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           Ocenianie na lekcjach języka polskiego  uwzględnia: 

1) kompetencje kluczowe – komunikowanie, czytanie ze zrozumieniem, poprawne redagowanie form 

wypowiedzi w ojczystym języku, planowanie, projektowanie, uczenie się, poszukiwanie informacji i 

ich selekcja, współpraca w zespole zadaniowym; 

2) wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku (w zakresie fonetyki, fleksji, 

składni, słowotwórstwa, frazeologii); 

3) aktywność ucznia na lekcji – udział w dyskusji, sposób argumentacji własnego stanowiska, 

wypowiedzi odwołujące się do wiedzy pozaszkolnej, przedstawienia nowego materiału; 

4) samodzielne redagowanie wypowiedzi pisemnych zawartych w programie. 

1. W czasie nauki w klasach  w ciągu semestru uczeń powinien napisać: 

1) 2 prace literackie w klasie; 

2) min. 1 sprawdzian ortograficzny; 

3) po zakończeniu poszczególnych działów gramatyki – sprawdziany gramatyczne; 

4) prace literackie w klasie (nie częściej niż 1 w ciągu dwóch tygodni) – traktowane jako prace 

domowe; 

W czasie roku szkolnego uczeń powinien napisać co najmniej 1 test sprawdzający jego umiejętności i 

wiedzę; 

      Uczeń ma obowiązek oddawania prac w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Nieoddanie pracy 

równoznaczne jest z wstawieniem do dziennika lekcyjnego oceny niedostatecznej. Uczeń ma prawo do 

poprawienia otrzymanej oceny niedostatecznej w ciągu 1 tygodnia. 

Kryteria oceniania: 

• ortografia i interpunkcja: 

0 błędów  – bdb 

1-2 bł.  - db 

3-4 bł.  - dst 

5-6 bł.  - dop 

7 i więcej bł. - ndst 

• przelicznik procentowy sprawdzający umiejętności ucznia: 

0 – 29%  - ndst 

30– 49% - dop 

50– 74% - dst 

75 – 89% - db 

90 – 97% - bdb 

98-100% - cel 
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       Nauczyciele mogą stosować elementy oceniania kształtującego. Nauczyciel może zdecydować                

o stosowaniu opisowych ocen bieżących oraz formułowaniu opisowych ocen klasyfikacyjnych równolegle    

z oceną wyrażoną w skali przyjętej w statucie. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) 

nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę; uzasadnienie powinno zawierać informację o stopniu spełniania 

przez ucznia wymagań stawianych przez nauczyciela oraz wskazywać uczniowi zakres, nad którym 

powinien popracować, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności; 

     Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić notatki z lekcji oraz brak  w wiadomościach               

i umiejętnościach. W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą termin uzupełnienia braków 

uczeń powinien uzgodnić z nauczycielem. 

        Praca klasowa (sprawdzian) obejmująca szerszy zakres materiału nauczania winna być zapowiedziana 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zapowiedź pracy klasowej nauczyciel odnotowuje                   

w dzienniku zajęć edukacyjnych . Sprawdzone  i ocenione prace nauczyciel powinien oddać   w ciągu           

2 tygodni; 

W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż dwie prace klasowe, a w ciągu jednego dnia nie 

więcej niż jedną zapowiedzianą pracę. Nie muszą być zapowiadane krótkie ( do 15 min.) pisemne formy 

sprawdzania wiadomości i umiejętności obejmujące materiał co najwyżej 3 ostatnich lekcji.  

        Wszyscy  uczniowie  mają  obowiązek  przystąpienia  do  sprawdzianu  pisemnego w  terminie  

wyznaczonym  przez  nauczyciela.  W  przypadku  nieobecności  obowiązkiem  ucznia  jest  przedstawienie  

usprawiedliwienia  w  formie  pisemnej  (od  rodziców,  opiekunów,  lekarza,  wychowawcy  klasy). 

      Nauczyciel określa zasady poprawiania niekorzystnych wyników np. tworząc dodatkowe możliwości 

sprawdzenia osiągnięć ucznia oraz ustala tryb zgłaszania  nie przygotowania do lekcji (dwa razy                     

w semestrze, z zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 lub 2 godzin  tygodniu - jeden raz              

w semestrze);  

      W  sytuacji  nieprzystąpienia  przez  ucznia  do  ustalonej  procedury  oceniania  nauczyciel   ma  prawo  

w ustalonej przez siebie formie sprawdzić,  czy  uczeń  opanował  dane  treści  nauczania     i  umiejętności; 

Uczeń  ma  prawo  do  jednokrotnej  próby  poprawienia  oceny  niedostatecznej ze  sprawdzianu  w  trybie  

uzgodnionym  z  nauczycielem,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  daty  jej                  

w wystawienia. Do popraw mogą również przystępować uczniowie uzyskujący  oceną dopuszczającą            

i dostateczną  za zgodą nauczyciela przedmiotu 

    Poprawiona  ocena  odnotowana  jest  w  dzienniku  obok  poprawianej,  oddzielona     od  niej  znakiem 

 „ /” ,  przy  czym  nauczyciel  uznaje  ocenę  poprawioną uzyskaną w ten sposób  za  jedyną  i  ostateczną.  

5) Nauczyciel przechowuje prace klasowe uczniów do zakończenia roku  szkolnego. Sprawdzone          

i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inne prace pisemne są  udostępniane uczniowi do wglądu 

na lekcji. Na prośbę rodziców prace pisemne są udostępniane do wglądu podczas zebrań rodzicielski 
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Dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć lub innej formy utrwalenia całości lub 

jakiejkolwiek części udostępnianej do wglądu pracy. 

       Nauczyciele na pierwszych zajęciach edukacyjnych w każdym roku szkolnym, nie później niż w ciągu  

2 tygodni nauki, informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, - sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, - warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz - uczniowie są zobowiązani przekazać informacje o wymaganiach 

edukacyjnych swoim rodzicom.  

        Nauczyciel prowadzi  rozpoznanie możliwości uczniów  „diagnozę na wejściu”, aby zgromadzić 

informacje o możliwościach ucznia oraz wiadomościach i umiejętnościach wcześniej opanowanych, co 

pozwoli dostosować pracę do realnych potrzeb każdego ucznia oraz badanie wyników nauczania,  a także  

analizę wyników egzaminu zewnętrznego. 

Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych     

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) cudzoziemskiego 

2)  posiadającego orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej; 

3)  objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych; 

Nauczyciel pracujący z uczniem cudzoziemskim: 

- docenia chęci  i zaangażowanie, jakie uczeń wkłada w swoją pracę; 

- liberalnie ocenia  z uwzględnieniem   przyrostu wiedzy ucznia; 

- w miarę możliwości preferuje teksty, z którymi uczeń pracuje na zajęciach edukacyjnych; 

- w dłuższych formach wypowiedzi zwraca uwagę na merytoryczność tekstu, a nie styl; 

- dokonuje razem z uczniem analizy popełnionych błędów i wspólnie z nim poprawia napisany tekst. 

 

Nauczanie zdalne 

    Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się i pracy nauczyciela z daną klasą poprzez urządzenia takie 

jak: komputer, tablet, telefon; przy użyciu komunikatorów społecznych, e-dzienników lub innego rodzaju 

platform. Przy ocenianiu uczniów w czasie zdalnego nauczania obowiązuje skala ocen stosowana 

dotychczas. 

   Ocenianiu podlegają następujące aktywności uczniów: 

- odpowiedzi ustne, 

- prace pisemne, 

- aktywność na zajęciach, 

- terminowość odsyłania prac. 
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       Przesyłanie prac pisemnych odbywa się w sposób zaproponowany przez nauczyciela (e-dziennik,          

e-mail, platformę TEAMS) i przekazany do wiadomości rodzicom. 

     Nauczyciel ma 14 dni  na sprawdzenie pracy i poinformowanie  uczniów o ocenach, analizie  pracy oraz 

terminach i sposobach poprawy. 

      Wewnątrzszkolny System Oceniania w nauczaniu zdalnym/ na odległość mają charakter przejściowy. 

Wprowadza się go w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów 

edukacyjnych uczniów w okresie , w którym tradycyjna forma zajęć jest niemożliwa do kontynuowania na 

terenie szkoły.  

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej  

- uczeń ma obowiązek przesłać drogą elektroniczną (Office 365- Outlook, OneDrive, dziennik 

elektroniczny, platforma TEAMS) w terminie wyznaczonym przez nauczyciele prace pisemne, które 

zostaną ocenione zgodnie z podanymi wcześniej kryteriami (niedotrzymanie ustalonego terminu jest 

równoznaczne z oceną niedostateczną). 

- praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem, a adres e-mailowy powinien jednoznacznie 

wskazywać nadawcę; 

- brak reakcji na wysłane zadanie skutkuje oceną niedostateczną; 

- prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną (zadanie domowe nie może być kserokopią 

ani tekstem wydrukowanym z internetu ); ponadto uczeń nie ma możliwości poprawy tej oceny; 

- uczeń ma obowiązek  tworzyć prezentacje  na zadany temat, zgodnie z podanymi przez nauczyciela 

kryteriami; 

- uczeń ma możliwość poprawienia oceny ze sprawdzianu  w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni, 

inne oceny może poprawić za zgodą nauczyciela; 

- wszystkie oceną są dla ucznia i jego rodziców jawne, udostępniane na bieżąco  w e-dzienniku; 

- uczeń umawia się na odpowiedź ustną w czasie  konsultacji z własnej inicjatywy lub z inicjatywy 

nauczyciela; nauczyciel podaje zagadnienia, które uczeń powinien powtórzyć, jeśli uczeń nie stawi się  bez 

usprawiedliwienia na konsultacjach, otrzymuje ocenę niedostateczną; 

-  w przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału, nauczyciel umożliwia 

uczniowi  uzupełnienie braków poprzez: 

a) Wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia, 

b) Podanie oferty dodatkowych kart pracy, zadań, i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie 

trudności; 

– uczeń uzasadnia nieprzygotowanie/ niemożliwość wykonania pracy przed terminem jej odesłania; 

– wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia; brany jest również pod uwagę  dostęp ucznia do urządzeń 

telekomunikacyjnych; 
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-  ocenianie, sprawdzanie oraz potwierdzenie wykonania zadań  odbywa się poprzez załączniki drogą 

elektroniczną, zdjęcia, skany, screeny, e-dziennik, platformę TEAMS; samodzielne prace pisemne                 

i projektowe uczniów; 

- zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji lub ze zmianami uzgodnionymi z dyrekcją, innymi 

nauczycielami oraz uczniami.  

 

ZAŁĄCZNIKI  DO  USTALONYCH  KRYTERIÓW  OCENIANIA 
 

Metody sprawdzania są umiejętności uczniów 

• metoda projektów 

• gra dydaktyczna 

• mapa pojęciowa 

• dyskusja dydaktyczna 

• sprawdziany gramatyczne 

• dyktanda 

• prace literackie 

• badania kompetencji 

• kartkówki 

• analiza prac domowych 

• rozmowa z uczniem 

• przekład intersemiotyczny 

 

Uczniowie są oceniani za: 

• prace domowe 

• aktywność na lekcji 

• prace dodatkowe 

• wiadomości gramatyczne 

• ortografię 

• prace literackie 

• sprawdziany 

• swobodne wypowiedzi 

• recytację 

• pracę w grupach 

 

Na początku roku szkolnego nauczyciele zapoznali uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi; 

kryteriami oceniania; ilością prac literackich pisanych w klasie; ilością sprawdzianów gramatycznych             

i ortograficznych. Uczniowie zostali poinformowani, jakie są szczegółowe kryteria oceniania dyktand i jaki 
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jest stosowany procentowy przelicznik przy sprawdzaniu umiejętności ucznia. Powyższe informacje zostały 

potwierdzone odpowiednim zapisem w dziennikach lekcyjnych. 

 

         Rodzice o postępach uczniów są informowani w czasie rozmowy z nauczycielem. Wszystkie prace 

uczniów wykonane w klasie są przechowywane w teczkach i służą do informacji o postępach uczniów. 
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WYMAGANIA OGÓLNE  

 

 I. Kształcenie literackie i kulturowe  

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.  

2. Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich           

z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.  

3. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze 

symbolicznym i aksjologicznym. 

 4. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka                     

i kierowania się tymi wartościami.  

5. Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej. 

6. Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji                 

o epokach, w których tworzyli  

7. Rozwijanie zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych. 

  

II. Kształcenie językowe 

 

 1. Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej 

ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej.  

2. Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie 

odpowiedzialności za własne zachowania językowe.  

3. Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego 

komunikowania się ludzi. 

 4. Kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania, czytania, w różnych sytuacjach oficjalnych         

i nieoficjalnych, w tym także z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się. 

 5. Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz 

pisowni polskiej. 

 6. Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach         

w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.  

 

 III. Tworzenie wypowiedzi 

 

 1. Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów. 

 2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.  

3. Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, 

doskonalenie dykcji i operowania głosem. 

 4. Rozpoznawanie intencji rozmówcy oraz wyrażanie intencji własnych, rozpoznawanie języka jako 

działania (akty mowy).  

5. Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz 

umiejętności organizacji tekstu. 

 6. Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania, oraz rozpoznawanie 

manipulacji językowej.  

7. Rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób 

literackich. 
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 IV. Samokształcenie 

 1. Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego 

zastosowania zdobytych wiadomości.  

2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz 

wartościowania. 

 3. Rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, 

przypisów i odsyłaczy oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej. 

 4. Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej 

pogłębiania. 

 5. Zachęcanie do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach poszerzania wiedzy, na 

przykład w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i wykładach oraz rozwijanie umiejętności 

samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy.  

6. Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w poszukiwaniu, 

porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji.  

 

 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA KLAS IV–VI 

 

I. Kształcenie literackie i kulturowe  

 

1. Czytanie utworów literackich 

Uczeń: 1) omawia elementy świata przedstawionego, wyodrębnia obrazy poetyckie  w poezji;  

 2) rozpoznaje fikcję literacką; rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworach,          

ze szczególnym uwzględnieniem ich w prozie realistycznej, fantastycznonaukowej lub utworach fantasy;  

3) rozpoznaje czytany utwór jako baśń, legendę, bajkę, hymn, przypowieść, mit, opowiadanie, nowelę, 

dziennik, pamiętnik lub powieść oraz wskazuje jego cechy gatunkowe; rozpoznaje odmiany powieści              

i opowiadania np. obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy;  

4) zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, przenośnię, wyrazy dźwiękonaśladowcze, 

zdrobnienie, zgrubienie, uosobienie, ożywienie, apostrofę, anaforę, pytanie retoryczne, powtórzenie oraz 

określa ich funkcje;  

5) omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu, w tym tytułu, podtytułu, motta, puenty, punktu 

kulminacyjnego; 

 6) rozpoznaje elementy rytmizujące wypowiedź, w tym wers, rym, strofę, refren, liczbę sylab w wersie;  

7) opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność; 

 8) odróżnia dialog od monologu, rozumie ich funkcje w utworze;  

9) charakteryzuje podmiot liryczny, narratora i bohaterów w czytanych utworach;  

10) rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową oraz wskazuje ich funkcje w utworze; 

 11) wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy;  

12) określa tematykę oraz problematykę utworu;  

13) wskazuje i omawia wątek główny oraz wątki poboczne;  

14) nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst;  

15) objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach;  

16) określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi; 

 17) przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia;  

18) wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne oraz elementy wiedzy o kulturze;  

19) wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach;  
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20) wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera.  

 

2. Odbiór tekstów kultury 

Uczeń: 1) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, publicystyczny lub reklamowy;  

2) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio;  

3) określa temat i główną myśl tekstu;  

 4) dostrzega relacje między częściami wypowiedzi (np. tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie); 

 5) odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych;  

6) odróżnia informacje o faktach od opinii;  

7) charakteryzuje komiks jako tekst kultury; wskazuje charakterystyczne dla niego cechy;  

8) rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do: literatury, teatru, filmu, muzyki, sztuk 

plastycznych i audiowizualnych; 

 9) wyodrębnia elementy składające się na spektakl teatralny (gra aktorska, reżyseria, dekoracja, 

charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty, muzyka); wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego 

(scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska, muzyka); wskazuje cechy charakterystyczne przekazów 

audiowizualnych (filmu, programu informacyjnego, programu rozrywkowego); 

 10) rozumie, czym jest adaptacja utworu literackiego (np. filmowa, sceniczna, radiowa) oraz wskazuje 

różnice między tekstem literackim a jego adaptacją;  

11) odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia;  

12) dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. rysunek, drama, spektakl 

teatralny);  

13) świadomie i z uwagą odbiera filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe i telewizyjne, zwłaszcza 

adresowane do dzieci i młodzieży. 

 

II. Kształcenie językowe  

 

1. Gramatyka języka polskiego 

Uczeń: 1) rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, 

przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik) i określa ich funkcje w 

tekście;  

2) odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych;  

3) dostrzega rolę czasownika w wypowiedzi, odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych, 

rozpoznaje bezosobowe formy czasownika: formy zakończone na -no, -to, konstrukcje z się; rozumie 

ich znaczenie w wypowiedzeniu oraz funkcje w tekście;  

4) rozpoznaje formy przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego odpowiednio: 

rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika i zaimka oraz określa ich funkcje w wypowiedzi; 

oddziela temat fleksyjny od końcówki;  

5) rozumie konstrukcję strony biernej i czynnej czasownika, przekształca konstrukcję strony biernej          

i czynnej i odwrotnie, odpowiednio do celu i intencji wypowiedzi;  

6) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych;  

 7) poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki, rozumie ich rolę w opisie świata oraz używa we 

właściwych kontekstach;  

8) nazywa części zdania i rozpoznaje ich funkcje składniowe w wypowiedzeniach (podmiot, orzeczenie, 

dopełnienie, przydawka, okolicznik); 

 9) określa funkcję wyrazów poza zdaniem, rozumie ich znaczenie i poprawnie stosuje w swoich 

wypowiedziach;  
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10) rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu, wyróżnia człon nadrzędny i podrzędny oraz typy związków; 

11) rozpoznaje typy wypowiedzeń, uwzględniając cel wypowiedzi: wypowiedzenia oznajmujące, 

pytające i rozkazujące –rozumie ich funkcje i je stosuje; 

 12) rozpoznaje w tekście typy wypowiedzeń: zdanie pojedyncze, zdania złożone (podrzędnie i 

współrzędnie), równoważniki zdań, rozumie ich funkcje i stosuje w praktyce językowej;  

13) przekształca konstrukcje składniowe, np. zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, zdania w 

równoważniki zdań i odwrotnie. 

 2. Zróżnicowanie języka. 

 Uczeń: 1) wskazuje główne cechy języka mówionego i języka pisanego;  

2) posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny;  

3) używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej;  

4) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi; rozpoznaje wyrazy wieloznaczne, 

rozumie ich znaczenie w tekście oraz świadomie wykorzystuje do tworzenia własnych wypowiedzi; 

 5) rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich 

znaczenie oraz poprawnie stosuje w wypowiedziach;  

6) rozpoznaje słownictwo neutralne i wartościujące, rozumie ich funkcje w tekście; 

 7) dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu wypowiedzi; 

 8) rozróżnia synonimy, antonimy, rozumie ich funkcje w tekście i stosuje we własnych wypowiedziach; 

9) zna i stosuje zasady spójności formalnej i semantycznej tekstu.  

 

2. Komunikacja językowa i kultura języka 

 

 Uczeń: 1) identyfikuje tekst jako komunikat; rozróżnia typy komunikatu: informacyjny, literacki, 

reklamowy, ikoniczny; 

 2) identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi;  

3) określa sytuację komunikacyjną i rozumie jej wpływ na kształt wypowiedzi;  

 4) rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikacji (np. gest, mimika, postawa ciała);  

5) rozumie pojęcie głoska, litera, sylaba, akcent; zna i stosuje reguły akcentowania wyrazów; 

 6) stosuje intonację poprawną ze względu na cel wypowiedzi;  

7) rozumie, na czym polega etykieta językowa i stosuje jej zasady.  

 

4. Ortografia i interpunkcja.  

Uczeń: 1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni;  

2) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku wykrzyknika, 

cudzysłowu, dwukropka, średnika, nawiasu.  

 

III. Tworzenie wypowiedzi 

1. Elementy retoryki  

Uczeń: 1) uczestniczy w rozmowie na zadany temat, wydziela jej części, sygnały konstrukcyjne 

wzmacniające więź między uczestnikami dialogu, tłumaczące sens;  

2) rozróżnia argumenty odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujące się do emocji; 

 3) tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź, stosując odpowiednią do danej 

formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny; rozumie rolę akapitów w tworzeniu całości myślowej 

wypowiedzi;  

4) dokonuje selekcji informacji;  

5) zna zasady budowania akapitów;  
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6) rozróżnia i wskazuje środki perswazji, rozumie ich funkcję.  

 

2. Mówienie i pisanie.  

Uczeń: 1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: dialog, opowiadanie 

(twórcze, odtwórcze), opis, list, sprawozdanie (z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie, 

podziękowanie, ogłoszenie, życzenia, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka, tekst o charakterze 

argumentacyjnym;  

2) wygłasza z pamięci tekst, ze zrozumieniem oraz odpowiednią intonacją, dykcją, właściwym 

akcentowaniem, z odpowiednim napięciem emocjonalnym i z następstwem pauz;  

3) tworzy plan odtwórczy i twórczy tekstu; 

 4) redaguje notatki; 

 5) opowiada o przeczytanym tekście; 

 6) rozróżnia współczesne formy komunikatów (np. e-mail, SMS) i odpowiednio się nimi posługuje, 

zachowując zasady etykiety językowej;  

 7) tworzy opowiadania związane z treścią utworu, np. dalsze losy bohatera, komponowanie początku i 

zakończenia na podstawie fragmentu tekstu lub na podstawie ilustracji; 

 8) redaguje scenariusz filmowy na podstawie fragmentów książki oraz własnych pomysłów;  

9) wykorzystuje wiedzę o języku w tworzonych wypowiedziach. 

 

 IV. Samokształcenie. 

 Uczeń: 1) doskonali ciche i głośne czytanie;  

2) doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji;  

3) korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje 

informacje;  

4) zna i stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych (np. w bibliotekach szkolnych oraz on-

line); 

 5) korzysta ze słowników ogólnych języka polskiego, także specjalnych, oraz słownika terminów 

literackich;  

6) zwraca uwagę na typy definicji słownikowych, określa ich swoistość;  

7) rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji;  

8) poznaje życie kulturalne swojego regionu;  

9) rozwija umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz zasobami 

internetowymi i wykorzystuje te umiejętności do prezentowania własnych zainteresowań.  

 

 

 

        Nauczyciel realizuje podstawę programową zgodnie z planem wynikowym przewidzianym 

dla danej klasy na pierwsze i drugie półrocze, ustaloną listą lektur, z możliwością zmiany 

kolejności poszczególnych działów tematycznych i gramatycznych wynikającą z dostępności 

utworów literackich w bibliotece szkolnej. Zgodnie z planem wynikowym nauczyciel powinien     

w każdym semestrze zrealizować 2 działy gramatyki i omówić 3-4 lektury. 

 

 

 

 

 


