej większego nakładu pracy, 

jeżeli nie sprawdził poprzedniej, 

- prac domowych, o których mowa powyżej, z  przedmiotu nie może być więcej niż jedna na 

tydzień, 

- za nieoddanie pracy domowej, o której mowa powyżej, w terminie uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną, 

- nie można ocenić negatywnie pracy domowej dotyczącej zagadnienia lub partii materiału, której 

wcześniej nauczyciel nie omówił albo nie nauczył, 

- brak zeszytu lub ćwiczeń w dniu sprawdzania pracy domowej jest jednoznaczne z brakiem tej 

pracy domowej, 

 -jeżeli uczeń odrobił bieżącą pracę domową tylko częściowo (50%), wówczas ma obowiązek ją 

uzupełnić na następną lekcję; niewywiązanie się z tego obowiązku jest jednoznaczne z brakiem 

pracy domowej, 

- za brak pracy domowej uczeń otrzymuje „minus”; za 3 „minusy” nauczyciel wystawia ocenę 

niedostateczną, 

- nieodrobioną prace domową jest zobowiązany odrobić na najbliższą lekcję, 

- plusy i minusy uzyskane w I półroczu nie są brane pod uwagę w II półroczu. 
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6. Klasyfikacja śródroczna i roczna: 

- przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych brane są pod uwagę wszystkie oceny znajdujące się              

w dzienniku. 

-  ocena klasyfikacyjna nie może być ustalona jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych. 

 - na 2 tygodnie przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować pisemnie ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych, 

- ustalona dla ucznia klasy IV – VIII niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, 

 - laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu uzyskał 

po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną 

 

7. Egzamin poprawkowy: 

- egzamin poprawkowy składa się z części ustnej oraz pisemnej,   

- nauczyciel  przygotowuje w 2 egzemplarzach zestaw zagadnień do egzaminu: 

1) jeden otrzymuje rodzic – do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych; 

2) drugi, podpisany przez rodzica, stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

- Narzędzie do przeprowadzenia egzaminu opracowuje nauczyciel przedmiotu – do 10 lipca,        

i jest przechowywany w szkolnym sejfie. 

- Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu 

ferii. 

- Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

 

Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek uzupełnienia braków w podstawowych 

wiadomościach i umiejętnościach wskazanych przez nauczyciela oraz przedstawić w pierwszym 

miesiącu nowego roku szkolnego wyniki swojej pracy do oceny. Jeżeli braki nie zostaną 

uzupełnione, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, która może stanowić podstawę do ustalenia 

niedosta-tecznego stopnia klasyfikacyjnego. 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN SZKOLNYCH Z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO WEDŁUG UMIEJĘTNOŚCI 
Umiejętności Ocena       

dopuszczająca 

Ocena  

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena bardzo  

dobra 

Ocena      

celująca 

Sprawność 

rozumienia 

ze słuchu 

 

-uczeń 

rozumie 

najprostsze 

polecenia 

nauczyciela  

i reaguje na 

nie; 

-rozumie 

najprostsze 

utarte zwroty; 

-rozumie 

główne myśli 

w prostych 

tekstach               

(w miarę 

potrzeby  

z pomocą 

nauczyciela). 

 

-uczeń 

rozumie 

sens 

prostych 

wypowiedz

i 

nauczyciela 

(po 

powtórzeni

u); 

-rozumie 

większość 

poleceń  

i reaguje na 

nie; 

-rozumie 

krótkie 

teksty –

domyśla 

się 

znaczenia 

nieznanych 

wyrazów z 

kontekstu; 

-potrafi 

rozróżnić 

większość 

dźwięków 

-uczeń 

potrafi 

zrozumieć 

kontekst 

wypowiedzi 

nauczyciela , 

proste 

wypowiedzi 

rodowitych 

użytkownikó

w języka; 

-rozumie 

wszystkie 

polecenia     

i instrukcje 

nauczyciela; 

-bez 

problemu 

wyszukuje 

szczegółowe 

informacje 

w 

wypowiedzi

ach  

i dialogach; 

-potrafi 

rozróżniać 

poznane 

dźwięki. 

-uczeń rozumie 

wszystkie 

komunikaty  

i wypowiedzi 

nauczyciela; 

-prawidłowo 

reaguje na nie; 

-rozumie teksty 

monologowe  

i dialogowe, 

nagrane przez 

rodowitych 

użytkowników 

języka 

-potrafi  

z łatwością 

rozróżniać 

dźwięki. 

 

-rozumie 

ogólny sens 

wypowiedzi, 

w tym 

wypowiedzi 

Anglików na 

tematy 

zgodne  

z podstawą 

programową 

Sprawność 

mówienia 

 

-jest w stanie 

udzielić 

odpowiedzi 

na postawione 

pytania przy 

pomocy 

nauczyciela; 

-reaguje na 

najprostsze 

-potrafi 

udzielić 

odpowiedzi 

na proste 

pytania 

dotyczące 

poznanego 

tekstu; 

-formułuje 

-posługuje 

się prostym 

słownictwe

m, 

wypowiedz 

jest płynna, 

komunikaty

wna; 

-modyfikuje 

-formułuje pełne, 

poprawne 

wypowiedzi , 

popełniając 

niewiele błędów; 

-posługuje się 

bogatym 

słownictwem nie 

wykraczającym 

-formułuje 

dłuższe 

kilkuzdaniow

e wypowiedzi 

na określony 

temat , 

stosuje          

w nich 

poprawne 

formy 
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sytuacje; 

- z pomocą 

nauczyciela 

formułuje 

krótkie 

odpowiedzi, 

których treść 

jest 

zasugerowana 

w pytaniu, 

popełnia 

wiele błędów; 

-można go 

zrozumieć, ale 

z trudnością. 

krótkie 

wypowiedz

i wspierane 

ilustracją 

lub podaną 

leksyką ale 

popełnia 

sporo 

zauważalny

ch błędów; 

-dysponuje 

ograniczon

ym 

zakresem 

słownictwa 

dialog 

według 

wzoru; 

-umie 

zadawać 

proste 

pytania. 

 

poza program; 

-potrafi 

opowiedzieć 

przeczytany/wysłu

chany tekst; 

-umie w naturalny 

sposób zabierać 

głos w rozmowie. 

 

gramatyczne; 

-wypowiedz 

jest płynna, 

spójna , 

wzbogacona 

leksyką. 

  

Sprawność 

czytania 

 

-potrafi 

przeczytać 

tekst w bardzo 

wolnym 

tempie, 

popełniając 

błędy, 

korygowane 

przez 

kolegów lub 

nauczyciela; 

-rozumie 

główne myśli 

czytanych 

tekstów 

 

-czyta           

w 

zwolniony

m tempie 

fragmenty  

tekstu 

(znana 

leksyka); 

-próbuje 

znaleźć w 

tekście 

odpowiedz 

na 

postawione 

pytanie; 

-umie 

odszukać      

w 

dwujęzycz

nym 

słowniku 

znaczenia 

nie 

znanych 

sobie 

wyrazów. 

-czyta dość 

płynnie 

znany tekst, 

sporadyczni

e 

popełniając 

błędy; 

-potrafi 

czytać ze 

zrozumienie

m, w razie 

potrzeby 

posłużyć się 

słownikiem; 

-domyśla się 

znaczenia 

nowych 

wyrazów  

z kontekstu; 

-dokonuje 

autokorekty 

popełnionyc

h błędów; 

-wyszukuje 

konkretne 

-czyta płynnie              

i z właściwą 

intonacją teksty 

podręcznikowe; 

-wyszukuje 

konkretne 

informacje  

w tekstach 

podręcznikowych  

i powszechnie 

spotykanych 

dokumentach, np. 

menu, ogłoszeniu, 

zaproszeniu, 

rozkładzie jazdy, 

liście. 

 

-czyta teksty 

z nową 

leksyką bez 

przygotowa-

nia,  

w normalnym 

tempie  

z 

zachowaniem 

zasad 

fonetyki         

i intonacji. 
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 informacje 

w czytanym 

tekście. 

Sprawność 

pisania 

 

-umie 

wypełnić 

formularz 

wpisując dane 

o sobie, ale 

wymaga 

pomocy. 

-używa 

nieprawidłow

ej pisowni  

i interpunkcji. 

 

-próbuje 

samodzieln

ie 

skonstruow

ać- zapisać 

zdanie 

-umie  

w prosty 

sposób 

opisać 

ludzi          

i miejsca, 

ale 

popełnia 

błędy; 

 

-pisze krótki 

tekst na 

określony 

temat (list, 

pocztówkę), 

- umie 

wypełnić 

formularz 

wpisując 

dane    

o sobie. 

 

-potrafi zbudować 

pełną samodzielną 

wypowiedź 

poprawną pod 

względem 

leksykalno- 

gramatycznym  

i ortograficznym 

(opis ludzi, 

zwierząt, miejsc, 

zdarzeń, 

ulubionego filmu, 

codziennych 

czynności, 

ulubionych zajęć, 

list z wakacji ); 

 

potrafi na 

piśmie 

wyrazić 

własne myśli 

w formie 

opowiadania 

lub       

w pismach 

użytkowych, 

np. w liście 

do kolegi; 

-zadanie 

zawiera 

poprawne 

struktury  

i bogate 

słownictwo; 

-samodzielnie 

rozwija 

umiejętności 

językowe; 

Gramatyka   

i słownictwo 

 

-dysponuje 

ubogim 

zakresem 

słownictwa, 

czasami 

używa go 

niepoprawnie; 

-próbuje 

używać 

czasów 

teraźniejszych

, ale ma 

trudności  

z zadawaniem 

pytań. 

 

-ma 

ograniczon

y zasób 

słownictwa

; 

-buduje 

pytania za 

pomocą 

inwersji; 

ale ma 

trudności   

z 

zadawanie

m pytań z  

czasownika

mi 

posiłkowy

mi (do, 

-stosuje 

poprawny 

szyk, buduje 

zdania 

twierdzące, 

przeczące     

i pytające w 

znanych mu 

czasach,      

a gdy zdarzy 

mu się błąd, 

umie go 

poprawić; 

-zna 

poznane  

słownictwo 

ale ma 

trudności     

z doborem 

-stosuje poprawny 

szyk wyrazów  

w zdaniu; 

-opanował 

struktury dla 

teraźniejszości, 

przeszłości  

i przyszłości 

(formy twierdzące, 

przeczące, 

pytające); 

 -zna słownictwo 

związane  

z pogodą, nazwy 

ubrań, nazwy 

mebli  

i pomieszczeń  

w domu, nazwy 

-zna struktury 

gramatyczne      

i słownictwo 

zawarte  

w podstawie 

programowej 
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does). 

  

 

słów. 

  

 

potraw, dyscyplin 

sportowych, 

środków 

transportu, 

egzotycznych 

zwierząt, 

zawodów, świąt, 

liczebniki 

porządkowe. 

 

 

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

 

 

 

Procedura podziału na grupy językowe według stopnia zaawansowania 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, w klasach IV-VI podział na grupy 

językowe jest obowiązkowy. Przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania 

znajomości języka. 

 

1. Nauka języka angielskiego w klasach IV-VIII odbywa się w grupach językowych. 

Grupa podstawowa 

Grupa zaawansowana 

 

2. Przydział do grupy dokonywany jest na podstawie testu diagnostycznego sprawdzającego 

poziom umiejętności językowych oraz stopień opanowania materiału gramatyczno-leksykalnego 

przewidzianego programem nauczania. Test przeprowadzany jest na pierwszej lekcji języka 

angielskiego na początku roku szkolnego w klasie IV- o ile klasa czwarta liczy więcej jak 24 

osoby. 

 

3. Test diagnostyczny opracowywany jest przez nauczycieli języka angielskiego na podstawie 

programu nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego. 

 

4. Przy podziale na grupy pod uwagę brane są następujące kryteria: 

Wynik testu diagnostycznego 

Wyniki w nauce z języka angielskiego w klasie III. 

 

5.  Podziału na grupy dokonują nauczyciele języka angielskiego, którzy uczą w  danej klasie. Do 

grupy zaawansowanej kwalifikuje się uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu 

diagnostycznego oraz wysokie wyniki w nauce w klasie III. Pozostali uczniowie przechodzą do 

grupy podstawowej. 

 

6. Ostateczną decyzję o przydziale do grupy podejmuje lider zespołu po zasięgnięciu opinii 

zespołu przedmiotowego nauczycieli języka angielskiego. 
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7. Zmiana grupy po klasie IV lub V. 

7.1.Procedura zmiany grupy z podstawowej na zaawansowaną. 

O przejściu  do grupy zaawansowanej decyduje wynik z testu diagnostycznego 

     oraz otrzymanie z przedmiotu oceny  dobrej lub bardzo dobrej na I i II semestr. 

 Procedura zmiany grupy z zaawansowanej na podstawową następuje, po poinformowaniu 

Rodziców/Opiekunów Prawnych, na uzasadniony wniosek nauczyciela, który stwierdza, że 

uczeń: 

znacząco opuścił się w nauce; 

nie pracuje systematycznie na lekcjach; 

nie odrabia prac domowych; 

uczeń na koniec roku uzyskał ocenę dostateczną lub niższą. 

Wynik testu diagnozującego był bardzo niski. 

 

Nowy podział na grupy obowiązuje od każdego nowego roku szkolnego. 

Testy diagnozujące w klasach IV-VIII przeprowadza się od początku czwartej klasy (test 

poziomujący), następnie na koniec roku szkolnego w klasach trzecich, czwartych, piątych, 

szóstych i siódmych. W klasach ósmych nie  planuje się testów diagnozujących, z uwagi na 

przeprowadzanie trzech lub czterech testów próbnych, po których zostaje opracowana analiza  

i poziom opanowania podstawy programowej uczniów klas ósmych. 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 
1. Ocenianiu podlegają następujące sprawności językowe: 

 

a.Słuchanie – rozumienie ze słuchu prostych, typowych wypowiedzi 

b.Mówienie – porozumiewanie się w codziennych sytuacjach 

c.Czytanie – ze zrozumieniem prostych wypowiedzi pisemnych 

d.Pisanie – sprawność pisania np. ogłoszenia, zaproszenia, listu, opisu itp. 

e.Słownictwo i gramatyka 

f.Elementy  kulturowo – cywilizacyjne – ogólne wiadomości dotyczące krajów 

niemieckojęzycznych 

 

 

2. Obszary  i rodzaje aktywności uczniów podlegające ocenie: 

 

▪ prace kontrolne z działów (2 - 4 w semestrze) 

▪ testy osiągnięć (jeden w semestrze) 

▪ przygotowanie i realizacja projektów 

▪ praca w kole przedmiotowym 

▪ udział w konkursach i olimpiadach języka niemieckiego 

 

▪ odpowiedzi ustne  

▪ sprawdziany  

▪ prace pisemne ( wypracowania, listy itp. ) 

▪ przygotowanie referatów   

▪ przygotowanie i pokaz prezentacji 

▪ wykonanie pomocy naukowych 

 

▪ kartkówki 

▪ aktywność na lekcji 

▪ praca w grupie 

▪ praca na lekcji 

▪ praca domowa 

▪ zeszyt przedmiotowy 

▪ prace dodatkowe 

 

 

 

 

 

 

3. Zasady oceniania:  

 

▪ Nauczyciel na początku roku szkolnego ustnie informuje uczniów  o zakresie wymagań  

z języka niemieckiego oraz o przedmiotowych zasadach oceniania. 
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▪ Prace kontrolne, sprawdziany, testy (oceniane są w skali punktowej i przeliczane na oceny wg 

przyjętej zasady): 

 

% punktów możliwych do zdobycia Ocena  

0 – 39 niedostateczna 

40 – 54 dopuszczająca 

55 – 74  dostateczna 

75 – 89 dobra 

90 - 95 bardzo dobra 

96 - 100 celująca 

 

▪ Praca klasowa jest zapowiedziana co najmniej tydzień przed terminem i poprzedzona lekcją 

powtórzeniową, nauczyciel dokładnie określa zakres materiału 

 

▪ Sprawdziany są zapowiedziane, obejmują materiał z 3-4 ostatnich lekcji 

 

▪ Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe, w razie nieobecności uczeń jest zobowiązany 

do zaliczenia pracy pisemnej wciągu 2 tygodni od jej termin 

 

▪ Odpowiedź ustna może się odbywać na każdej lekcji (z wyłączeniem lekcji sprawdzających). 

Oceniany jest poziom opanowania wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich tematów. 

Uczeń otrzymuje pytanie z określonego poziomu, zaczynając od poziomu koniecznego (na 

ocenę dopuszczającą). Ilość poprawnych odpowiedzi i ich jakość decyduje o ocenie. 

 

▪ Prace domowe są oceniane na bieżąco, brak pracy lub praca niesamodzielna jest 

równoznaczna z oceną niedostateczną  

  

▪ Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest przez nauczyciela „+”. Suma  6 znaków  „+” daje 

ocenę cel, 5 znaków„+” ocenę bdb,  4 „+” ocenę db, 3 „+” ocenę dst, 2 „+” ocenę dop.  

O podsumowaniu „+” decyduje uczeń.  

 

▪ Uczeń ma obowiązek posiadania na lekcji zeszytu przedmiotowego, podręcznika oraz 

ćwiczeń, których brak jest odnotowywany znakiem „-”. Również, gdy uczeń nie uważa na 

lekcji  

i nie potrafi dać odpowiedzi na proste pytanie związane z omawianym tematem, otrzymuje  

„-”. Suma pięciu znaków  „-” daje ocenę niedostateczną.  

 

▪ Jeśli ocena z pracy kontrolnej lub sprawdzianu nie zadowala ucznia to istnieje możliwość jej 

poprawy (wykazania się wiadomościami i umiejętnościami z danego materiału w innej 

formie, jeden raz w semestrze). Uczeń sam wyraża taką chęć. Wywiązuje się w terminie 

dwóch tygodni. 

 

▪ Uczeń ma prawo jeden raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć , które jest 

odnotowane w dzienniku lekcyjnym. Nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić nauczycielowi 

przed lekcją. 
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▪ Uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia zaległości.  

 

▪ Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału może skorzystać z pomocy nauczyciela na 

zajęciach wyrównawczych  lub w innym wspólnie ustalonym terminie. 

 

4. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne oceny: 

 

Ocena dopuszczająca – uczeń umie przetłumaczyć słówka (7-10), rozumie proste  

pytania i udziela na nie odpowiedzi z pomocą nauczyciela, jest 

komunikatywny mimo licznych błędów 

 

Ocena dostateczna – uczeń  zna słownictwo, samodzielnie odpowiada na pytania w  

                                  języku niemieckim, może popełniać błędy, ale zna      

                                  teoretycznie zasady gramatyczne 

 

Ocena dobra  - uczeń zna bieżące słownictwo, odpowiada na pytania w języku niemieckim oraz 

samodzielnie buduje dłuższą wypowiedź, ale zdarza mu się popełniać 

błędy gramatyczne i leksykalne 

 

Ocena bardzo dobra  - podczas odpowiedzi i budowania wypowiedzi popełnia                                                 

                                         drobne błędy, po wskazaniu ich przez nauczyciela sam te          

                                         błędy poprawia 

 

Ocena celująca – wiedza i umiejętności ucznia przekraczają materiał przewidziany        dla 

danego poziomu nauczania 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH I 

TECHNIKI  
 

Obszary oceniania 

1) ustne wypowiedzi uczniów,  

2) pisemne i ustne ćwiczenia wykonywane podczas zajęć,  

3) pisemne i ustne ćwiczenia wykonywane w domu,  

4) ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć edukacyjnych,  

5) ćwiczenia praktyczne wykonywane  w domu,  

6) dodatkowe prace  

7) praca w grupach, 

8) pisemne sprawdziany, prace klasowe i testy,  

9) konkursy szkolne i pozaszkolne, w których uczeń uczestniczy i osiąga sukcesy.  

 

Praca w grupie: 

Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń.  

1) Ocenie podlegają umiejętności:  

a) planowanie i organizacja pracy grupowej,  

b) efektywne współdziałanie,  

c) wywiązywanie się z powierzonych ról,  

d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.  

  

Ocenie podlega również praca uczniów na zajęciach lekcyjnych, za co otrzymują „plusy”;           

za 6 „plusów” nauczyciel wystawia ocenę celującą.  

 

Prace pisemne:  

- prace klasowe w formie testowej przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu, 

- sprawdziany z bieżącego materiału, testy 

Zasady przeprowadzania prac pisemnych: 

 -sprawdziany i testy mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi.  

- prace klasowe nauczyciel zapowiada co najmniej tydzień wcześniej i poprzedza lekcją      

powtórzeniową,  

- zapowiedziana praca klasowa powinna być tydzień wcześniej wpisana do dziennika 

lekcyjnego, 

- sprawdzone i ocenione prace pisemne powinny być oddane uczniowi w ciągu dwóch        

tygodni.   

- uczeń, który nie pisał pracy klasowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma 

obowiązek zaliczyć materiał w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły po ustaleniu 

wspólnie        z nauczycielem terminu. Po upływie tego okresu nauczyciel sam ustala termin 

pisania pracy.  

 

Prace domowe: 
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- brak zeszytu w dniu sprawdzania pracy domowej jest równoznaczny z brakiem      tej pracy, 

- jeżeli uczeń odrobił pracę tylko częściowo ma obowiązek uzupełnić ją na następną lekcję;    

niewywiązanie się z tego obowiązku jest równoznaczne z brakiem tej pracy, 

- uczeń, który nie przyniesie materiałów potrzebnych do zrobienia n lekcji pracy otrzymuje 

„minus”, 

- za brak pracy domowej uczeń otrzymuje „ minus”, za trzy  „minusy” uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

 

Kryteria oceny prac pisemnych ( sprawdziany, testy, kartkówki, prace domowe ) : 

celujący  - 96 % 

bardzo dobry 90 – 95%  

dobry 75 – 89 %  

dostateczny 55 – 74 %  

dopuszczający 40 – 54 %  

niedostateczny < 40%  

 

W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:  

1) znajomość zagadnienia,  

2) samodzielność wypowiedzi,  

3)precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.  

 

Poprawianie ocen cząstkowych: 

- w terminie dwóch tygodni uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy klasowej, z odpowiedzi 

ustnej, sprawdzianu, pracy praktycznej, 

- uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, którą otrzymał za braki prac domowych                

po uzupełnieniu tych braków i wykonaniu zadanej przez nauczyciela pracy dodatkowej.  

 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

 

Stopień celujący otrzymał uczeń, który: 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

• podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych wykazuje się dużą 

samodzielnością, starannością, sumiennością oraz odpowiedzialnością w działaniu; 

• opanował pełny zakres wiedzy określonej programem nauczania zajęć technicznych; 

• w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań 

problemowych; 

• prace wytwórcze wykonuje zgodne z projektem; 

• zna i stosuje podczas pracy zasady bezpieczeństwa i higieny; 

• sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje 

technologiczne; 
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• bardzo chętnie prezentuje zdobytą wiedzę na forum klasy. 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

• podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych wykazuje 

zaangażowanie i samodzielność w działaniu, jest staranny i systematyczny; 

• opanował w dużym zakresie wiedzę określoną programem nauczania w zakresie zajęć 

technicznych; 

• wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania       

typowych zadań; 

• poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadowalającym opanował 

umiejętności technologiczne; 

• jego prace są estetyczne lecz zawierają drobne niedociągnięcia; 

• zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy. 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

• podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych podejmuje próby 

samodzielnego rozwiązywania zadań, rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności; 

• opanował minimum zakresu wiedzy określonej programem nauczania z zakresu zajęć 

technicznych;  

• prace wytwórcze wykonuje niedokładnie i mało estetycznie; 

• popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim 

opanował operacje technologiczne; 

• mało efektywnie wykorzystuje czas pracy; 

• przeważnie stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

• podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych musi być nakłaniany                

i mobilizowany do pracy przez nauczyciela, wykonuje zadanie niedokładnie                       

i nieestetycznie; 

• ma braki wiedzy w zakresie podstawowych treści określonych programem nauczania; 

• przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności; 

• posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami; 

• ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności. 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

• podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych nie wykazuje chęci do pracy, 

jest niesamodzielny oraz nie potrafi organizować pracy;  

• nie opanował minimum wiedzy określonej programem nauczania; 

• nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań; 

• nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy. 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI ZAJĘĆ 

KOMPUTEROWYCH 
 

W klasach IV – VIII bieżącej ocenie podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. przyrost jego 

wiedzy i umiejętności wg przedmiotowych zasad oceniania.  

 

Oceny dzielą się na:  

1) cząstkowe – określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części,  

2) klasyfikacyjne (śródroczne i końcoworoczne) – podsumowujące osiągnięcia edukacyjne 

ucznia za dany okres (rok szkolny).  

Ocenianie bieżące odbywa się wg ogólnie przyjętej skali ocen.  

W klasach IV - VIII przyjmuje się skalę cyfrową wg sześciostopniowej skali określonej przez 

MEN:  

Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:  

1.Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania obejmujące wiadomości  

i umiejętności wyspecjalizowane ponad potrzeby głównego kierunku dalszej nauki szkolnej, 

rozległe i twórcze, pozwalające rozwiązywać problemy w sposób niekonwencjonalny, co 

odpowiada opanowaniu treści kształcenia w 96%. 

2.Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania obejmujące dość  

złożone wiadomości i umiejętności, trudne do opanowania, mają charakter problemowy, 

wymagają twórczego przetworzenia, co odpowiada opanowaniu treści kształcenia  

w 90%.  

3.Stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania obejmujące wiadomości  

i umiejętności umiarkowanie trudne do opanowania, przydatne, ale nie niezbędne  

w dalszej nauce mogą ale nie muszą być przydatne w życiu, są to najczęściej treści 

propedeutyczne w danej klasie, co odpowiada opanowaniu treści kształcenia od 75% do 89%.  

4.Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania obejmujące wiadomości  

i umiejętności będące stosunkowo łatwe do opanowania, całkowicie niezbędne na danym 

etapie kształcenia i w dalszej nauce, bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym, 

wymagania te są wyznaczone przez główne cele i centralne elementy materiału nauczania, co 

odpowiada opanowaniu treści kształcenia od 55% do 74%.  

5.Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania umożliwiające uczniowi 

korzystanie z nauczania na danym etapie kształcenia, świadomy i aktywny udział w zajęciach 

szkolnych oraz zapewniające kontynuację nauki danego przedmiotu na wyższym szczeblu, są 

to wiadomości i umiejętności, które uczeń będzie umiał wykorzystać w prostych zadaniach  

i sytuacjach życia co-dziennego, co odpowiada opanowaniu treści kształcenia od 40% do 

54%.  

6.Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na stopień  

dopuszczający.  

 

I. Podstawa programowa – zajęcia komputerowe  

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń  

i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.  

II.Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.  
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III.Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą 

komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych 

liczbowych.  

IV.Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.  

V.Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin,  

a także do rozwijania zainteresowań.  

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń:  

1.1. komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;  

1.2. odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;  

1.3. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach 

elektronicznych, a następnie korzysta z nich;  

1.4. korzysta z pomocy dostępnej w programach;  

1.5. posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;  

1.6. przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia 

zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera.  

2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Uczeń:  

2.1. komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej;  

2.2. korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub 

międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, 

historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych.  

3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń:  

3.1. wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory 

biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu);  

3.2. selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje;  

3.3. wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach;  

3.4. opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, 

audiowizualnej, multimedialnej.  

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji 

multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń:  

4.1. tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami,  

barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów);  

4.2. opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując 

podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu  i strony, łączy grafikę  

z tekstem;  

4.3. wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i 

interpretuje;  

4.4. przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne.  

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania  

wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:  

6.1. korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych  

i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów;  

6.2. korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych 

(w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy.  
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7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania 

swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń  

i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeń:  

7.1. opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym;  

7.2. szanuje prywatność i pracę innych osób;  

7.3. przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, 

ocenia możliwe zagrożenia.  

8. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:  

8.1. tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo) lub drzewa (nieliniowo) informacje, takie 

jak:  a. obrazki i teksty ilustrujące wybrane sytuacje; b. obiekty z uwzględnieniem ich cech 

charakterystycznych.  

8.2. Formułuje i zapisuje w postaci algorytmów, polecenia składające się na:   

a. rozwiązanie problemów z życia codziennego i z różnych przedmiotów, np. liczenie średniej, 

pisemne wykonanie działań arytmetycznych, takich jak dodawanie i odejmowanie;  b. osiągnięcie 

postawionego celu, w tym znalezienie elementu w zbiorze nieuporządkowanym lub 

uporządkowanym, znalezienie elementu najmniejszego i największego;  

c. sterowanie robotem lub obiektem na ekranie.   

8.3. W algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia podstawowe kroki: określenie 

problemu, i celu do osiągnięcia, analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, 

sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych danych, zapisanie rozwiązania w postaci 

schematu lub programu.  

 

9. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń 

cyfrowych. Uczeń:   

9.1.  Projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania:   

a. pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z wykorzystaniem 

poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń jednoczesnych;   

b. prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera. Testuje na 

komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami  

i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg działania programów.   

9.2 Przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów posługując się podstawowymi aplikacjami 

(edytor tekstu oraz grafiki, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji 

multimedialnej), na swoim komputerze lub w chmurze, wykazując się przy tym umiejętnościami:  

a. tworzenia ilustracji w edytorze grafiki: rysuje za pomocą wybranych narzędzi, przekształca 

obrazy, uzupełnia grafikę tekstem;  

b. tworzenia dokumentów tekstowych: dobiera czcionkę, formatuje akapity, wstawia do tekstu 

ilustracje, napisy i kształty, tworzy tabele oraz listy numerowane i punktowane;  

c. korzystania z arkusza kalkulacyjnego w trakcie rozwiązywania zadań związanych  

z prostymi obliczeniami: wprowadza dane do arkusza, formatuje komórki, definiuje proste 

formuły i dobiera wykresy do danych i celów obliczeń;  

d. tworzenia krótkich prezentacji multimedialnych łączących tekst z grafiką, korzysta przy tym  

z gotowych szablonów lub projektuje według własnych pomysłów.  

9.3. Gromadzi, porządkuje i selekcjonuje efekty swojej pracy oraz potrzebne zasoby  

w komputerze lub w innych urządzeniach oraz w środowiskach wirtualnych (w chmurze).   

 

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów  

Oceniane są:  
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1. Ćwiczenia wykonywane na lekcji.  

Ocenie podlega:  

−wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią;  

−stopień samodzielności wykonywania zadania;  

−pilność;  

−końcowy efekt pracy (jakość pracy).  

−umiejętność pracy w zespole;  

2. Odpowiedzi ustne.  

Oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów informatycznych: 

najczęściej odpowiedź ustna związana jest z wypowiedziami uczniów w trakcie dyskusji  

i pracy przy komputerze.  

3. Aktywność podczas pracy na lekcji.  

Ocenie podlega:  

−aktywność ucznia w czasie zajęć;  

−stopień zaangażowania podczas wykonywania zajęć;  

−zainteresowanie tematem lekcji;  

−przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji.  

 

III.WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY: 

 

Ocena  celująca 

Uczeń: 

−zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową; 

−posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną; 

−perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując 

opcje o wysokim stopniu trudności; 

−perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się usługami internetowymi 

−samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne; 

−wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej inwencji, 

złożonością oraz bogactwem użytych efektów i opcji, pomysłowością, oryginalnością, a także 

wysokimi walorami estetycznymi; 

−do swoich prac pozyskuje materiał z bardzo różnych źródeł wiedzy; 

−wyróżnia się starannością i solidnością podczas wykonywania powierzonych zadań oraz 

aktywnością na lekcjach; 

−przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej etykiety,  

a także zasad związanych z przestrzeganiem praw autorskich; 

−wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem, mogące objawiać się poszerzoną 

wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na kółku informatycznym i we własnym zakresie; 

−zdobywa co najmniej wyróżnienia w międzyszkolnych i wyższych konkursach 

informatycznych. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

−zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową; 

−posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną; 



158 

 

−posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim stopniu 

trudności; 

−posługuje się usługami internetowymi; 

−samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne; 

−wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu 

zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu; 

−uczestniczy w konkursach informatycznych. 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

−zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową; 

−posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej przedmiotu; 

−z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą ilość 

opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności; 

−z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi; 

−wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do przedstawionego 

przez nauczyciela wzoru czy przykładu. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

−nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace stara 

się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej; 

−w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej większość materiału ma 

opanowaną; 

−z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym; 

−z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi; 

−wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem zastosowania wielu 

opcji i efektów. 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

−nie wykazuje zainteresowania przedmiotem; 

−posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej; 

−z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem komputerowym, 

wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty; 

−z dużą pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi; 

−ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku do 

zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem najprostszych opcji 

i narzędzi.  

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego, nie zna terminologii 

informatycznej, nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera, nie potrafi   poprawnie 

uruchomić komputera i zamykać systemu.  
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IV. Oceny semestralne i roczne: 

1.Ocenę śródroczną (końcoworoczną) nauczyciel wystawia w tygodniu poprzedzającym 

posiedzenie  śródrocznej (końcoworocznejrocznej) rady klasyfikacyjnej.  

2.O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz 

wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją. 

3.Ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku. 

 

 

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 

DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH 

UCZNIÓW 

 

Każdy uczeń, który posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o 

dysfunkcjach, jest oceniany zgodnie z indywidualnymi zaleceniami.  

Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze po uwagę: 

−indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia, 

−wysiłek wkładany przez ucznia w pracę, 

−zainteresowanie przedmiotem, 

−zaangażowanie ucznia na zajęciach, 

−utrudnione warunki uczenia się i utrwalania wiadomości w domu (np. uczniów, którzy nie 

posiadają własnego komputera). 

− 

Wymagania dla uczniów z dysfunkcjami ustala się indywidualnie w zależności  

od dysfunkcji ucznia oraz wskazówek i zaleceń przekazanych przez poradnie.  

 

Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu zajęcia komputerowe dla uczniów  

z diagnozą: dysleksja rozwojowa. 

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją w 

zakresie przedmiotów nauczania. 

 

Objawy zaburzeń: 

−trudności z rysowaniem w programach graficznych (rysunek schematyczny, uproszczony); 

−obniżony poziom wykonania prac graficznych (dobra własna inwencja twórcza i wyobraźnia); 

−mylenie prawej i lewej strony; 

−nieprawidłowe odczytywanie treści zadań tekstowych; 

−niepełne rozumienie treści zadań, poleceń; 

−problemy z opanowaniem terminologii; 

−błędne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych (z wieloma zerami i miejscami po 

przecinku); 

−przestawianie cyfr (np. 56 – 65); 

−nieprawidłowa organizacja przestrzenna zapisu działań matematycznych, przekształcania 

wzorów; 

−nieprawidłowe wykonywanie wykresów funkcji. 
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Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

−zawsze uwzględniać trudności ucznia; 

−w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na 

przykładzie; 

−dzielić dane zadanie na etapy i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami; 

−nie zmuszać na siłę do wykonywania zadań sprawiających uczniowi trudność; 

−dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu, 

−nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy; 

−podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego 

chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne pomoce itp.; 

−włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse; 

−nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, przygotować wcześniej zapowiedzią,  

że uczeń będzie pytany; 

−w trakcie rozwiązywania zadań sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo 

ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wskazówek; 

−w czasie kartkówek i sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie zadań; 

−można też dać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania; 

−materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje. 

 

Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu zajęcia komputerowe dla uczniów  

z diagnozą: dysgrafia. 

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysgrafią w 

zakresie przedmiotów nauczania. 

 

Objawy zaburzeń: 

−trudności w opanowaniu kształtnego, czytelnego pisma o zadowalającym poziomie graficznym. 

 

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

−jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub 

przepytać ustnie z tego zakresu materiału; 

−dać uczniowi możliwość pisania drukowanymi literami lub na komputerze; 

−strona graficzna pisma nie wpływa na uzyskiwaną przez ucznia ocenę. 

 

Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu zajęcia komputerowe dla uczniów  

z diagnozą: dysortografia. 

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z 

dysortografią w zakresie przedmiotów nauczania. 

 

Objawy zaburzeń: 

−trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, zgodnej z regułami ortograficznymi danego 

języka. 

 

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

−oceniając prace pisemne, brać pod uwagę ich treść, kompozycję, stronę stylistyczno – 

językową. 
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Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu zajęcia komputerowe dla uczniów  

z diagnozą: obniżony intelekt. 

Symptomy trudności: 

−trudności z wykonywaniem bardziej złożonych działań; 

−trudność z pamięciowym przyswajaniem i/lub odtwarzaniem z pamięci wyuczonych treści(np. 

tabliczka mnożenia, skomplikowane wzory, układy równań); 

−problem z rozumieniem treści zadań; 

−potrzeba większej ilości czasu na zrozumienie i wykonanie zadania. 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych uczniów: 

−częste odwoływanie się do konkretu (np. graficzne przedstawianie treści zadań), szerokie 

stosowanie zasady poglądowości; 

−omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopni trudności (pamiętając, że 

obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej); 

−podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej 

zrozumiałe części); 

−wydłużanie czasu na wykonanie zadania; 

−podchodzenie do dziecka w trakcie samodzielnej pracy w razie potrzeby udzielenie pomocy, 

wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania; 

−zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać; 

−potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału. 

 

Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu zajęcia komputerowe dla uczniów  

z diagnozą: problemy emocjonalne. 

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

−stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

samooceny, odpowiedzialności za własne działania; 

−pomoc w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów społecznych z rówieśnikami; 

−wskazywanie sukcesów (nawet drobnych); 

−kształtowanie motywacji do pracy; 

−unikanie uwag krytycznych (zwłaszcza na forum klasy); 

−nagradzanie wkładu pracy, nie tylko efektów; 

−dostrzeganie mocnych stron ucznia; 

−minimalizowanie napięcia związanego z sytuacją weryfikowania wiedzy, umiejętności. 

 

Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu zajęcia komputerowe dla uczniów  

z diagnozą: nadpobudliwość psychoruchowa. 

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

−poświęcanie uczniowi dużo uwagi, uczenie współdziałania, pracy w grupie; 

−ustalenie zrozumiałych dla ucznia reguł; 

−stosowanie zrozumiałego systemu pochwał i kar ( życzliwa konsekwencja); 

−wzmacnianie wszystkich przejawów pożądanego zachowania; 

−wydawanie poleceń krótkimi, zdecydowanymi zdaniami; 
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−przekazywanie treści w jasnej, prostej i krótkiej formie (zadania powinny być krótkie,  

ale urozmaicone); 

−pomoc w zorganizowaniu świata wokół ucznia (usuwanie z otoczenia przedmiotów, które mogą 

go rozpraszać; w miarę możliwości podejmowanie działań według wcześniej ustalonego planu. 

 

Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu zajęcia komputerowe dla uczniów  

z diagnozą: specyficzne trudności w uczeniu się. 

−kontrolowanie stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń; 

−ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejszenie liczby zadań (poleceń)  

do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużenie czasu pracy; 

−unikanie wyrywania do odpowiedzi - umożliwienie przypomnienia wiadomości, 

−opanowania napięcia emocjonalnego często blokującego wypowiedź; 

−dawanie  więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas 

samodzielnej pracy; 

−sprawdzanie, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby skracać wielkość notatek;  

−uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy   

z tekstem;  

−upewnianie się, że uczeń zrozumiał polecenia i instrukcje. 

− 

Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu zajęcia komputerowe dla uczniów  

z diagnozą: upośledzenie w stopniu lekkim. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy: 

1. Zasad prezentacji materiału: 

−stosowanie ćwiczeń doskonalących szybkość i precyzyjność spostrzegania; 

−zwracanie szczególnej uwagi na odróżnianie istotnych szczegółów; 

−wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału; 

−przekazywanie treści za pomocą konkretów uwzględniając krótkotrwały okres koncentracji; 

−podawanie atrakcyjnego wizualnie materiału mniejszymi partiami; 

−wykorzystanie w pracy z uczniem jego dobrego poziomu pamięci operacyjnej oraz 

uwzględnianie wolnego tempa uczenia się; 

2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

−wydłużanie czasu na opanowanie materiału; 

−uwzględnianie problemów z funkcją pamięci logicznej i abstrahowania; 

−angażowanie ucznia do wypowiedzi ustnej uporządkowanej; 

−formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach. 

3. Zasad oceniania: 

−uwzględnianie przy ocenianiu możliwości wystąpienia błędów mających związek z wadą 

wymowy; 

−ocenianie wkładu pracy w wykonanie ćwiczeń; 

−stosowanie zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a nie stanu 

faktycznego; 

−stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty; 

−ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań; 

−naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze. 
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Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu zajęcia komputerowe dla uczniów  

z diagnozą: słabowidzący. 

Uczeń może korzystać z programu LUPA 

Symptomy trudności: 

−mylenie liter o podobnych kształtach 

−mylenie wyrazów o podobnej strukturze 

−przestawianie liter 

−nieprawidłowa technika czytania 

−brak rozumienia tekstu w całości 

−wolniejsze tempo czytania związane z problemami w spostrzeganiu całego wyrazu, zdania 

−problemy z rozumieniem tekstu (konieczność koncentracji na postrzeganiu kształtu 

poszczególnych liter) 

−możliwe trudności w pisaniu z uwagi na obniżoną sprawność spostrzegania i zakłóconą 

koordynację wzrokowo-ruchową. 

−możliwe popełnianie wielu błędów: przestawianie, mylenie, opuszczanie liter, błędy 

ortograficzne, złe rozplanowanie stron w zeszycie. 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

−właściwe umiejscowienie dziecka w klasie (zapobiegające odblaskowi pojawiającemu się  

w pobliżu okna, zapewniające właściwe oświetlenie i widoczność) 

−udostępnianie tekstów (np. testów sprawdzających wiedzę) w wersji powiększonej 

−podawanie modeli i przedmiotów do obejrzenia z bliska 

−zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka związaną ze zużywaniem większej energii na 

patrzenie i interpretację informacji uzyskanych drogą wzrokową (wydłużanie czasu na 

wykonanie określonych zadań ) 

−częste zadawanie pytania- „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego trafności 

doznań wzrokowych. 

 

Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu zajęcia komputerowe dla uczniów  

z diagnozą: słabosłyszący. 

Symptomy trudności: 

−dziecko sprawia wrażenie nie uważającego lub śniącego na jawie, może nie słyszeć instrukcji 

nauczyciela; 

−jest niechętne angażowaniu się w działania klasowe, obawia się porażki, ponieważ ma kłopoty  

z rozumieniem; 

−może reagować niewłaściwie w sytuacjach zabawowych (nie rozumie zasad gry lub intencji 

innych osób); 

−reaguje nietypowo na ustne instrukcje; 

−może mieć zaburzenia mowy, mały zasób słów i pojęć; 

−słabo czyta; 

−często myli głoski dźwięczne i bezdźwięczne, nie różnicuje głosek z trzech szeregów s-z-c-dz, 

sz-ż-cz-dż, ś-ź-ć-dź (np. zamiast „z” dziecko może napisać każdą inną literę s,ż,sz); 

−zamienia i gubi litery, pomija cząstki wyrazów, myli końcówki – co powoduje zmianę treści 

znaczenia wyrazów, czasem pisze bezsensowne zlepki liter – w przypadku niezrozumienia ich 

znaczenia; 
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−duże trudności sprawia dziecku poprawna pisownia, opanowanie gramatyki, składni i ćwiczenia 

stylistyczne; 

−nie jest on w stanie samodzielnie czytać i zrozumieć treści obszernych lektur szkolnych. 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

−zapewnić dobre oświetlenie klasy oraz miejsce dla dziecka w pierwszej ławce w rzędzie od 

okna. Uczeń będąc blisko nauczyciela (od 0,5 do 1.5 m), którego twarz jest dobrze oświetlona, 

może słuchać jego wypowiedzi i jednocześnie odczytywać mowę z ust. Należy też, umożliwić 

dziecku odwracanie się w kierunku innych kolegów odpowiadających na lekcji co ułatwi lepsze 

zrozumienie ich wypowiedzi; 

−nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu dziecka zwrócony twarzą  

w jego stronę –  nie powinien chodzić po klasie, czy być odwrócony twarzą do tablicy, to 

utrudnia dziecku odczytywanie mowy z jego ust; 

−należy mówić do dziecka wyraźnie używając normalnego głosu i intonacji, unikać gwałtownych 

ruchów głową czy nadmiernej gestykulacji; 

−trzeba zadbać o spokój i ciszę w klasie, eliminować zbędny hałas m.in. zamykać okna przy 

ruchliwej ulicy, unikać szeleszczenia kartkami papieru, szurania krzesłami, to utrudnia dziecku 

rozumienie poleceń nauczyciela i wypowiedzi innych uczniów, powoduje też większe zmęczenie. 

Takie zakłócenia stanowią również problem dla uczniów z aparatami słuchowymi, ponieważ są 

wzmacniane przez aparat; 

−nauczyciel winien upewnić się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane 

przez dziecko niedosłyszące; w przypadku trudności zapewnić mu dodatkowe wyjaśnienia, 

sformułować inaczej polecenie, używając prostego, znanego dziecku słownictwa. Można też 

wskazać jak to polecenie wykonuje jego kolega siedzący w ławce; 

−dziecko z wadą słuchu ma trudności z równoczesnym wykonywaniem kilku czynności  

w tym samym czasie, nie jest w stanie słuchać nauczyciela - co wymaga obserwacji jego twarzy - 

jednocześnie otworzyć książkę na odpowiedniej stronie i odnaleźć wskazane ćwiczenie, często 

więc nie nadąża za tempem pracy pozostałych uczniów w klasie; 

−dziecko niedosłyszące powinno siedzieć w ławce ze zdolnym uczniem, zrównoważonym 

emocjonalnie, który chętnie dodatkowo będzie pomagał mu np. szybciej otworzy książkę, wskaże 

ćwiczenie, pozwoli przepisać notatkę z zeszytu itp.; 

−w czasie lekcji wskazane jest używanie jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy; 

−można przygotować uczniowi z niedosłuchem plan pracy na piśmie opisujący zagadnienia 

poruszane w wykładzie lub poprosić innych uczniów w klasie, aby robili notatki z kopią i 

udostępniali je koledze; 

−konieczne jest aktywizowanie dziecka do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, 

podtrzymywanie jego odpowiedzi przez dopowiadanie pojedynczych słów, umowne gesty, 

mimiką twarzy nauczyciel podczas lekcji powinien często zwracać się do dziecka niesłyszącego, 

zadawać pytania – ale nie dlatego, aby oceniać jego wypowiedzi, ale by zmobilizować go do 

lepszej koncentracji uwagi i ułatwić mu lepsze zrozumienie tematu; 

−uczeń niedosłyszący jest w stanie opanować konieczne i podstawowe wiadomości zawarte  

w programie nauczania ale wymaga to od niego znacznie więcej czasu i wkładu pracy, w 

porównaniu z uczniem słyszącym. Przy ocenie osiągnięć ucznia zwadą słuchu należy szczególnie 

doceniać własną aktywność i wkład pracy ucznia, a także jego stosunek do obowiązków 

szkolnych  

(systematyczność, obowiązkowość, dokładność). 
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Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu zajęcia komputerowe dla uczniów  

z diagnozą: ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

−poświęcić dziecku dużo uwagi; 

−wzmocnić wszystkie przejawy pożądanego zachowania; 

−stosować zrozumiałe dla dziecka reguły; 

−być konsekwentnym; 

−przekazywać treści w jasnej, prostej i krótkiej formie; 

−wszystkie konsekwencje pozytywne jak i negatywne wyciągać natychmiast; 

−pomóc dziecku zorganizować świat wokół siebie; 

−stosować zrozumiały dla dziecka system pochwał i kar; 

−dostosować wymagania do możliwości dziecka; 

−usuwać z otoczenia dziecka przedmioty, plakaty, obrazki, które mogą je rozpraszać; 

−na miarę możliwości działać według wcześniej ustalonego planu; 

−zadania powinny być krótkie, ale urozmaicone; 

−uczyć pracy w grupie; 

−polecenia wydawać krótkimi, zdecydowanymi zdaniami. 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI 

 

 
Główne założenia  

Bieżące  ocenianie wiadomości, umiejętności oraz kompetencji ucznia jest procesem ciągłym  

i systematycznym, dokonywanym w różnych formach. Uczeń jest oceniany stopniem szkolnym 

w skali od 1 do 6. 

Przy ocenie uwzględnia się przede wszystkim zaangażowanie i wkład pracy, znajomość literatury 

muzycznej i związaną z tym wiedzę, a także umiejętność śpiewania i gry na instrumentach.   

 

STOSUJE SIĘ INDYWIDUALNĄ SKALĘ OCEN NA PODSTAWIE ROZPOZNANIA 

MOŻLIWOŚCI UCZNIA 

 

Głośne czytanie nut oraz podawanie wiadomości z zakresu teorii i historii muzyki nie 

mogą stanowić podstawy do oceny ucznia. Niedopuszczalne jest również odpytywanie uczniów  

i stawianie ocen wyłącznie ze znajomości tekstu piosenki.  

 

Dlatego ocenie podlegają następujące elementy: 

• śpiew, 

• gra (na instrumencie melodycznym, np. na flecie, dzwonkach oraz na instrumentach 

perkusyjnych niemelodycznych), 

• wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych, 

• działania twórcze, 

• znajomość terminów i wiedza muzyczna, 

• zeszyt przedmiotowy i/lub zeszyt ćwiczeń, 

• aktywność na lekcjach. 

 

  Sprawdziany (obejmujące określony cykl tematyczny): 

- przeprowadzony po każdym dziale, poprzedza go lekcja powtórzeniowa, na której   uczniowie 

zostają zapoznani ze szczegółowymi wymaganiami,  

- prace klasowe/sprawdziany  są oceniane wg następujących kryteriów: 

                 96% sprawdzanej wiedzy i umiejętności          - ocena celująca 

                 od 90 %                                                              - ocena bardzo dobra 

                 od 75 %                                                              - ocena  dobra 

                 od 55 %                                                              - ocena  dostateczna 

                 od 40 %                                                              - ocena  dopuszczająca 

                poniżej                                                                 - ocena niedostateczna 

 

- w terminie dwóch tygodni uczeń ma  prawo poprawić ocenę z pracy klasowej, 

- jeżeli  uczeń nie pisał pracy klasowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole, po 

powrocie ma obowiązek zaliczyć materiał w ustalonym wspólnie  z nauczycielem terminie w 

ciągu dwóch tygodni; po upływie tego okresu nauczyciel sam ustala termin zaliczenia.  

 

Uczeń, który ma zalecenie o dostosowaniu wymagań (zmiana kryteriów oceny prac) jest 

oceniany następująco w przypadku sprawdzianów: 

0 %  –  29% - niedostateczny 
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30 % – 39 % - dopuszczający 

40 % – 59 % - dostateczny 

60 % – 79 % - dobry 

80 % – 89 % - bardzo dobry 

96 % – 100 % - celujący 

 

Szczegółowy system oceniania z wyszczególnieniem poszczególnych ocen 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru 

dodatkowego, 

•prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika  

oraz z repertuaru dodatkowego, 

• samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór, 

• potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego, 

• posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą, 

• bierze czynny udział w pracach szkolnego zespołu muzycznego lub chóru, 

• jest bardzo aktywny muzycznie, 

• wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament perkusyjny 

do piosenki. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie nauczania, 

• prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii 

przewidzianych w programie nauczania, 

• umie bezbłędnie wykonywać rytmy – gesto –dźwiękami i na instrumentach perkusyjnych, 

• potrafi rytmizować teksty, 

• rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać, 

• zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy, 

• podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe, 

• poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii oraz akompaniamentów do 

piosenek na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym, 

• wykonuje proste rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych, 

• rytmizuje łatwe teksty, 

• zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczają, 

• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w 

programie nauczania, 

• niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na używanym na lekcjach instrumencie 

melodycznym niektóre melodie przewidziane w programie nauczania, 

• wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych 

niemelodycznych, 

• zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne, 

• prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie. 
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Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek 

przewidzianych w programie nauczania, 

• niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym gamę i kilka 

najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania, 

• niechętnie podejmuje działania muzyczne, 

• myli terminy i pojęcia muzyczne, 

• dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą, 

• najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo 

usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo duże 

braki w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności 

przewidzianych dla danej klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie                                                                                           

chce wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy. Nie prowadzi 

również zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ucznia. 

 

Kryteria oceniania – co oceniamy 

1. Podczas wystawiania oceny za śpiew należy wziąć pod uwagę: poprawność muzyczną, 

znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny. 

2. Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie trzeba uwzględnić: poprawność muzyczną, 

płynność i technikę gry, ogólny wyraz artystyczny. 

3. Wystawiając ocenę za wypowiedzi na temat utworów muzycznych, połączoną ze znajomością 

podstawowych wiadomości i terminów muzycznych, należy wziąć pod uwagę: 

• zaangażowanie i postawę podczas słuchania, 

• rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów, 

• rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych, 

• podstawową wiedzę na temat poznanych kompozytorów, 

• wyrażanie muzyki środkami pozamuzycznymi (np. na rysunku, w opowiadaniu, dramie). 

4. Przy wystawianiu oceny za działania twórcze –  wokalne i instrumentalne (zaleca się 

odpytywanie tylko ochotników),  należy wziąć pod uwagę:                                                                                                                    

• rytmizację tekstów,    

• improwizację: rytmiczną, melodyczną (wokalną i instrumentalną) oraz ruchową, 

• umiejętność korzystania ze zdobytych wiadomości i umiejętności przy wykonywaniu zadań 

twórczych, np. wymagających korelacji działań muzyczno-plastycznych, 

• umiejętność przygotowywania ilustracji dźwiękowej do opowiadania, komiksu, grafiki itp. 

(dobieranie efektów dźwiękowych), 

• umiejętność tworzenia prostych akompaniamentów perkusyjnych. 

5. Ocena aktywności na lekcji oraz za udział w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych. 

Za aktywną postawę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Jeśli 

dodatkowo wykaże się wiedzą lub umiejętnościami wykraczającym - ocenę celującą. Za 

systematyczną i bardzo dobrą pracę w szkolnym zespole muzycznym lub chórze oraz za udział w 

ich występach, należy podwyższyć uczniowi ocenę z muzyki o jeden stopień. 

6. Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń należy wziąć pod uwagę: 

• estetykę ogólną, 

• systematyczność, 

• prace domowe odrabiane przez ucznia samodzielnie. 

Uwaga! Ocena za zeszyt, w zależności od opinii nauczyciela, może, ale nie musi wpływać na 

końcową ocenę z muzyki. 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z PLASTYKI 

 
 

    Ocena ucznia w zakresie plastyki jest trudna, ponieważ obejmuje nie tylko stopień 

przyswojenia określonej wiedzy, ale również umiejętność posługiwania się nią w kontekście 

aktywności twórczej.  

Na plastyce oceniana jest kreatywność, wrażliwość na problemy, umiejętność ich 

dostrzegania, definiowania i rozwiązywania.  

Nauczyciel ocenia też poziom wrodzonych predyspozycji ucznia – w tym wypadku 

zdolności plastycznych, na które uczeń nie ma wpływu i nie zależą one od jego zaangażowania  

w działanie twórcze.  Każdy zespół uczniów to grupa indywidualności, których rozwój twórczy 

jest procesem subiektywnym, przybiera własne tempo i kierunek. Szczególnie na plastyce 

nauczyciel musi to uwzględnić w trakcie oceny.   

Na lekcjach plastyki w szkole podstawowej ważna jest zarówno ocena efektu końcowego 

w postaci rysunku, kompozycji malarskiej czy rzeźby, jak i sam proces twórczy, którego 

świadkiem jest nauczyciel – zaangażowanie ucznia, stopień przekraczania samego siebie, barier 

twórczych, poznawczych i komunikacyjnych.    

W procesie oceniania efektów aktywności twórczej należy zwrócić uwagę na to, aby 

każdorazowo ustalać kryteria oceny związane z konkretnym działaniem plastycznym. Przed 

przystąpieniem do wykonywania pracy plastycznej uczeń powinien dokładnie orientować się nie 

tylko  w jej temacie, ale także w tym, na co będzie zwracał uwagę nauczyciel w trakcie jej oceny.      

 Formy oceniania zapewniają uczniowi otrzymanie informacji na temat wyników własnej 

pracy oraz aktywizują jego rozwój wskazując mu kierunek poprawy. 

 

 Na lekcjach plastyki stosowane są  następujące formy oceny: 

 - wypowiedź (odpowiedź) ustna;  

- wypowiedź pisemna: opis dzieła sztuki, sprawdzian (test luk, wyboru), quiz, krzyżówka;  

- ćwiczenia praktyczne: rysunek, praca malarska, graficzna, formowanie kształtu, przestrzeni, 

kompozycje plastyczne wykorzystujące różne materiały i formy;  

- inscenizacje, prezentacje, udział w konkursach.  

-ocena zeszytu przedmiotowego. 

 

Oceniając teoretyczną wiedzę ucznia, dotyczącą sztuki oraz jego aktywność plastyczną 

uwzględniamy : 

-stopień przyswojenia wiadomości na określony temat;  

-aktywność i zaangażowanie w samodzielne rozwiązywanie problemów, wykonywanie                

ćwiczeń i poleceń;  

-porządkowanie własnej wiedzy, kojarzenie faktów, dostrzeganie analogii; 

-stopień zainteresowania sztuką – udział w dyskusjach, wyrażanie poglądów, formułowanie 

własnych wniosków dotyczących określonych zagadnień;  

-zaangażowanie w pracę twórczą;   

- stopień przekraczania indywidualnych barier rozwojowych – twórczych, poznawczych, 

komunikacyjnych, organizacyjnych w trakcie działań plastycznych;  

-oryginalne rozwiązywanie problemów plastycznych;  

-stopień poczucia odpowiedzialności za własne i grupowe działanie;  

-celowe wykorzystywanie wiedzy o środkach formalnych do ekspresji własnej;  
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- indywidualne zainteresowanie działalnością plastyczną, współtworzenie życia kulturalnego 

klasy i szkoły.    

W terminie dwóch tygodni uczeń ma  prawo poprawić ocenę. Jeżeli podczas wykonywania pracy 

plastycznej na lekcji uczeń był nieobecny (a obecność jest usprawiedliwiona) nie ma obowiązku 

wykonywania tej pracy w domu.  

 

 KRYTERIA OCENY  

 Ocena niedostateczna 

 Uczeń:   

-lekceważy swoje obowiązki: nie przynosi wymaganych materiałów plastycznych, podręcznika 

itp.; - 

- nie uczestniczy w działaniach plastycznych;  

- nie wykonuje ćwiczeń i poleceń dotyczących wiedzy o sztuce;  

-biernie uczestniczy w lekcjach – nie bierze udziału w dyskusjach, pogadankach;  

 -nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem;  

- nie wykazuje woli poprawy oceny.      

 

 Ocena dopuszczająca  

Uczeń:  

- lekceważy swoje obowiązki: rzadko przynosi wymagane materiały plastyczne,  podręcznik itp.;  

-niechętnie podejmuje działania plastyczne na lekcji;  

 - nie jest zainteresowany przedmiotem: sporadycznie bierze czynny udział w lekcji;  

- nie wykonuje systematycznie ćwiczeń i poleceń dotyczących wiedzy o sztuce;  

- fragmentarycznie opanował wiadomości i umiejętności objęte programem;   

-nie wykazuje woli uzupełnienia wiadomości i poprawy oceny.  

 

 Ocena dostateczna  

Uczeń:  

-swoje obowiązki traktuje poważnie; najczęściej jest przygotowany do lekcji, przynosi 

wymagane materiały plastyczne, podręcznik itp.;  

-mało aktywnie uczestniczy w zajęciach, nie zawsze jest zainteresowany tym, co się dzieje na 

lekcji;  

-dość systematycznie i w sposób poprawny wykonuje ćwiczenia i polecenia dotyczące wiedzy    

o sztuce;  

- wykonuje prace plastyczne, najczęściej zgodnie z tematem i założeniami, ale na niskim 

poziomie osiągnięć;   

- posiada podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem.  

 

Ocena dobra  

Uczeń:  

- poważnie traktuje swoje obowiązki; jest przygotowany do lekcji, przynosi wymagane materiały 

plastyczne, podręcznik itp.;  

-jest zainteresowany lekcją i umiarkowanie zaangażowany w jej formy;   

-systematycznie wykonuje zadania dotyczące wiedzy o sztuce;  

- prace plastyczne wykonuje starannie i zgodnie z tematem;   

 -posługuje się wiadomościami i umiejętnościami objętymi programem.  
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Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

- zawsze jest przygotowany do lekcji i posiada wszystkie potrzebne materiały;  

- z zaangażowaniem uczestniczy w różnorodnych formach lekcji: jest zainteresowany tematem, 

uczestniczy w dyskusjach;  

- potrafi pracować w grupie, odpowiedzialnie traktuje powierzone zadania;  

- zadania dotyczące wiedzy o sztuce wykonuje z pełną znajomością tematu;  

- wykonuje estetyczne prace plastyczne, zgodnie z tematem, wykazuje się umiejętnością 

celowego stosowania środków formalnych i oryginalnością;   

- posiada pełne wiadomości i umiejętności objęte programem.  

 

Ocena celująca  

Uczeń:  

- posiada pełne wiadomości i umiejętności objęte programem, a także wykazuje się wiedzą 

ponadprogramową, uzupełnianą wiadomościami z różnych źródeł  

-zawsze jest przygotowany do lekcji i posiada wszystkie potrzebne materiały  

- w zauważalny sposób interesuje się sztuką: uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, bierze 

aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły   

-z zaangażowaniem uczestniczy w różnorodnych formach lekcji: bierze udział   w dyskusjach, 

broni swoich poglądów, dostrzega analogie, z szacunkiem odnosi się do działalności twórczej 

kolegów  

-potrafi pracować w grupie, odpowiedzialnie traktuje powierzone zadania  

-wykonuje oryginalne prace plastyczne, stosuje niekonwencjonalne rozwiązania                        
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZ-

NEGO 
 

 

Przedmiotem oceny są: 

1.postawa 

2.aktywność 

3.wiadomości 

4. umiejętności 

5.sprawność fizyczna 

 

Ocenie podlega: 

ad 1) 

➢przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

➢pomoc słabszym w trudnych sytuacjach, 

➢przestrzeganie zasady czystej gry, 

➢postawa zawodnika – kontrola własnych negatywnych i pozytywnych emocji, 

➢kultura kibicowania. 

ad 2) 

➢wysiłek wkładany przez ucznia w usprawnianie się, 

➢udział w organizowaniu lekcji: przygotowanie miejsca do zajęć ruchowych, 

przeprowadzenie rozgrzewki, inwencja w doborze ćwiczeń i organizowaniu gier i zabaw, 

➢przygotowanie do lekcji – posiadanie stroju sportowego, 

➢udział w zajęciach fakultatywnych – frekwencja i zaangażowanie, 

➢udział w zajęciach pozalekcyjnych – sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez 

szkołę i inne placówki, 

➢udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych. 

ad 3) 

Wiadomości związane z: 

➢funkcjonowaniem organizmu, 

➢kształtowaniem i oceną sprawności i zdrowia, 

➢organizacją zajęć ruchowych. 

Ad 4) 

➢umiejętności działania na rzecz zdrowia, podnoszenia sprawności fizycznej, 

➢umiejętności utylitarne, 

➢umiejętności rekreacyjno – sportowe. 

Ad 5) 

➢dbałość o zdrowie i kondycję, 

➢samokontrola i samoocena sprawności, 

➢poziom i postęp sprawności fizycznej. 
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ZASADY OCENIANIA 

•Ocenę semestralną i końcoworoczną wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia obligatoryjne 

w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia pozalekcyjne. 

•Trzykrotny i każdy następny brak stroju do ćwiczeń na zajęciach obligatoryjnych  

jest jednoznaczny z otrzymaniem cząstkowej oceny niedostatecznej. Brak stroju  

jest oznaczony w dzienniku symbolem ,,bs”. Za kompletny strój uważa się białą koszulkę, 

białe skarpetki, spodenki sportowe oraz obuwie zmienne. Brak pojedynczego elementu stroju 

na lekcji wychowania fizycznego oznaczany jest ,,-”. Trzy minusy równoznaczne są z jednym 

brakiem stroju. 

•Uczestnictwo w konkursach i zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz w zajęciach 

rekreacyjno- sportowych organizowanych w szkole oraz innej  placówce może wpłynąć na 

podwyższenie oceny końcoworocznej. Za udział w konkursach i zawodach– ocena cząstkowa 

bardzo dobra, za szczególne osiągnięcia– ocena cząstkowa celująca. Uczestnictwo w 

zawodach jest odznaczone w dzienniku symbolem ,,z”, zajęcia dodatkowe ,,zd”. 

•Udział w organizowaniu lekcji premiujemy ,,+” lub oceną. 

•Wiadomości oceniamy poprzez zadawanie pytań w trakcie całego cyklu kształcenia oraz 

sprawdzianu wiadomości w formie odpowiedzi ustnych. 

•Umiejętności oceniamy poprzez zadania kontrolno- oceniające (sprawdziany wybranych 

umiejętności ruchowych ) oraz obserwację ucznia w trakcie wykonywania ćwiczeń i w 

trakcie gry. Wybrane umiejętności premiujemy ,,+” lub oceną. 

•Ocena ze sprawności powinna wynikać z postępu ucznia, a nie z poziomu,  

jaki aktualnie prezentuje, chyba, że uczeń osiąga bardzo dobre wyniki (najlepsze w grupie lub 

zbliżone do rekordu szkoły ). 

•Nie wystawia się oceny niedostatecznej z próby sprawności fizycznej z wyjątkiem sytuacji, 

w której uczeń nie podejmuje się wykonania próby lub rezygnuje z niej w trakcie          

i nie ma to związku z jego złym samopoczuciem psychofizycznym lub urazem. 

•W klasach 4- 8 sprawność fizyczną ocenia się według indeksu Sprawności Fizycznej K. 

Zuchory, testu Z. Chromińskiego oraz prób sprawności nauczyciela  (bieg po kopercie, siła 

mm. brzucha). Próby sprawności przeprowadza się dwa razy w roku: wrzesień – październik, 

kwiecień – maj. 

•Zmienność testów oceny sprawności ma na celu pokazanie uczniowi różnych sposobów     

i metod jej oceny, co powinno zwiększyć zainteresowanie rozwijaniem sprawności oraz 

samooceną i samokontrolą. 

•Uczeń ma możliwość otrzymać ocenę za aktywność na lekcji. W dzienniku zaznacza się ją 

w postaci „+”. Za pięć plusów otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą. 

•Uczeń może otrzymać „+” za dodatkowe prace na rzecz kultury fizycznej (referaty, gazetki 

itp.) wykonane poza systemem lekcyjnym. Za trzy „+” otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

•Ocena ze sprawności fizycznej nie może mieć zasadniczego wpływu na ocenę semestralną, 

jest tylko jedną z ocen cząstkowych tejże oceny. 

•Wysiłek wkładany przez ucznia w usprawnianie się premiujemy oceną, która ma zasadniczy 

wpływ na ocenę semestralną. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a)spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

b)opanował wiadomości i umiejętności obejmujące treści ponadprogramowe, 

c)bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i zawodach sportowych szkolnych i 

międzyszkolnych, 

d)doskonale posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi wykonać ćwiczenie 

wykraczające poza program nauczania w danej klasie, potrafi samodzielnie przygotować 

tor przeszkód dla swojego zespołu, sędziuje mecze, 

e)proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy (gazetki, 

referaty, zestawy ćwiczeń), 

f)wykazuje ponad przedmiotowe umiejętności z kultury fizycznej, 

g)swoją postawą i zaangażowaniem na lekcji jest wzorem dla innych uczniów. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a)opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania, 

b)samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach (samodzielnie prowadzi rozgrzewkę  

i zabawę ożywiającą), 

c)umie zastosować posiadaną wiedze w grach zespołowych i podzielić zespół klasowy do 

gry, potrafi sędziować przy pomocy nauczyciela, 

d)jest zawsze aktywny i zaangażowany. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a)nie opanował w pełni treści określonych programem nauczania, ale zdobył je  

na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, 

b)Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności oraz samodzielnie wykonuje typowe 

zadania praktyczne o średnim stopniu trudności, 

c)zwykle jest aktywny i zaangażowany. 

4.Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej, 

b)wykonuje typowe zadania praktyczne o średnim stopniu trudności, 

c)jest mało aktywny i zaangażowany. 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a)w niewielkim stopniu opanował treści podstawy programowej, 

b)przy pomocy nauczyciela wykonuje ćwiczenia typowe o niewielkim stopniu trudności, 

c)nie angażuje się w pracę na lekcjach. 

6.Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a)nie opanował minimum wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej, 
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b)nie jest w stanie wykonać ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności nawet  

przy pomocy nauczyciela, a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy  

i umiejętności. 

Przy wstawianiu oceny (stopnia) za realizacje zadań z umiejętności bierze się  

pod uwagę: 

      - poprawność wykonania elementu technicznego, 

      - płynność i estetykę przebiegu ćwiczeń, 

      - stopień trudności układu (np. gimnastyka, tańce), 

      - indywidualny postęp osiągnięć uczniów w opanowaniu danego elementu. 

 

Przy wykonaniu danego ćwiczenia uczeń otrzymuje ocenę: 

 

Niedostateczną (1) 

- Uczeń odmawia przystąpienia do sprawdzianu. 

 

Dopuszczająca (2) 

- Uczeń wykonuje ćwiczenia bardzo niechętnie, z dużymi błędami technicznymi, wymaga  

  ciągłej pomocy i korekty ze strony nauczyciela. Naśladuje ćwiczenia, ale nie potrafi  

  ich wykonać zgodnie z przyjętymi zasadami. 

 

Dostateczna (3) 

- Uczeń wykonuje ćwiczenia niepewnie, z dużymi błędami technicznymi, z małą płynnością.  

   Wymaga pomocy nauczyciela. 

 

Dobra (4) 

- Uczeń wykonuje ćwiczenia samodzielnie, lecz nie dość dokładnie, z małymi błędami     

  technicznymi. Dostosowuje się do wskazanych uwag. Często ma braki w koordynacji    

  kilku czynności ruchowych. 

 

Bardzo dobra (5) 

- Uczeń wykonuje ćwiczenia samodzielnie, pewnie i w odpowiednim tempie. Posługuje się   

  właściwą techniką. Jego ruchy są elastyczne i harmonijne. 

Celująca (6) 

- Uczeń spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą i potrafi omówić technikę prawidłowo  

  wykonanego ćwiczenia. Jest asystentem nauczyciela, pomaga kolegom i zachęca innych. 

 

Podczas oceniania każdy uczeń ma możliwość wykonania dwóch prób. Ocenie przy pierwszej 

próbie towarzyszy obszerny komentarz słowny, wskazujący uczniowi mocne i słabe strony 

wykonywanego ćwiczenia. Przy wystawianiu oceny bierze się pod uwagę możliwości ucznia  

i uwzględnia wkład jego pracy. 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej 

 

Uczeń może ubiegać się o zmianę oceny z wychowania fizycznego o jeden stopień wyżej wtedy, 

jeśli spełni wymagania ogólne: 

- nie ma żadnej oceny niedostatecznej, 

- systematycznie i aktywnie brał udział w lekcjach wychowania fizycznego. 
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Na ocenę celującą z oceny bardzo dobrej: 

- bierze udział w zawodach szkolnych lub miejskich i osiąga sukcesy. 

 

Na ocenę bardzo dobrą z oceny dobrej: 

- osiąga wyniki na ocenę bardzo dobrą, 

- zawsze był przygotowany do zajęć i aktywnie brał udział w lekcji, 

- dopuszczalny brak zaliczenia jednego sprawdzianu ze względu na dłuższą  usprawiedliwioną 

przerwę w ćwiczeniach. 

 

Na ocenę dobrą z oceny dostatecznej: 

- osiąga wyniki na ocenę dobrą, 

- dopuszczalny brak zaliczenia dwóch sprawdzianów ze względu na dłuższą usprawiedliwioną 

przerwę w ćwiczeniach. 

 

Na ocenę dostateczną z oceny dopuszczającej: 

- osiąga wyniki na ocenę dostateczną, 

- dopuszczalny brak zaliczenia trzech sprawdzianów ze względu na dłuższą  usprawiedliwioną 

przerwę w ćwiczeniach. 

 

Tryb uzyskania oceny o jeden stopień wyższej: 

Aby uczeń uzyskał ocenę o jeden stopień wyższą musi zaliczyć: 

- test sprawnościowy obejmujący ćwiczenia realizowane w I i II semestrze w danej klasie, 

- test wiadomości z materiału realizowanego w danej klasie z zakresu higieny,    

   bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego oraz taktyki i przepisów gier zespołowych    

   i lekkoatletyki. 

 

Warunkiem uzyskania oceny wyższej jest: 

- wykonanie wszystkich ćwiczeń poprawnie technicznie, w odpowiednim tempie, 

- udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 90 % pytań w teście sprawdzającym zasób    

  wiadomości. 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  OBOWIĄZUJĄCE NA 

LEKCJACH  EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. 
                                                      

 

1.Pierwszoplanowym kryterium oceniania są umiejętności ucznia. Następnie zaangażowanie 

ucznia w proces nauczania – uczenia się, jego aktywność, utożsamianie się  

z problematyką i przejawianie zainteresowania. W dalszej kolejności ocenie podlega cały 

zasób wiedzy. 

2.Kryteria oceniania: 

 

Ocena Umiejętności i aktywność 

Uczeń: 

Wiedza 

Uczeń: 

 

Celujący •Przedstawia własne koncepcje 

rozwiązań, działań, 

•Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę 

i umiejętności, dzieli się tym z grupą 

•Odnajduje analogie wskazuję szanse  

i zagrożenia określonych rozwiązań 

•Wyraża własny, krytyczny, twórczy 

stosunek do omawianych zagadnień 

•Argumentuje w obronie własnych 

poglądów, posługując się wiedzą poza 

programową 

•Zdobył wiedzę znacznie 

wykraczająca poza 

zakres materiału 

programowego 

Bardzo dobry •Sprawnie korzysta ze wszystkich 

dostępnych  źródeł informacji 

•Samodzielnie rozwiązuje zadania            

i problemy postawione przez 

nauczyciela 

•Jest aktywny na lekcjach  

•Bezbłędnie  wykonuje czynności 

ratownicze, koryguje błędy kolegów 

•Odpowiednio wykorzystuje sprzęt        

i środki ratownicze 

•Sprawnie wyszukuje w różnych źródłach 

informacje o sposobach 

alternatywnego działania 

•Zdobył pełen zakres 

wiedzy przewidziany  

w programie 

•Sprawnie wykorzystuje 

wiedzę z różnych 

przedmiotów do 

rozwiązywania zadań  

z edukacji dla 

bezpieczeństwa 

Dobry •Samodzielnie korzysta ze wskazanych 

źródeł informacji 

•Poprawnie rozumuje w kategoriach 

przyczynowo – skutkowych 

•Samodzielnie wykonuje typowe zadania 

o niewielkim stopniu złożoności 

•Podejmuje wybrane zadania dodatkowe 

•Jest aktywny w czasie lekcji 

•Poprawnie wykonuje czynności 

ratownicze, umie dobrać potrzebny 

sprzęt 

•Opanował materiał 

programowy               

w stopniu 

zadowalającym 
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Dostateczny •Pod kierunkiem nauczyciela 

wykorzystuje podstawowe źródła 

informacji 

•Samodzielnie wykonuje proste zadania 

w trakcie zajęć 

•Przejawia przeciętną aktywność 

•Opanował podstawowe 

elementy programu, 

pozwalające na 

podjęcie w otoczeniu 

działań ratowniczych   

i zabezpieczających 

Dopuszczający •Przy pomocy nauczyciela wykonuje 

proste polecenia, wykorzystując 

podstawowe umiejętności 

•Wykazuje braki              

w wiedzy, nie 

uniemożliwiają one 

jednak dalszej edukacji 

i mogą zostać usunięte 

Niedostateczny •Nie potrafi wykonać prostych poleceń, 

wymagających zastosowania 

podstawowych umiejętności 

•Wykazuje braki              

w wiedzy, które 

uniemożliwiają   dalszy 

rozwój                 

w ramach przedmiotu  

 

3.Na lekcjach obowiązuje ucznia zeszyt przedmiotowy i podręcznik („Żyję i działam 

bezpiecznie”) 

 

4.Uczeń może otrzymać ocenę za:  

✓odpowiedź ustną lub  sprawdzian  – zakres dwa, trzy tematy wstecz 

✓sprawdzian/praca klasowa  – za dział lub semestr  

✓aktywność na lekcji 

✓referat, prezentacja multimedialna 

✓zadanie domowe 

✓ćwiczenia praktyczne 

 

5.Sprawdzian wiedzy  

            - prace klasowe/sprawdziany  są oceniane wg następujących kryteriów: 

                96% sprawdzanej wiedzy i umiejętności          - ocena celująca 

                 od 90 %                                                              - ocena bardzo dobra 

                 od 75 %                                                              - ocena  dobra 

                 od 55 %                                                              - ocena  dostateczna 

                 od 40 %                                                              - ocena  dopuszczająca 

                poniżej                                                                 - ocena niedostateczna 

 

- w terminie dwóch tygodni uczeń ma  prawo poprawić ocenę z pracy 

klasowej/sprawdzianu, 

- jeżeli  uczeń nie pisał pracy klasowej/sprawdzianu z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności w szkole, po powrocie ma obowiązek zaliczyć materiał w ustalonym 

wspólnie  z nauczycielem terminie w ciągu dwóch tygodni; po upływie tego okresu 

nauczyciel sam ustala termin zaliczenia.  
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII RZYMSKO-

KATOLICKIEJ 
 

Zasady obowiązujące w ocenianiu z religii: 

- rzetelność i obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania, 

- systematyczność – równomierne rozłożenie procesu oceniania na cały okres nauki, 

- jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia, 

- instruktywność – wskazanie na postępy i braki, na sposób poprawy i dalszej pracy, 

- motywacja – mobilizacja do dalszej pracy, 

- przyjazne komunikowanie informacji o ocenie. 

 

Ocena z religii posiada wymiary: 

a)      dydaktyczny – ocenia wiadomości ( zakres, jakość i rozumienie zdobytych wiadomości) 

b)   społeczno-wychowawczy – ocena postaw (możliwe do zaobserwowania  

      na lekcjach religii i przerwach w szkole oraz jego funkcjonowanie w grupie). 

  

KLASY I - III 

 

   Formy i metody oceniania osiągnięć uczniów 

  

Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest procesem ciągłym i systematycznym, 

dokonywanym w różnych formach zapewniających osiągnięcie celów wewnątrzszkolnego 

oceniania na podstawie: 

 

1) ustnych wypowiedzi uczniów; 

2) pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć edukacyjnych; 

3) pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych w domu; 

4) ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć edukacyjnych; 

5) wytworów twórczości dziecięcej; 

6) pisemnych sprawdzianów  

  

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne 

  

Wymagania Ocena Uwarunkowania osiągnięcia oceny 

( semestralnej i końcowej) 

  

  

C 

E 

        Uczeń spełnia wymagania określone 

w zakresie oceny bardzo dobrej, 
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PONADPROGRAMOWE 

L 

U 

J 

Ą 

C 

A 

        Wykazuje się wiadomościami 

wykraczającymi poza program religii 

własnego poziomu edukacji, 

        Wypowiada się poprawnie, logicznie 

i wyczerpująco na dany temat, 

        Rozwija swoje uzdolnienia, 

        Dba o własną formację religijną, 

        Poznane prawdy wiary stosuje w 

życiu, 

        Angażuje się w prace pozalekcyjne, 

        Uczestniczy w konkursach o 

tematyce religijnej, 

        Chętnie i aktywnie uczestniczy  

w ,,życiu” parafii. 

DOPEŁNIAJĄCE B 

A 

R 

D 

Z 

O 

  

D 

O 

B 

R 

Y 

        Uczeń spełnia wymagania określone  

w zakresie oceny dobrej, 

        Opanował zakres wiedzy i 

umiejętności ( określony poziomem 

nauczania religii), 

        Rozumie poprawnie uogólnienia, 

potrafi dostrzec i wyjaśnić związki między 

poszczególnymi prawdami, 

        Stara się być ,,świadkiem” 

wyznawanej wiary, 

        Prowadzi starannie zeszyt i 

ćwiczenia, 

        Odrabia zadania domowe, 

        Aktywnie uczestniczy w lekcjach 

religii, 

        Jest pilny i systematyczny, 

        Chętnie uczestniczy w ,,życiu” 

parafii, 

        Wykazuje inne możliwości 

indywidualne promujące ocenę bardzo 

dobrą. 

ROZSZERZAJĄCE D 

O 

B 

R 

Y 

        Uczeń spełnia wymagania określone 

w zakresie oceny dostatecznej, 

        Rozumie poznane prawdy i potrafi je 

logicznie powiązać, uogólnić, 

 

        Wykazuje się umiejętnością 

zastosowania zdobytych wiadomości, 

        W zeszycie i ćwiczeniach posiada 

obowiązujące treści, 

        Odrabia zadania domowe, 

        Uczestniczy aktywnie w kolejnych 

etapach roku liturgicznego, 

        Stara się być aktywnym podczas 

lekcji. 



181 

 

PODSTAWOWE D 

O 

S 

T 

A 

T 

E 

C 

Z 

N 

Y 

        Uczeń spełnia wymagania określone 

w zakresie oceny dopuszczającej, 

        Uczeń opanował  niezbędne 

wiadomości, postawy i umiejętności, 

        Wykonuje zadania przy pomocy 

nauczyciela i z jego pomocą potrafi 

rozwiązać problemy teoretyczne i 

praktyczne, 

        Wykazuje się dostateczną 

znajomością katechizmu, 

         W zeszycie i ćwiczeniach występują 

sporadyczne braki notatek i prac domowych, 

        prezentuje przeciętną pilność, 

systematyczność i zainteresowanie 

przedmiotem. 

 

KONIECZNE D 

O 

P 

U 

S 

Z 

C 

Z 

A 

J 

Ą 

C 

A 

        minimalna wiedza w zakresie 

materiału przewidzianego w danym etapie 

edukacyjnym, 

        uczeń opanował podstawowe pojęcia 

religijne, 

        wszystkie zadania wykonuje z 

pomocą nauczyciela, 

        ma trudności  z przekazywaniem 

zdobytej wiedzy, 

        często jest nieprzygotowany do zajęć, 

        inne możliwości indywidualne ucznia 

wskazują na ocenę dopuszczającą. 

      
KLASY IV-VIII 

 

Formy i metody oceniania osiągnięć uczniów 

  

Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest procesem ciągłym                                   

i systematycznym dokonywanym w różnych formach zapewniających osiągnięcie             

celów wewnątrzszkolnego oceniania, na podstawie: 

1) ustnych wypowiedzi uczniów; (uczeń otrzymuje oceny za odpowiedź z lekcji bieżących, 

pacierza oraz podstawowych prawd wiary). 

2) pisemnych ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć edukacyjnych i w domu                          

(na bieżąco); 

3) zeszytu ćwiczeń  i zeszytu ucznia (uzupełnione lekcje, zadania i jego estetyka). 

4) wytworów twórczości dziecięcej; 

5) pisemnych sprawdzianów; 
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6) obserwacji ucznia (przygotowanie do lekcji) 

7)aktywności ucznia na lekcji (poprawność odpowiedzi sposób prezentacji efektów pracy, 

problemów, praca z tekstem źródłowym, ćwiczenia, notatki, plansze, rysunki, przygotowanie 

inscenizacji, prezentacje.  

     Przez pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów należy rozumieć: 

a) testy, krzyżówki, teksty luk, kartkówki(dotyczą maksymalnie dwóch ostatnich tematów, 

nie muszą być zapowiadane, czas trwania 10-20 minut.) 

b) sprawdzian(obejmuje materiał jednego działu, zapowiedziany z tygodniowym 

wyprzedzeniem, potwierdzony wpisem do dziennika i poprzedzony lekcją powtórzeniową); 

 

 

Sposób informowania uczniów i rodziców o indywidualnych osiągnięciach 

Uczeń jest informowany na bieżąco o wystawionych ocenach.  Oceny są dostępne                       

w dzienniku elektronicznym dla uczniów i rodziców.  

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne: 

Celująca 

Uczeń: 

- Posiadł wiedzę i umiejętności przekraczające program nauczania katechezy; 

- Rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną; 

- Posługuje się zdobytymi wiadomościami i potrafi je zastosować we własnym życiu,                  

służy radą innym, jest świadkiem wiary; 

- Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat; 

- Biegle posługuje się Pismem świętym; 

- Angażuje się w prace pozalekcyjne (gazetki, pomoce katechetyczne, montaże sceniczne); 

-Osiąga sukcesy w konkursach wiedzy religijnej.  

 

Bardzo dobra 

Uczeń: 

- Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy,                 

potrafi je samodzielnie objaśnić; 

- Posiada znajomość podstawowych prawd wiary; 

- Chętnie, regularnie i czynnie bierze udział w katechezie; 

- Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej; 

-Przejawia postawę apostolską. 

 

Dobra 

Uczeń: 

- Zna podstawowe prawdy wiary, rozumie je oraz potrafi zastosować w sytuacjach życia 

codziennego; 

- Opanował wiadomości i umiejętności, które powodują stałe postępy w życiu religijnym; 
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- Potrafi odpowiedzieć samodzielnie na pytania związane z tematem katechezy; 

- Przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany; 

- Zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych; 

- Zeszyt ćwiczeń prowadzi starannie, ale nie zawsze systematycznie. 

 

Dostateczna 

Uczeń: 

- Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie wyjaśnić,                                

czym jest chrześcijaństwo w życiu codziennym; 

- Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem umożliwiającą 

mu dalsze postępy w nauce; 

- Wykonuje zadania, potrafi odtworzyć wniosek z lekcji; 

- Prowadzi niestarannie zeszyt ćwiczeń, sporadycznie nie odrabia prac domowych; 

- Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem. 

 

Dopuszczająca 

Uczeń: 

- Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary; 

- Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem,                             

w jego wiadomościach są luki – umożliwiają mu one jednak dalszą naukę oraz utożsamianie się  

z chrześcijaństwem; 

- Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety; 

-Dość często nie przynosi zeszytu ćwiczeń i ma duże w nim braki. 

 

W nauczaniu wczesnoszkolnym nie stawiamy oceny niedostatecznej. Sporadycznie oceniamy 

niedostatecznie pracę ucznia wówczas, gdy wykazuje zupełny brak zainteresowania 

przedmiotem, jest stale nieprzygotowany do lekcji, ma lekceważący stosunek do wszelkich form 

i metod pracy dydaktycznej.  

 

 


