
  

PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA 

NA  LEKCJACH  JĘZYKA  POLSKIEGO 
 

I. Cele PZO.  

1. Wspieranie intelektualnego rozwoju ucznia. 

2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy i rozwoju własnych zdolności poprzez: 

• recenzowanie prac pisemnych uświadamiające osiągnięcia i wskazujące kieru-

nek dalszej pracy, 

• ocenianie wypowiedzi ustnej, ze zwróceniem uwagi na formułowanie wła-

snych sądów, logiki wypowiedzi, słownictwo i poprawność językową, 

• wprowadzanie nawyków samokształcenia, 

• rozbudzanie motywacji do czytania tekstów literackich i publicystycznych, 

• stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniowi korzystanie z różnych źródeł in-

formacji, 

• umożliwianie uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i zajęciach poza-

lekcyjnych. 

3. Informowanie uczniów i rodziców o osiągnięciach, zdolnościach oraz trudnościach i 

sposobach ich pokonywania w zakresie mówienia, słuchania, pisania, odbioru tekstów 

kultury, gramatyki i ortografii. 

4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej i 

wychowawczej. 

 

II. Umowa z uczniami. 

1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności oraz formy aktywności uczniów. 

2. Prace klasowe oraz sprawdziany obejmujące większą partię materiału zapowiadane są z 

dwutygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone wpisem w dzienniku lekcyjnym. 

3. Kartkówki sprawdzające wiedzę z trzech ostatnich lekcji oraz dyktanda mogą być prze-

prowadzone bez uprzedzenia. 

4. Każdy sprawdzian powinien być sprawdzony przez nauczyciela i oddany w ciągu dwóch 

tygodni. 

5. Uczeń otrzymuje sprawdzoną i ocenioną pracę klasową, przegląda ją w klasie i zwraca 

nauczycielowi. 

6. Rodzice mogą przejrzeć ocenioną pracę klasową w czasie spotkania z nauczycielem. 



  

7. Uczeń  może poprawić każdą otrzymaną z pracy klasowej ocenę, w uzgodnionym z nau-

czycielem terminie, w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzonych prac.  

8. Ocena otrzymana za poprawę wpisywana jest do dziennika obok oceny za dany spraw-

dzian. 

9.  Na zajęciach uczeń może odpowiadać ustnie na pytania dotyczące materiału z trzech 

ostatnich lekcji.  

10. Brak pracy domowej równoznaczny jest z oceną niedostateczną. 

11. W uzasadnionych przypadkach uczeń może dwa razy w ciągu semestru zgłosić przed lek-

cją nieprzygotowanie lub brak pracy domowej. 

 

III. Obszary aktywności uczniów. 

Ocenianiu podlegać będą następujące obszary aktywności uczniów: 

1. Korzystanie z różnych źródeł informacji (encyklopedie, słowniki, czasopisma, wydawnic-

twa popularnonaukowe itp.) – poszukiwanie, selekcja, wykorzystywanie zdobytych in-

formacji oraz umiejętność przekazywania wiedzy. 

2. Znajomość i stosowanie terminów z zakresu teorii literatury, nauki o języku. 

3. Interpretacja i analiza utworów literackich. 

4. Aktywność na lekcjach. 

5. Świadome uczestnictwo w dyskusjach (wypowiadanie własnego zdania, ustosunkowanie 

się do opinii kolegów i koleżanek, korzystanie z aforyzmów, przysłów, cytatów), używa-

nie słownictwa charakterystycznego dla dyskusji. 

6. Praca samodzielna oraz w grupach.  

7. Udział w akademiach, imprezach szkolnych. 

8. Samodzielna twórczość literacka. 

9. Udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i recytatorskich. 

 

IV. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

1. Formy ustne. 

 odpowiedzi ustne, 

 recytacja, 

 czytanie, 

 czytanie z podziałem na role, 

 opowiadanie. 

2. Formy pisemne: 



  

 prace klasowe, 

 sprawdziany z zakresu nauki o języku, 

 kartkówki, 

 dyktanda, 

 prowadzenie zeszytu, 

 prace domowe w formie ćwiczeń gramatycznych i ortograficznych, 

 wypracowania. 

 

V. Częstotliwość oceniania. 

 Prace klasowe – minimum 2 w roku szkolnym; 

 prace domowe (pisemne) – minimum 4 w semestrze; 

  sprawdziany z gramatyki – minimum 1 w semestrze; 

 wypowiedzi ustne – minimum 1 w semestrze; 

 recytacja – minimum 1 w semestrze; 

 zeszyt przedmiotowy – minimum 1 w semestrze.   

 

VI. Kryteria oceny poszczególnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności 

oraz obszarów aktywności ucznia. 

1. Odpowiedź ustna. 

Wpływ na ocenę mają: 

 wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji; 

 posługiwanie się terminami poznanymi na lekcjach; 

 umiejętność praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości; 

 umiejętność wnioskowania, uogólniania i uzasadniania. 

2. Recytacja. 

Ocena uzależniona jest od: 

 stopienia opanowania tekstu, 

 przestankowania, 

 interpretacji.  

3. Czytanie. 

Wpływ na ocenę mają: 

 poprawność, 

 płynność, 

 uwzględnianie znaków przestankowych, 



  

 uwzględnianie akcentów logicznych, 

 zachowanie właściwego tempa i rytmu. 

4. Czytanie z podziałem na role. 

Przy ocenie brane są pod uwagę 

 poprawność, płynność, przestankowanie, 

 oddawanie głosem charakteru postaci, 

 odróżnianie tekstu narracji od partii dialogowych. 

5. Opowiadanie. 

Wpływ na ocenę mają: 

 realizacja tematu, 

 budzenie zainteresowania, 

 zastosowanie wybranego czasu narracji, 

 chronologiczny układ zdarzeń, 

 zasób słownictwa, 

 piękno języka. 

6. Aktywność na lekcjach. 

Ocena uzależniona jest od: 

 trafności wypowiedzi; 

 oryginalności rozwiązań problemu. 

7. Udział w dyskusjach. 

Wpływ na ocenę mają: 

 formułowanie własnego zdania, 

 uzasadnianie własnych opinii, 

 krytyczne słuchanie wypowiedzi kolegów i koleżanek, 

 interpretacja opinii dyskutantów, 

 przestrzeganie zasad kulturalnej dyskusji. 

8. Interpretacja i analiza utworów literackich. 

Przy ocenie brane są pod uwagę umiejętności: 

 wyróżnianie elementów świata przedstawionego (czas, miejsce, bohaterowie, wydarze-

nia), 

 określanie osoby mówiącej (narrator, podmiot liryczny), 

 wyróżnianie środków stylistycznych (epitet, porównanie, przenośnia itp.), 

 odczytywanie dosłownego i przenośnego sensu utworu, 

 klasyfikacja utworów literackich (liryka, epika, dramat, powieść, nowela, opowiadanie). 



  

9. Prace domowe. 

Wpływ na ocenę mają: 

a) ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne: 

 poprawność wykonania, 

 staranność zapisu, 

b) wypracowania: 

 zgodność pracy z tematem, 

 rozwinięcie tematu, 

 kompozycja pracy, 

 poprawność językowa i stylistyczna, 

 poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. 

10. Kartkówki i sprawdziany: 

od 45% punktów możliwych do uzyskania – dopuszczający1 

od 60% punktów możliwych do uzyskania – dostateczny 

od 75% punktów możliwych do uzyskania – dobry 

od 90% punktów możliwych do uzyskania – bardzo dobry 

11. Prace klasowe. 

Przy ocenie brane są pod uwagę: 

 zgodność pracy z tematem, 

 rozwinięcie tematu, 

 kompozycja pracy, 

 poprawność językowa i stylistyczna, 

 poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. 

12. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

 Przy ocenie brane są pod uwagę: 

 kompletność tematów i notatek, 

 estetyka. 

13. Praca samodzielna i praca w grupach. 

Na ocenę mają wpływ: 

 umiejętność samodzielnej pracy, 

 umiejętność pracy według instrukcji, 

 poprawność wykonania zadania, 

                                                           
1 W przypadku uczniów z opiniami PPP na ocenę dopuszczającą wymagane jest 30% możliwych do zdobycia 
punktów. 



  

 wywiązywanie się z funkcji przydzielonych w grupie, 

 umiejętność współpracy. 

14. Korzystanie z różnych źródeł informacji. 

Ocena wystawiana jest na podstawie: 

 umiejętności doboru odpowiedniego źródła, 

 selekcji zdobytych informacji, 

 umiejętności przekazu dodatkowych wiadomości. 

 

VII. Sposoby dostosowania warunków oceniania dla uczniów z dysfunkcjami. 

Wobec uczniów z opinią PPP o dysleksji, dysortografii  nauczyciel: 

 Nie będzie odpytywał ucznia z czytania głośnego nowego tekstu na forum klasy. 

 Zapewni więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, w miarę potrzeby pomoże przy 

ich odczytaniu. 

 Będzie sprawdzał stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanego tekstu, poleceń i 

instrukcji. 

 Nie będzie obniżał oceny za błędy ortograficzne, interpunkcyjne i graficzne w pracach 

pisemnych. 

 W przypadku z trudnościami w odczytaniu wypowiedzi poprosi ucznia o przeczytanie. 

 Zapewni więcej czasu na napisanie sprawdzianów i prac klasowych. 

 Będzie opisowo oceniał dyktanda ucznia. 

 Pozwoli na korzystanie ze słowniczka ortograficznego na pracach klasowych. 

Wobec uczniów z autyzmem nauczyciel: 

 Podczas wypowiedzi ustnych udzieli wsparcia w postaci dodatkowych pytań. 

 Zapewni więcej czasu na napisanie sprawdzianów i prac klasowych. 

 Nie będzie odpytywał ucznia z czytania głośnego nowego tekstu na forum klasy. 

 Zapewni więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, w miarę potrzeby pomoże przy 

ich odczytaniu. 

 Będzie sprawdzał stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanego tekstu, poleceń i 

instrukcji. 

 

VIII. Wymagania na poszczególne oceny. 

Kryteria ocen w poszczególnych klasach przedstawione są w załącznikach. 

 

IX. Zasady ustalania oceny semestralnej i rocznej. 



  

Ocenę semestralną/roczną ustala nauczyciel na podstawie wymagań na poszczególne 

oceny oraz obserwacji ucznia w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych. 

X. Zasady uzyskania przez ucznia wyższej niż przewidywana ocena klasyfika-

cyjna. 

− Uczeń lub jego rodzic w ciągu 5 dni od uzyskania informacji o ocenie przewidywanej 

z danego przedmiotu zgłasza się do prowadzącego zajęcia i informuje o zamiarze 

ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana. 

− Nauczyciel ustala z uczniami wymagania, jakie należy spełnić w celu uzyskania wyż-

szej oceny oraz omawia formy sprawdzenia poziomu spełnienia tych wymagań (np. 

sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne, dodatkowe prace itp.). 

− Najpóźniej do dnia poprzedzającego klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 

nauczyciel informuje uczniów o spełnieniu lub niespełnieniu wymagań na ocenę wyż-

szą niż przewidywana i ustalają ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu. 

 

XI. Sposoby informowania rodziców: 

Wszystkie bieżące oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego oraz do dzienniczka 

ucznia, zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń. 

Na miesiąc przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczniowie oraz 

rodzice informowani są o przewidywanej ocenie semestralnej/rocznej. Nauczyciel wpisuje 

ocenę do dzienniczka ucznia. 

 

XII. Ewaluacja PZO. 

Ewaluacja PZO dokonywana jest zgodnie z ustaleniami zawartymi w Statucie Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Wymagania na poszczególne oceny        
Klasa IV      
 
OCENA  CELUJĄCA                                                 
• Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania 
• Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia oraz zainteresowania. Proponu-

je rozwiązania wykraczające poza materiał programowy. 
• Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne. Nie powiela cudzych pomysłów i poglądów. 
• Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich, teatralnych w szkole oraz poza 

szkołą. 
• Podejmuje działalność literacką, kulturalną i prezentuje wysoki poziom merytoryczny 

oraz artystyczny ( np. udział w akademiach, współpraca z gazetką szkolną, udział w im-
prezach artystycznych itp.). 

• Posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku 
przewidywane w programie nauczania klasy IV. 

 
OCENA BARDZO DOBRA 
     Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony programem nauczania klasy IV. 
 
Kształcenie literackie i językowe 
• Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-

językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym. Uwzględniają cel i intencję 
wypowiedzi.2 

• Doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie IV formami wypowiedzi (opowia-
danie, opis przedmiotu i postaci, dialog, list). Dzięki różnorodnym środkom stylistycznym 
osiąga plastyczność opisu. 

• Samodzielnie sporządza plan ramowy i szczegółowy tekstu oraz kompozycyjny własnej 
wypowiedzi. Umie przekształcić plan (redaguje plan stosując różne typy wypowiedzeń) 

• Pamięta o właściwym układzie graficznym wypowiedzi pisemnej – akapity. 
• Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu. 
• Potrafi nazywać niektóre stany psychiczne i ich przejawy. 
• Ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje. 
• Samodzielnie i sprawnie korzysta ze słownika ortograficznego. 
• Analizuje utwór poetycki, wskazując epitety, porównania, przenośnie, wyrazy dźwiękona-

śladowcze; omawiając budowę wiersza, wskazuje wersy, strofy, rymy i ich rodzaje. 
• Wyodrębnia podstawowe elementy świata przedstawionego w utworze literackim: czas 

akcji, bohaterowie i wydarzenia, narrator. 
• Samodzielnie korzysta z katalogu alfabetycznego w bibliotece. 
• Zna cechy baśni; umie wskazać motywy wędrowne w baśniach, uosobienia i ożywienia. 
• Płynnie czyta nowy tekst. Czytając z podziałem na role, oddaje charakter postaci. 
• Bierze aktywny udział w lekcji. 
• Stara się świadomie korzystać z audycji radiowych oraz telewizyjnych. 
• Wypowiada swoje zdanie na temat obejrzanego przedstawienia, filmu. 
 
Nauka o języku 
• Biegle rozróżnia poznane w klasie IV części mowy. 
                                                           
2 W przypadku uczniów z opinią PPP o dysleksji rozwojowej lub dysortografii ocenie nie podlega poprawność 
ortograficzna i interpunkcyjna, a  jedynie treść i kompozycja wypowiedzi pisemnej. 



  

• Wskazuje różnicę między osobową a nieosobową (bezokolicznikiem) formą czasownika. 
• Świadomie stosuje w zdaniach rzeczowniki w różnych formach. 
• Poprawnie stosuje formy osoby, liczby, rodzaju, czasu czasowników. 
• Zauważa zależność form przymiotnika od form rzeczownika, który jest przezeń określany. 
• Tworzy przysłówki odprzymiotnikowe, przysłówki o znaczeniu bliskoznacznym i prze-

ciwstawnym. 
• Rozpoznaje w tekście i buduje wypowiedzenia: oznajmujące, pytające, rozkazujące, wy-

krzyknikowe; nierozwinięte i rozwinięte; pojedyncze i złożone. 
• Wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie. 
• Zdania nierozwinięte rozwija, dodając określenia: nazywa wyraz określany i określający. 
• Potrafi wskazać w zdaniu związki wyrazowe. 
 
OCENA DOBRA 
     Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz 
wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie IV. 
 
Kształcenie literackie i językowe 
 
• Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowego przestankowania. 
• Wypowiedzi ustne oraz pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe, styli-

styczne, logiczne, ortograficzne. 
• W wypowiedziach próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz formułuje 

ogólne wnioski o utworach. 
• Poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy tekstu. 
• Redaguje opowiadanie na podstawie planu. 
• Sporządza opis przedmiotu, osoby, wykorzystując zebrane słownictwo. 
• Umie wymienić elementy świata przedstawionego w utworze literackim, odróżnia rea-

lizm od fantastyki. 
• Potrafi wskazać w wierszu osobę mówiącą, epitety, porównania, wersy, strofy, rymy. 
• Posługuje się słownikiem ortograficznym. 
 

Nauka o języku 
 
• Rozróżnia części mowy poznane w klasie IV. 
• Poprawnie stosuje w zdaniach czasowniki i rzeczowniki. 
• Tworzy przysłówki od przymiotników. 
• Umie wskazać w zdaniu jego główne części. 
• Potrafi zbudować zdanie z podanych związków wyrazowych. 
• Układa zdania pojedyncze i złożone. 
• Rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę, spółgłoskę. 
• Poprawnie dzieli wyraz na sylaby. 
 
 

OCENA DOSTATECZNA 
   Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową. 

 
 
 
 



  

Kształcenie literackie i językowe 
• W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w 

zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii. 
• Przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach wypowiedzi pisem-

nych. 
• Wymienia elementy świata przedstawionego w utworze literackim. 
• Sporządza plan ramowy tekstu. 
• Odróżnia postacie oraz wydarzenia realistyczne od fantastycznych. 
• Wskazuje w wierszu (na łatwiejszych przykładach) strofy, wersy, rymy, epitety, porówna-

nia. 
 

Nauka o języku 
• Rozpoznaje w zdaniu części mowy (na łatwiejszych przykładach). 
• Tworzy bezokoliczniki od czasowników osobowych i odwrotnie. 
• Odmienia czasowniki przez osoby, liczby, rodzaje, czasy. 
• Odróżnia na prostych przykładach zdania pojedyncze i złożone. 
• Wie, co to jest głoska i litera. 
• Przy małej pomocy nauczyciela określa głoski. 
• Dzieli wyraz na sylaby. 
 
 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 

     Uczeń samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim 
stopniu trudności. 
• Technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie czytanego tekstu. 
• Błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pi-

semnych nie przekreślają wartości pracy oraz wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie. 
• Przy pomocy nauczyciela uczeń rozróżnia części mowy i wskazuje je w tekście. 
• Umie odmieniać czasowniki. 
• Zna alfabet, wyróżnia głoski, litery, sylaby. 
• Zna podstawowe zasady ortograficzne. 

 
OCENA NIEDOSTATECZNA 
 
•    Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości oraz umiejętności z fleksji, składni, 

słownictwa, ortografii, w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi. 
•    Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania. 
•    Wypowiedzi ustne oraz pisemne nie są poprawne pod względem językowym i rzeczo-

wym. 
•    W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych. 
•    Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu 

trudności. 
 
 
 
 
 
 



  

Klasa V 
 

OCENA CELUJĄCA 
 

     Uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący 
program nauczania. 
 
• Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. 
• Proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy. 
• Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia. 
• Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, lite-

rackiej i kulturalnej rzeczywistości. 
• Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych. 
• Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (np. udział w akade-

miach, inscenizacje teatralne, współpraca ze szkolną gazetką, itd.) 
• Posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku 

przewidziane programem nauczania w klasie V. 
• Wykazuje ponadprogramowe umiejętności w zakresie kształcenia literackiego i kultural-

nego: dostrzega ironię w tekście poetyckim, analizuje dzieło sztuki, dostrzega specyfikę 
plastycznych form wyrazu, czyta ze zrozumieniem tekst poetycki, samodzielnie dokonuje 
intersemiotycznego przekładu tekstu. 

 
OCENA BARDZO DOBRA 
 
    Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania 
dla klasy V. 
 

Kształcenie literackie i językowe 
 
• Wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-

językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym3. 
• Doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie V formami wypowiedzi (opis 

przedmiotu, wyglądu człowieka, list prywatny, zaproszenie). 
• Barwnie opisuje postać, stosuje porównania, przenośnie, ciekawe epitety, związki frazeo-

logiczne. 
• Świadomie korzysta z książki jako źródła wiedzy, zaznacza ważne treści; samodzielnie 

sporządza notatki. 
• Bezbłędnie układa plan ramowy i szczegółowy lektury oraz plan kompozycyjny własnej 

wypowiedzi, stosuje równoważniki zdań. 
• Bardzo dobra znajomość przeczytanego tekstu pozwala uczniowi na swobodne analizo-

wanie treści, ocenę postępowania o poglądów bohaterów. 
• Opowiada o zdarzeniach, biorąc pod uwagę różne punkty widzenia. 
• Zwraca uwagę na problematykę moralną zawartą w poznanych utworach. 
• Odróżnia ujęcia metaforyczne od dosłownych. 
• Wskazuje motywy wędrowne w utworze. 

                                                           
3 W przypadku uczniów z opinią PPP o dysleksji rozwojowej lub dysortografii ocenie nie podlega poprawność 
ortograficzna i interpunkcyjna, a  jedynie treść i kompozycja wypowiedzi pisemnej. 
 



  

• Uczestnicząc w dyskusji, wyraża własny punkt widzenia w jasny i precyzyjny sposób; 
interpretuje opinie innych dyskutujących osób. 

• Interesująco prezentuje własną pracę. 
• Posługuje się słownictwem charakterystycznym dla języka filmu, teatru, radia. Rozumie 

pojęcie adaptacji filmowej i teatralnej utworu. 
• Analizuje utwór liryczny, dostrzega specyfikę języka poetyckiego. 
• Potrafi porównać cechy gatunkowe bajki, baśni, opowiadania i powieści. 
• Biegle posługuje się słownikiem ortograficznym i „Słownikiem wyrazów bliskoznacz-

nych”. 
• Stosuje właściwe znaki interpunkcyjne przy zapisywaniu dat i zwrotów do adresata. 
 

Gramatyka i ortografia 
 
• Wskazuje różnicę między formą osobową i nieosobową czasownika, między czasowni-

kiem dokonanym i niedokonanym. 
• Określa znaczenie trybów czasownika, biegle odmienia czasownik w trybie rozkazują-

cym i przypuszczającym. 
• Zna i stosuje w praktyce zasady pisowni cząstki „by” z czasownikami. 
• W odmianie rzeczownika przez przypadki wyróżnia temat oboczny, oboczności. 
• Potrafi uzasadnić różnicę w pisowni przymiotników złożonych typu: zielonożółty, zielo-

no – żółty. 
• Wskazuje podobieństwa oraz różnice między przymiotnikiem i przysłówkiem. 
• Rozróżnia wśród przysłówków inne niż odprzymiotnikowe (odpowiadające na pytania 

gdzie?, kiedy?). 
• Podaje poprawne formy liczebników. 
• Klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady. 
• Wyróżnia w zdaniu zespoły składniowe, wskazuje wyraz nadrzędny (określany) i pod-

rzędny (określający). 
• Nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażania. 
• Układa zdanie pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu. 
• Z dużą swobodą posługuje się różnymi wypowiedzeniami złożonymi. 
• Wskazuje różnicę między samogłoską i spółgłoską. 
• Omawia zależność brzmienia głoski od ruchów i pozycji narządów mowy. 
• Podaje zasady akcentowania wyrazów w języku polskim oraz zasady wymawiania wyra-

zów bezakcentowych. 
 

OCENA DOBRA 
 
     Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz 
wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie V. 
 

Kształcenie literackie i językowe 
 
• Czyta tekst poprawnie, stosuje zasady intonacji i akcentowania. 
• Wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo-

stylistyczne, logiczne i ortograficzne. 
• Potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów. 
• Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych, np. opowiadanie twórcze, 

opis postaci z elementami charakterystyki. 



  

• Pisze opowiadania na wskazany temat z zastosowaniem wybranego czasu narracji i chro-
nologicznego układu zdarzeń. 

• Samodzielnie przekształca tekst ciągły na dialog i odwrotnie. 
• W wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy dotyczące języka, literatury, 

kultury. 
• Układa słowniczek terminów filmowych, teatralnych, radiowych. Stosuje te terminy w 

swych wypowiedziach. 
• Nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, opowiadania, powieści. 
• Rozumie pojęcie fikcji literackiej. 
• Rozpoznaje w tekście poetyckim epitet, porównanie, przenośnię, uosobienie. 
• Poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury. 
• Potrafi wyjaśnić, na czym polega chronologiczny i niechronologiczny układ zdarzeń. 
• Formułuje pytania ogólne i szczegółowe do czytanego tekstu. 
• Określa czas, przestrzeń i sytuację mówienia w utworze. 
 

Gramatyka i ortografia 
 
• Określa formę gramatyczną czasowników. 
• Stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej. 
• Tworzy czasownik dokonany od niedokonanego, wyróżnia cząstkę, za pomocą której 

tworzy ten czasownik. 
• Poprawnie odmienia czasowniki typu: umiem, rozumiem, idę. 
• Omawia budowę form trybu rozkazującego i przypuszczającego. 
• Wyjaśnia różnice w odmianie podanych rzeczowników, wyodrębnia temat i końcówkę. 
• Uzasadnia pisownię rzeczownika, odwołując się do jego odmiany. 
• W zdaniu wskazuje przyimki i wyrażenia przyimkowe. 
• Tworzy przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniach i określa ich rolę. 
• Określa formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem. 
• Zastępuje i zapisuje słowem liczebniki w odpowiednim przypadku. 
• Stosuje w zdaniu liczebniki w odpowiednim przypadku. 
• Przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie. 
• Robi wykres zdania pojedynczego rozwiniętego (na łatwych przykładach). 
• Przekształca zdanie pojedyncze na złożone i odwrotnie. 
• Określa cechy głoski. 
• Poprawnie akcentuje wyrazy na 3 i 4 sylabie od końca. 
 
 

OCENA DOSTATECZNA 
 

     Uczeń opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej klasy V. 
 

Kształcenie literackie i językowe 
 
• W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w 

zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii. 
• W miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach pisemnych (opowiadanie 

odtwórcze, opowiadanie z dialogiem, opis przedmiotu, opis postaci literackiej i rzeczywi-
stej, sprawozdanie, list, zaproszenie, ogłoszenie). 



  

• Umie zapisać dialog, poprawnie stosuje właściwe znaki interpunkcyjne. 
• Opanował technikę poprawnego czytania i doskonali je pod względem dykcji, intonacji, 

akcentowania. 
• Odnajduje w czytanym tekście fragmenty wskazujące na czas i miejsce akcji; poszukuje 

odpowiedzi na postawione pytania. 
• Opowiada o zdarzeniach tworzących akcję w utworze. 
 

Gramatyka 
 
• Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie. 
• Rozróżnia czasowniki niedokonane i dokonane. 
• Rozpoznaje formy czasowników we wszystkich trybach. 
• Nazywa przypadki i podaje pytania, na które odpowiadają. 
• Odmienia przez przypadki rzeczownik o typowej odmianie. 
• Rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu i określenia rzeczownika. 
• Odróżnia przyimek wśród innych części mowy. Poprawnie pisze wyrażenia przyimkowe. 
• Rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia, wskazuje określenia czasownika. 
• Odmienia przymiotnik przez przypadki. 
• Łączy przymiotnik z rzeczownikiem, określa ich formę. 
• Rozpoznaje w zdaniu liczebnik główny i porządkowy. 
• Rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podaje przykłady typów zdań. 
• Wpisuje zdanie w podany wykres (na prostych przykładach). 
• Rozpoznaje zdanie złożone na podstawie liczby orzeczeń. 
• Z podanych zdań pojedynczych tworzy zdania złożone. 
• Dzieli wyraz na sylaby. 
• Odróżnia samogłoski od spółgłosek. 
• Rozróżnia rodzaje głosek. 
• Dzieli wyraz na głoski. 
 
 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
      Uczeń samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu 
trudności. 
• Technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie czytanego tekstu. 
• Błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślają wartości prac pi-

semnych. 
• Z pomocą nauczyciela uczeń potrafi odnaleźć fragmenty wskazujące na czas i miejsce 

akcji. 
• Umie opowiedzieć o zdarzeniach tworzących akcję. 
• Przy pomocy nauczyciela odróżnia części mowy i potrafi wskazać na ich rolę w zdaniu. 
• Odróżnia zdanie pojedyncze od złożonego. 
 
OCENA NIEDOSTATECZNA 
 
      Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej 
klasy V. 
• Wypowiedzi ustne i pisemne nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym. 



  

• W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych. 
• Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu 

trudności. 
• Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania. 
  
 
 

Klasa VI 
 

OCENA CELUJĄCA 
 
• Uczeń twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. 
• Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy. 
• Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia. 
• Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, lite-

rackiej i kulturalnej rzeczywistości. 
• Bierze udział w konkursach literackich, ortograficznych, osiąga w nich sukcesy. 
• Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje 

wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny. 
 
 

OCENA BARDZO DOBRA 
 

     Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem 
nauczania dla klasy VI. 
 

Kształcenie literackie i językowe 
 
• Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-

językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym4. 
• Potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie. 
• Biegle posługuje się encyklopedią. 
• Samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy. 
• Opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki. 
• Ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania. 
• W sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list do postaci literac-

kiej. 
• Bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki, a w pracy poświęconej oglądane-

mu filmowi lub spektaklowi teatralnemu podejmuje próby recenzji. 
• Rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, wierszu, no-

wych gatunkach literackich (ballada, odmiany powieści, dramat). 
• Dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnia tropy stylistyczne, 

odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego. 
• Pisze prace bezbłędne pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. 
 

Fleksja i składnia 

                                                           
4 W przypadku uczniów z opinią PPP o dysleksji rozwojowej lub dysortografii ocenie nie podlega poprawność 
ortograficzna i interpunkcyjna, a  jedynie treść i kompozycja wypowiedzi pisemnej. 



  

 
• Potrafi wyjaśnić, od czego zależą formy odmiany rzeczownika. 
• Wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia zastoso-

wanie skróconych form zaimków rzeczownych. 
• Biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaj stopniowania, pisze poprawnie „nie” z 

przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. 
• Rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcję w zdaniu, 

potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika; odmienia trudniejsze liczebniki złożone. 
• Stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, 

przydawki). 
• Rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę. 
• Omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przy-

dawki i dopełnienia. 
• Przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, rysuje ich wykre-

sy. 
 
 

 
OCENA DOBRA 
 
     Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz 
wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie VI. 
 

Kształcenie literackie i językowe 
 
• Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania. 
• Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe. 
• Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą 

programową: opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu; list literacki, spra-
wozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu. 

• Dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omó-
wienie elementów świata przedstawionego. 

• Poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy. 
• Wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu. 
• Potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów. 
 

Fleksja i składnia 
 
• Wymienia rodzaje zaimków. 
• Wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposób ich utworzenia. 
• Poprawnie stopniuje przymiotniki, wie, czemu służy stopniowanie. 
• Podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia liczebnik złożony i nieokreślo-

ny. 
• Na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażenia orzeczenia i podmiotu. 
• Wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je. 
• Układa przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie oraz zdań złożonych 

podrzędnie. 
 
 



  

 
OCENA DOSTATECZNA 
 
      Uczeń opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej. 
 

Kształcenie literackie i językowe 
 
• W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w 

zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii. 
• W miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, 

opowiadanie z dialogiem, streszczenie, opis, sprawozdanie, list, zaproszenie, telegram. 
• Jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu. 
• Zna przewidziane programem gatunki literackie. 
• Umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego. 
• Odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu. 
• Poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na 

zadany temat. 
 

Fleksja i składnia 
 
• Wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej; określa formę flek-

syjną czasownika. 
• Określa funkcję czasowników w zdaniu. 
• Odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje 

tematy oboczne; nazywa funkcje rzeczowników w zdaniu. 
• Rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki; potrafi rozpoznać ich 

związek z wyrazem określanym. 
• Stopniuje przymiotniki. 
• Rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe. 
• Na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotów. 
• Rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe. 
• Nazywa w zdaniu części zdania (na prostych przykładach). 
• Układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych. 
• Wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie. 
 
 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 

     Uczeń posiada wiedzę, która pozwala na samodzielne lub z pomocą nauczyciela 
wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności. 
 
• Jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu. 
• Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumie-

niu przez niego analizowanego zagadnienia. 
• W wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i orto-

graficzne nie przekreślają wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie. 
• Stopień opanowania przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o 

niewielkim stopniu trudności, samodzielnie lub z pomocą nauczyciela. 



  

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

• Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj. 
• Łączy wyrazy w zespoły składniowe. 
 
 
 

OCENA NIEDOSTATECZNA 
 

     Uczeń nie przyswoił wiadomości i umiejętności określonych podstawą programo-
wą dla klasy VI. 
• Nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie składni, fleksji, słownictwa, frazeo-

logii i redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i 
analizy utworu literackiego. 

• Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w stopniu zadowalającym. 
• Jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym. 
• W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, styli-

stycznych, logicznych. 
• Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym 

stopniu trudności. 
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