
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO 

I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

KLASA IV 

Poniższe wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów klasy 4. szkoły podstawowej zostały opracowane w 
oparciu    o nową podstawę programową  z 14 lutego 2017 r., a także zgodnie z  Programem nauczania ogólnego języka polskiego 
w klasach IV-VIII  szkoły podstawowej „Nowe słowa na start” autorstwa Marleny Derlukiewicz. 

 

Ocenie podlegać będą: umiejętność mówienia,  umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, umiejętność pisania, w tym: 

realizacja tematu, kompozycja, język, styl, zapis; znajomość i stosowanie w praktyce poznanych zasad ortograficznych; 

znajomość treści lektur obowiązkowych; znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku(gramatyki); stopień opanowania 

wiedzy wskazanej w podstawie programowej; zaangażowanie w wykonanie zadania (zwłaszcza przy zadaniach twórczych i 

dodatkowych). 

Dodatkowo uczniowie oceniani będą za: technikę czytania, stopień rozumienia czytanego tekstu, sposoby wygłaszania tekstów z 

pamięci, prace dodatkowe w formie projektów, albumów, folderów, prezentacji  multimedialnych, udział w konkursach szkolnych 

i pozaszkolnych, aktywny udział w uroczystościach szkolnych. 

W związku ze złożonością przedmiotu ocenie podlegać będą różnorodne formy pracy ucznia, takie jak:  

- krótka i dłuższa wypowiedź pisemna, 

- wypowiedź ustna, 

- praca na lekcji, 

- głośne czytanie, 

- recytacja, 

- praca w grupach, 

- sprawdziany gramatyczne , 

- prace klasowe, 

- dyktanda, 

- kartkówki z bieżących lekcji, 

- prace domowe, 

- zadania dodatkowe, 

- udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska (np. udział w przedstawieniu, akademii szkolnej), 

- udział w konkursach, 

- różnorodne działania twórcze, w których uczeń prezentuje swoje pasje i wykorzystuje uzdolnienia. 

Uczniowie będą otrzymywać oceny cząstkowe, ocenę śródroczną, ocenę roczną. Skala ocen zgodna z przyjętą  w WSO. 

Ocena uwzględniać będzie również rozwój ucznia i wynikać z zakresu opanowanych przez niego umiejętności, zdobytych 

wiadomości, a także wkładu pracy. 

Prace klasowe są obowiązkowe, ich  poprawa dobrowolna (uczeń pisze ją tylko raz, w ciągu dwóch  tygodni od rozdania prac 

sprawdzonych). 

Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny (nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek). Trzecie nieprzygotowanie skutkuje wstawieniem oceny niedostatecznej. 



Uczeń może być nagradzany „+” za aktywność na lekcji. Trzy „+” równoznaczne są z otrzymaniem oceny bardzo dobrej, 

a pięć „+” równoznaczne jest z otrzymaniem oceny celującej. Oceny wystawiane są na koniec I i  II semestru zgodnie z ilością 

zgromadzonych „+”. 

Za przeczytanie dodatkowej książki (spoza listy lektur) i zaprezentowanie jej na lekcji uczeń otrzymuje ocenę celującą.  

W sytuacjach szczególnych uczeń ma prawo odmówić aktywnego udziału w lekcji. 

Prace uczniów gromadzone będą w teczkach osiągnięć i przechowywane do czasu zakończenia klasyfikacji w danym 

roku szkolnym. Informacje o osiągnięciach uczniów będą udzielane zainteresowanym rodzicom lub prawnym opiekunom na 

comiesięcznych spotkaniach indywidualnych. 

Wymagania edukacyjne są jawne, udostępniane uczniom i rodzicom, na których życzenia lub wnioski mogą podlegać 

ewaluacji. 

Ucznia obowiązuje systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

 

 

Szczegółowy wykaz wymagań edukacyjnych z języka polskiego w klasie IV 

Rok szkolny 2020/2021 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 

1) rozpoznaje fikcję artystyczną;  
2) wskazuje cechy baśni, legendy, komiksu i opowiadania; 
3) zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, przenośnię i określa ich funkcje; 
4) opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i dostrzega ich wzajemną zależność; 

5) odróżnia dialog od monologu;  
6)  wyjaśnia, kim jest podmiot liryczny, narrator, bohater; 
7) wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy; 
8) określa tematykę utworu oraz wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst; 
9) objaśnia znaczenia dosłowne i niedosłowne tekstu; 
10) przedstawia swoje odczytanie utworu i je uzasadnia; 

11) wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach; 
12) wskazuje wartości w utworze. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 
1) Odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia; 
2) Świadomie i z uwagą odbiera koncerty, spektakle, programy radiowe i telewizyjne oraz filmy dla dzieci. 
II. Kształcenie językowe. 

1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń: 
1) rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, 

przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknienie); 
2) odróżnia części mowy odmienne  od  nieodmiennych; 
3) rozpoznaje formy przypadków, liczby, osoby, czasu i rodzaju gramatycznego odpowiednio rzeczownika, przymiotnika, 

liczebnika i czasownika oraz  określa ich funkcje w wypowiedzi; 
4) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych; 

5) rozpoznaje funkcje składniowe wyrazów używanych w wypowiedzeniach (podmiot, orzeczenie, grupa podmiotu, grupa 
orzeczenia); 

6) rozpoznaje typy wypowiedzeń: zdanie pojedyncze i złożone, równoważniki zdań, wypowiedzenia pytające, oznajmujące, 
rozkazujące i wykrzyknikowe – rozumie ich funkcje i je stosuje; 

7) 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. 

3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń: 
1) identyfikuje tekst jako komunikat; 2) identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi; 

3)  rozpoznaje znaczenie  niewerbalnych środków komunikacji (gest, mimika, postawa ciała); 

4)  zna i stosuje zasady akcentowania wyrazów. 

4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń: 
1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, stosuje reguły pisowni; 
2) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku wykrzyknika, cudzysłowu. 



III. Tworzenie wypowiedzi. 
1. Elementy retoryki i stylistyka praktyczna. Uczeń: 

1) uczestniczy w rozmowie; 
2) tworzy logiczną i uporządkowaną wypowiedź, stosując odpowiednią do danej formy gatunkowej kompozycję i 

układ graficzny; rozumie rolę akapitów w tworzeniu całości myślowej wypowiedzi. 
2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 
1) tworzy spójne wypowiedzi ustne i pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie, opis, list; 
2) wygłasza tekst z pamięci; 3) tworzy plan odtwórczy i twórczy tekstu; 

4)rozróżnia współczesne formy komunikatów (np. e-mail, SMS) o odpowiednio się nimi posługuje, zachowując zasady 

etykiety; 

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

na podstawie fragmentu tekstu lub na podstawie ilustracji. 

IV. Samokształcenie. Uczeń: 

1) korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje; 
2) korzysta ze słowników,  w tym: ortograficznego, języka polskiego, wyrazów bliskoznacznych; 
3) zna i stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych (np. w bibliotekach szkolnych, on-line). 

 
 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO 

I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

KLASA V    

Poniższe wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów klasy 5. szkoły podstawowej zostały opracowane w 
oparciu    o nową podstawę programową  z 14 lutego 2017 r., a także zgodnie z  Programem nauczania ogólnego języka polskiego 
w klasach IV-VIII  szkoły podstawowej „Nowe słowa na start” autorstwa Marleny Derlukiewicz. 

 

Ocenie podlegać będą: umiejętność mówienia,  umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, umiejętność pisania, w tym: 

realizacja tematu, kompozycja, język, styl, zapis; znajomość i stosowanie w praktyce poznanych zasad ortograficznych; 

znajomość treści lektur obowiązkowych; znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku(gramatyki); stopień opanowania 

wiedzy wskazanej w podstawie programowej; zaangażowanie w wykonanie zadania (zwłaszcza przy zadaniach twórczych i 

dodatkowych). 

Dodatkowo uczniowie oceniani będą za: technikę czytania, stopień rozumienia czytanego tekstu, sposoby wygłaszania tekstów z 

pamięci, prace dodatkowe w formie projektów, albumów, folderów, prezentacji  multimedialnych, udział w konkursach szkolnych 

i pozaszkolnych, aktywny udział w uroczystościach szkolnych. 

W związku ze złożonością przedmiotu ocenie podlegać będą różnorodne formy pracy ucznia, takie jak:  

- krótka i dłuższa wypowiedź pisemna, 

- wypowiedź ustna, 

- praca na lekcji, 

- głośne czytanie, 

- recytacja, 

- praca w grupach, 

- sprawdziany gramatyczne , 

- prace klasowe, 

- dyktanda, 

- kartkówki z bieżących lekcji, 



- prace domowe, 

- zadania dodatkowe, 

- udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska (np. udział w przedstawieniu, akademii szkolnej), 

- udział w konkursach, 

- różnorodne działania twórcze, w których uczeń prezentuje swoje pasje i wykorzystuje uzdolnienia. 

Uczniowie będą otrzymywać oceny cząstkowe, ocenę śródroczną, ocenę roczną. Skala ocen zgodna z przyjętą  w WSO. 

Ocena uwzględniać będzie również rozwój ucznia i wynikać z zakresu opanowanych przez niego umiejętności, zdobytych 

wiadomości, a także wkładu pracy. 

Prace klasowe są obowiązkowe, ich  poprawa dobrowolna (uczeń pisze ją tylko raz, w ciągu dwóch  tygodni od rozdania prac 

sprawdzonych). 

Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny (nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek). Trzecie nieprzygotowanie skutkuje wstawieniem oceny niedostatecznej. 

Uczeń może być nagradzany „+” za aktywność na lekcji. Trzy „+” równoznaczne są z otrzymaniem oceny bardzo dobrej, 

a pięć „+” równoznaczne jest z otrzymaniem oceny celującej. Oceny wystawiane są na koniec I i  II semestru zgodnie z ilością 

zgromadzonych „+”. 

Za przeczytanie dodatkowej książki (spoza listy lektur) i zaprezentowanie jej na lekcji uczeń otrzymuje ocenę celującą.  

W sytuacjach szczególnych uczeń ma prawo odmówić aktywnego udziału w lekcji. 

Prace uczniów gromadzone będą w teczkach osiągnięć i przechowywane do czasu zakończenia klasyfikacji w danym 

roku szkolnym. Informacje o osiągnięciach uczniów będą udzielane zainteresowanym rodzicom lub prawnym opiekunom na 

comiesięcznych spotkaniach indywidualnych. 

Wymagania edukacyjne są jawne, udostępniane uczniom i rodzicom, na których życzenia lub wnioski mogą podlegać 

ewaluacji. 

Szczegółowy wykaz wymagań edukacyjnych z języka polskiego w klasie V 

Rok szkolny 2020/2021 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 

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

2) rozpoznaje elementy rytmizujące wypowiedź, w tym wers, rym, strofę, refren; 

3) rozpoznaje w tekście literackim: wyrazy dźwiękonaśladowcze, uosobienie, ożywienie i objaśnia ich rolę; 

4) zna budowę wiersza, rozpoznaje wiersz stroficzny i stychiczny; 

5) wskazuje cechy mitu, powieści i noweli; 

6) określa problematykę tekstu; 

7) określa wartości ważne dla bohatera; 

8) objaśnia sensy przenośne tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem sensów zawartych w mitach i przypowieściach. 
 

2. Czytanie tekstów kultury. Uczeń: 

1) dokonuje odczytania tekstów przez przekład intersemiotyczny (np. rysunek);  

2) rozumie, czym jest adaptacja (np. filmowa, sceniczna, radiowa);  
3) wskazuje różnice między tekstem literackim a jego adaptacją.  
 
II. Kształcenie językowe.  
1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:  



1) rozpoznaje formy przypadków, liczby i rodzaju gramatycznego zaimka oraz określa jego funkcje w wypowiedzi;  

2) poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki oraz używa ich we właściwych kontekstach;  

3) rozumie i stosuje bezosobowe formy czasownika: formy zakończone na –no, –to, konstrukcje z się;  

4) odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych;  

5) oddziela temat fleksyjny od końcówki;  

6) rozpoznaje wyrazy wieloznaczne, rozumie ich znaczenie w tekście oraz świadomie wykorzystuje do tworzenia własnych 

wypowiedzi;  

7) rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, rozumie ich znaczenie oraz poprawnie stosuje w wypowiedziach;  

8) nazywa części zdania i rozpoznaje ich funkcje składniowe w wypowiedzeniach (dopełnienie, przydawka, okolicznik).  
 
2. Zróżnicowanie języka. Uczeń:  

1) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi;  

2) rozpoznaje słownictwo neutralne i wartościujące;  

3) dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu wypowiedzi.  
 
3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń:  

1) rozróżnia typy komunikatu: informacyjny, literacki, reklamowy, ikoniczny;  

2) stosuje intonację poprawną ze względu na cel wypowiedzi.  
 
4. Ortografia i interpunkcja.  
Uczeń poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: nawiasu.  
III. Tworzenie wypowiedzi.  

1. Elementy retoryki i stylistyka praktyczna. Uczeń:  

1) dokonuje selekcji informacji;  

2) zna zasady budowania akapitów;  

3) rozróżnia i wskazuje środki perswazji, rozumie ich funkcję.  
  
 

2. Mówienie i pisanie. Uczeń:  

1) tworzy spójne wypowiedzi ustne i pisemne w następujących formach gatunkowych: sprawozdanie (z filmu, spektaklu, 

wydarzenia), dedykacja;  

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

3) redaguje notatki;  

4) streszcza tekst.  

 
IV. Samokształcenie. Uczeń:  

1. korzysta ze słowników, w tym: wyrazów bliskoznacznych, wyrazów obcych, frazeologicznego;  

2. odróżnia informacje o faktach od opinii.  
 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO 

I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

KLASA VI 

Poniższe wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów klasy 6. szkoły podstawowej zostały opracowane w 
oparciu    o nową podstawę programową  z 14 lutego 2017 r., a także zgodnie z  Programem nauczania ogólnego języka polskiego 
w klasach IV-VIII  szkoły podstawowej „Nowe słowa na start” autorstwa Marleny Derlukiewicz. 

 

Ocenie podlegać będą: umiejętność mówienia,  umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, umiejętność pisania, w tym: 

realizacja tematu, kompozycja, język, styl, zapis; znajomość i stosowanie w praktyce poznanych zasad ortograficznych; 

znajomość treści lektur obowiązkowych; znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku(gramatyki); stopień opanowania 



wiedzy wskazanej w podstawie programowej; zaangażowanie w wykonanie zadania (zwłaszcza przy zadaniach twórczych i 

dodatkowych). 

Dodatkowo uczniowie oceniani będą za: technikę czytania, stopień rozumienia czytanego tekstu, sposoby wygłaszania tekstów z 

pamięci, prace dodatkowe        w formie albumów, folderów, prezentacji  multimedialnych, udział w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych, aktywny udział w uroczystościach szkolnych. 

W związku ze złożonością przedmiotu ocenie podlegać będą różnorodne formy pracy ucznia, takie jak:  

- krótka i dłuższa wypowiedź pisemna, 

- wypowiedź ustna, 

- praca na lekcji, 

- głośne czytanie, 

- recytacja, 

- praca w grupach, 

- sprawdziany gramatyczne , 

- prace klasowe, 

- dyktanda, 

- kartkówki z bieżących lekcji, 

- prace domowe, 

- zadania dodatkowe, 

- udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska (np. udział w przedstawieniu, akademii szkolnej), 

- udział w konkursach, 

- różnorodne działania twórcze, w których uczeń prezentuje swoje pasje i wykorzystuje uzdolnienia. 

Uczniowie będą otrzymywać oceny cząstkowe, ocenę śródroczną, ocenę roczną. Skala ocen zgodna z przyjętą   w WSO. 

Ocena uwzględniać będzie również rozwój ucznia i wynikać z zakresu opanowanych przez niego umiejętności, zdobytych 

wiadomości, a także wkładu pracy. 

Prace klasowe są obowiązkowe, ich  poprawa dobrowolna (uczeń pisze ją tylko raz, w ciągu dwóch  tygodni od rozdania prac 

sprawdzonych). 

W sytuacjach szczególnych uczeń ma prawo odmówić aktywnego udziału w lekcji. 

Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny (nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek). Trzecie nieprzygotowanie skutkuje wstawieniem oceny niedostatecznej. 

Uczeń może być nagradzany „+” za aktywność na lekcji. Trzy „+” równoznaczne są z otrzymaniem oceny bardzo dobrej, 

a pięć „+” równoznaczne jest z otrzymaniem oceny celującej. Oceny wystawiane są na koniec I i II semestru zgodnie z ilością 

zgromadzonych „+”. 

Prace uczniów gromadzone będą w teczkach osiągnięć i przechowywane do czasu zakończenia klasyfikacji    w danym 

roku szkolnym. Informacje o osiągnięciach uczniów będę udzielane zainteresowanym rodzicom lub prawnym opiekunom na 

comiesięcznych spotkaniach indywidualnych. 

Wymagania edukacyjne są jawne, udostępniane uczniom i rodzicom, na których życzenia lub wnioski mogą podlegać 

ewaluacji. 

Ucznia obowiązuje systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

 



Szczegółowe wymagania edukacyjne dla klasy 6 

Rok szkolny 2020/2021 

W zakresie kształcenia literackiego i kulturowego  

Uczeń:  

• identyfikuje wypowiedź jako tekst literacki, informacyjny, publicystyczny lub reklamowy,  

• określa główny temat utworu literackiego, dzieła sztuki, artykułu prasowego,  

• wskazuje główną myśl tekstu,  

• wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio,  

• odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych,  

• odróżnia informacje o faktach od opinii,  

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst,  

• przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia,  

• wyraża sąd o postaciach i zdarzeniach,  

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera,  

• objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach,  

• odróżnia dialog od monologu, rozumie ich funkcje w utworze,  

• omawia elementy świata przedstawionego,  

• opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń,  

• wskazuje wątek główny oraz wątki poboczne,  

• charakteryzuje narratora, rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową,  

• wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy,   

• rozpoznaje fikcję literacką, rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne,  

• rozpoznaje podstawowe gatunki literackie (baśń, legendę, przypowieść, mit, opowiadanie, nowelę, dziennik, pamiętnik 

lub powieść),  

• rozpoznaje odmiany powieści i opowiadania,  

• omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu,  

• wyodrębnia obrazy poetyckie w poezji, charakteryzuje podmiot liryczny,  

• rozpoznaje w tekście środki stylistyczne (epitet, porównanie, przenośnię, wyrazy dźwiękonaśladowcze, zdrobnienie, 

zgrubienie, uosobienie, ożywienie, apostrofę, anaforę, pytanie retoryczne, powtórzenie) i określa ich funkcje,  

• rozpoznaje elementy rytmizujące wypowiedź, w tym wers, rym, strofę, refren, liczbę sylab w wersie, i rozumie ich 

funkcję,  

• dostrzega relacje między częściami wypowiedzi: wstępem, rozwinięciem i zakończeniem,  

• dostrzega swoistość tekstów kultury przynależnych do literatury, teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych i 

audiowizualnych oraz wskazuje ich cechy charakterystyczne,  

• rozpoznaje komiks jako tekst kultury i wskazuje jego cechy charakterystyczne,  



• wyodrębnia elementy spektaklu teatralnego oraz dzieła filmowego i telewizyjnego,  

• jest świadomym odbiorcą tekstów kultury adresowanych do dzieci i młodzieży.  

• rozumie istotę adaptacji utworu literackiego i potrafi porównać ją z oryginałem,  

• odczytuje tekst poprzez przekład intersemiotyczny (np. rysunek, dramę, spektakl teatralny).  

W zakresie kształcenia językowego  

Uczeń:  

• rozumie pojęcia: głoska, litera, sylaba, akcent,  

• wyróżnia samogłoski i spółgłoski,  

• rozróżnia głoski dźwięczne i bezdźwięczne, twarde i miękkie, ustne i nosowe, 

 • zna i stosuje reguły akcentowania wyrazów,  

• rozróżnia odmienne i nieodmienne części mowy,  

• rozpoznaje w wypowiedziach rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki, przysłówki, przyimki, 

spójniki, partykuły, wykrzykniki i określa ich funkcję,  

• odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy, tryby i rodzaje, • odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych,   

• rozpoznaje bezosobowe formy czasownika,  

• rozumie konstrukcję strony biernej i czynnej czasownika, przekształca konstrukcję strony biernej na czynną i 

odwrotnie,  

• odmienia rzeczowniki przez przypadki i liczby oraz rozpoznaje rodzaj rzeczownika,  

• odmienia przymiotniki przez przypadki, liczby i rodzaje,  

• stopniuje przymiotniki i przysłówki oraz używa poprawnych form stopnia równego, wyższego i najwyższego w 

tworzonych wypowiedziach,  

• wyróżnia typy liczebników i zaimków,  

• rozpoznaje formy przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego czasowników, rzeczowników, 

przymiotników, liczebników i zaimków, 

 • oddziela temat fleksyjny od końcówki,  

• stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych,  

• rozumie rolę nieodmiennych części mowy w wypowiedzeniach i poprawnie stosuje spójniki i przyimki,  

• nazywa części zdania (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik) i rozpoznaje ich funkcje składniowe w 

wypowiedzeniach,  

• określa funkcję wyrazów poza zdaniem, rozumie ich znaczenie i poprawnie stosuje w wypowiedziach,  

• rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu, 

 • rozpoznaje wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące, rozumie ich funkcje,  

• wie, czym się różni zdanie od równoważnika zdania, i rozumie funkcje tych wypowiedzeń, 

 • rozróżnia zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte oraz zdania pojedyncze i złożone,  

• rozpoznaje typy zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie,  



• przekształca konstrukcje składniowe, np. zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, zdania w równoważniki zdań i 

odwrotnie,  

• poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne, pisze poprawnie pod względem ortograficznym, stosując wiedzę o wymianie 

głosek, pisowni wielką i małą literą, pisowni nie z różnymi częściami mowy,  

• wskazuje główne cechy języka mówionego i języka pisanego, 

 • posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny,  

• identyfikuje tekst jako komunikat, rozróżnia typy komunikatów,  

• identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi,  

• dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu wypowiedzi,  

• rozróżnia synonimy, antonimy, wyrazy wieloznaczne, rozumie ich funkcje w tekście i stosuje w wypowiedziach,  

• rozpoznaje związki frazeologiczne, rozumie ich znaczenie oraz poprawnie stosuje w wypowiedziach, rozpoznaje 

słownictwo neutralne i wartościujące, rozumie ich funkcje w tekście,  

• zna i stosuje zasady spójności formalnej i semantycznej tekstu,  

• używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej,  

• stosuje zasady etykiety językowej.  

W zakresie tworzenia wypowiedzi  

Uczeń:  

• uczestniczy w rozmowie na zadany temat,  

• rozróżnia typy argumentów,  

• wskazuje środki perswazji użyte w tekstach, rozumie ich funkcję,  

• rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikacji,  

• stosuje intonację poprawną ze względu na cel wypowiedzi,  

• tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: dialog, opowiadanie, opis, list, sprawozdanie, 

dedykacja, zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie, życzenia, charakterystyka, tekst o charakterze argumentacyjnym,  

• tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź,  

• stosuje odpowiednią do danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny,  

• rozumie rolę akapitów w budowaniu wypowiedzi, zna zasady ich budowy i je stosuje,  

• dokonuje selekcji informacji,  

• tworzy plan odtwórczy i twórczy tekstu,  

• redaguje notatki, • opowiada o przeczytanym tekście,  

• rozróżnia współczesne formy komunikatów i odpowiednio się nimi posługuje, 

 • tworzy opowiadania związane z treścią utworu,  

• redaguje scenariusz filmowy na podstawie fragmentów książki oraz własnych pomysłów,  

• wygłasza z pamięci tekst z odpowiednią intonacją, dykcją, właściwym akcentowaniem.  

 W zakresie samokształcenia  



Uczeń:  

• doskonali ciche i głośne czytanie,  

• zapisuje pozyskane informacje w różnej formie,  

• korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, 

 • gromadzi i selekcjonuje pozyskane informacje, poddaje je krytycznej analizie,  

• stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych,  

• korzysta ze słowników ogólnych języka polskiego, także specjalnych, oraz słownika terminów literackich,  

• efektywnie posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i wykorzystuje je do prezentowania własnych 

zainteresowań. 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO 

I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

KLASA VII 

Poniższe wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów klasy 7. szkoły podstawowej zostały opracowane w 
oparciu    o nową podstawę programową  z 14 lutego 2017 r., a także zgodnie z  Programem nauczania ogólnego języka polskiego 
w klasach IV-VIII  szkoły podstawowej „Nowe słowa na start” autorstwa Marleny Derlukiewicz. 

 

Ocenie podlegać będą: umiejętność mówienia,  umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, umiejętność pisania, w tym: 

realizacja tematu, kompozycja, język, styl, zapis; znajomość i stosowanie w praktyce poznanych zasad ortograficznych; 

znajomość treści lektur obowiązkowych; znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku(gramatyki); stopień opanowania 

wiedzy wskazanej w podstawie programowej; zaangażowanie w wykonanie zadania (zwłaszcza przy zadaniach twórczych i 

dodatkowych). 

Dodatkowo uczniowie oceniani będą za: technikę czytania, stopień rozumienia czytanego tekstu, sposoby wygłaszania tekstów z 

pamięci, prace dodatkowe        w formie albumów, folderów, prezentacji  multimedialnych, udział w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych, aktywny udział w uroczystościach szkolnych. 

W związku ze złożonością przedmiotu ocenie podlegać będą różnorodne formy pracy ucznia, takie jak:  

- krótka i dłuższa wypowiedź pisemna, 

- wypowiedź ustna, 

- praca na lekcji, 

- głośne czytanie, 

- recytacja, 

- praca w grupach, 

- sprawdziany gramatyczne , 

- prace klasowe, 

- dyktanda, 

- kartkówki z bieżących lekcji, 

- prace domowe, 



- zadania dodatkowe, 

- udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska (np. udział w przedstawieniu, akademii szkolnej), 

- udział w konkursach, 

- różnorodne działania twórcze, w których uczeń prezentuje swoje pasje i wykorzystuje uzdolnienia. 

Uczniowie będą otrzymywać oceny cząstkowe, ocenę śródroczną, ocenę roczną. Skala ocen zgodna z przyjętą   w WSO. 

Ocena uwzględniać będzie również rozwój ucznia i wynikać z zakresu opanowanych przez niego umiejętności, zdobytych 

wiadomości, a także wkładu pracy. 

Prace klasowe są obowiązkowe, ich  poprawa dobrowolna (uczeń pisze ją tylko raz, w ciągu dwóch  tygodni od rozdania prac 

sprawdzonych). 

W sytuacjach szczególnych uczeń ma prawo odmówić aktywnego udziału w lekcji. 

Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny (nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek). Trzecie nieprzygotowanie skutkuje wstawieniem oceny niedostatecznej. 

Uczeń może być nagradzany „+” za aktywność na lekcji. Trzy „+” równoznaczne są z otrzymaniem oceny bardzo dobrej, 

a pięć „+” równoznaczne jest z otrzymaniem oceny celującej. Oceny wystawiane są na koniec I i II semestru zgodnie z ilością 

zgromadzonych „+”. 

Prace uczniów gromadzone będą w teczkach osiągnięć i przechowywane do czasu zakończenia klasyfikacji    w danym 

roku szkolnym. Informacje o osiągnięciach uczniów będę udzielane zainteresowanym rodzicom lub prawnym opiekunom na 

comiesięcznych spotkaniach indywidualnych. 

Wymagania edukacyjne są jawne, udostępniane uczniom i rodzicom, na których życzenia lub wnioski mogą podlegać 

ewaluacji. 

Ucznia obowiązuje systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

 

Szczegółowy wykaz wymagań edukacyjnych z języka polskiego w klasie VII 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 

1) rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; wymienia cechy charakterystyczne dla poszczególnych 

rodzajów; 
2) przypisuje utwór literacki do właściwego rodzaju literackiego; 
3) rozróżnia gatunki liryki, epiki, dramatu, w tym: pamiętnik, dramat, komedia, fraszka, hymn, sonet, pieśń, tren, 

ballada – i wymienia ich podstawowe cechy; 
4) wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst główny, tekst poboczny (didaskalia), monolog, dialog; 
5) rozpoznaje w tekście literackim: symbol, alegorię, eufemizm, neologizm, zdrobnienie, zgrubienie i określa ich 

funkcje; 
6) określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną; 
7) określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich; 
8) określa znaczenia symboliczne w tekstach kultury; 
9) wykorzystuje w objaśnianiu sensów tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze; 
10) dokonuje interpretacji głosowej czytanych i wygłaszanych tekstów. 

2. Czytanie tekstów kultury. Uczeń: 
1) nazywa elementy i interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia); 
2) określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury. 
II. Kształcenie językowe. 
1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń: 
1) rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny, rodzinę wyrazów, podstawę słowotwórczą, rdzeń i formant w 

wyrazach pochodnych; wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnych, rozumie realne i 
słowotwórcze znaczenie wyrazu; 

2) zna zasady tworzenia wyrazów złożonych, odróżnia ich typy; 
3) rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, stosuje imiesłowowy równoważnik zdania i rozumie 

jego funkcję; przekształca go na zdanie złożone i odwrotnie; 
4) rozróżnia wypowiedzenia wielokrotnie złożone; 
5) odróżnia mowę zależną i niezależną, przekształca mowę zależną na niezależną i odwrotnie. 

2. Zróżnicowanie języka. Uczeń: 



1) rozumie znaczenie homonimów; 
2) wyróżnia środowiskowe odmiany języka. 
3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń wie, na czym polega grzeczność językowa i stosuje ją w wypowiedziach. 
4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń: 

1) wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych; 
2) poprawnie przytacza cudze wypowiedzi, stosując odpowiednie znaki interpunkcyjne. 
III. Tworzenie wypowiedzi. 
1. Retoryka i stylistyka praktyczna. Uczeń: 
1) funkcjonalnie wykorzystuje retoryczne środki językowe oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę; 
2) tworzy logiczną i uporządkowaną wypowiedź, stosując odpowiednia do danej formy gatunkowej kompozycję i układ 

graficzny; rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych; 
3) wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy tworzeniu rozprawki oraz innych 

tekstów argumentacyjnych; 
4) rozróżnia i wskazuje środki perswazji w tekstach reklamowych, określa ich funkcję. 
2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 
1) tworzy spójne wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: recenzja, rozprawka; 

2) wykonuje przekształcenia na tekście cudzym, np. skraca, streszcza, rozbudowuje. 
IV. Samokształcenie. Uczeń: 
1) odróżnia informacje o faktach od opinii; 
2) rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji; 
3) stosuje zasady higieny pracy umysłowej. 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO 

I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

KLASA VIII 

 
Poniższe wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów klasy 8. szkoły podstawowej zostały opracowane w 

oparciu    o nową podstawę programową  z 14 lutego 2017 r., a także zgodnie z  Programem nauczania ogólnego języka polskiego 
w klasach IV-VIII  szkoły podstawowej „Nowe słowa na start” autorstwa Marleny Derlukiewicz. 

 

Ocenie podlegać będą: umiejętność mówienia,  umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, umiejętność pisania, w tym: 

realizacja tematu, kompozycja, język, styl, zapis; znajomość i stosowanie w praktyce poznanych zasad ortograficznych; 

znajomość treści lektur obowiązkowych; znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku(gramatyki); stopień opanowania 

wiedzy wskazanej w podstawie programowej; zaangażowanie w wykonanie zadania (zwłaszcza przy zadaniach twórczych i 

dodatkowych). 

Dodatkowo uczniowie oceniani będą za: technikę czytania, stopień rozumienia czytanego tekstu, sposoby wygłaszania tekstów z 

pamięci, prace dodatkowe        w formie albumów, folderów, prezentacji  multimedialnych, udział w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych, aktywny udział w uroczystościach szkolnych. 

W związku ze złożonością przedmiotu ocenie podlegać będą różnorodne formy pracy ucznia, takie jak:  

- krótka i dłuższa wypowiedź pisemna, 

- wypowiedź ustna, 

- praca na lekcji, 

- głośne czytanie, 

- recytacja, 

- praca w grupach, 

- sprawdziany gramatyczne , 

- prace klasowe, 



- dyktanda, 

- kartkówki z bieżących lekcji, 

- prace domowe, 

- zadania dodatkowe, 

- udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska (np. udział w przedstawieniu, akademii szkolnej), 

- udział w konkursach, 

- różnorodne działania twórcze, w których uczeń prezentuje swoje pasje i wykorzystuje uzdolnienia. 

Uczniowie będą otrzymywać oceny cząstkowe, ocenę śródroczną, ocenę roczną. Skala ocen zgodna z przyjętą   w WSO. 

Ocena uwzględniać będzie również rozwój ucznia i wynikać z zakresu opanowanych przez niego umiejętności, zdobytych 

wiadomości, a także wkładu pracy. 

Prace klasowe są obowiązkowe, ich  poprawa dobrowolna (uczeń pisze ją tylko raz, w ciągu dwóch  tygodni od rozdania prac 

sprawdzonych). 

W sytuacjach szczególnych uczeń ma prawo odmówić aktywnego udziału w lekcji. 

Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny (nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek). Trzecie nieprzygotowanie skutkuje wstawieniem oceny niedostatecznej. 

Uczeń może być nagradzany „+” za aktywność na lekcji. Trzy „+” równoznaczne są z otrzymaniem oceny bardzo dobrej, 

a pięć „+” równoznaczne jest z otrzymaniem oceny celującej. Oceny wystawiane są na koniec I i II semestru zgodnie z ilością 

zgromadzonych „+”. 

Prace uczniów gromadzone będą w teczkach osiągnięć i przechowywane do czasu zakończenia klasyfikacji    w danym 

roku szkolnym. Informacje o osiągnięciach uczniów będę udzielane zainteresowanym rodzicom lub prawnym opiekunom na 

comiesięcznych spotkaniach indywidualnych. 

Wymagania edukacyjne są jawne, udostępniane uczniom i rodzicom, na których życzenia lub wnioski mogą podlegać 

ewaluacji. 

Ucznia obowiązuje systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

 

Szczegółowy wykaz wymagań edukacyjnych z języka polskiego w klasie VIII 

Rok szkolny 2020/2021 

I. Kształcenie literackie i kulturowe.  

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:  

1) rozpoznaje gatunki dziennikarskie: reportaż, wywiad, artykuł i określa ich podstawowe cechy; 2) zna pojęcia ironii, parodii i 

groteski oraz rozpoznaje je w tekstach; 3) wskazuje funkcję użytych w utworze środków stylistycznych: porównanie homeryckie, 

inwokacja; 4) rozpoznaje gatunki: epos, epopeja, tragedia, elegia i określa ich podstawowe cechy; 5) omawia i poddaje refleksji 

podstawowe zagadnienia egzystencjalne; 6) wykorzystuje w objaśnianiu utworów literackich wartości uniwersalne związane z 

postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi, dokonuje ich hierarchizacji;  7) wykorzystuje w objaśnianiu 

utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społec zny. 

 2. Czytanie tekstów kultury. Uczeń: 

 dostrzega różnice pomiędzy literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, publicystyką i określa funkcje tych 

rodzajów  

 II. Kształcenie językowe.  

1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:  

1) rozpoznaje nazwy osobowe i miejscowe, rodzaje nazw miejscowych, używa poprawnych form gramatycznych imion, nazwisk, 

nazw miejscowych i nazw mieszkańców; 2) dostrzega zróżnicowanie słownictwa, w tym rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe 

i słownictwo o ograniczonym zasięgu (np. terminy naukowe, archaizmy, kolokwializmy); rozpoznaje wyrazy rodzime i 



zapożyczone – rozumie ich funkcje w tekście; 3) zna sposoby wzbogacania słownictwa; 4) rozumie mechanizm upodobnień 

fonetycznych, uproszczeń grup spółgłoskowych i utraty dźwięczności w wygłosie; rozumie rozbieżności między mową a pismem. 

 2. Zróżnicowanie języka. Uczeń:  

1) rozróżnia treść i zakres znaczeniowy wyrazu; 2) rozróżnia regionalne odmiany polszczyzny; 3) zna typy skrótów i skrótowców 

oraz określa ich funkcje; 4) rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny, naukowy, publicystyczny.  

3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń: 

 1) rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową i stosuje się do nich; 2) rozumie, na czym polega błąd językowy; 3) 

określa kontekst komunikatu.  

3. Ortografia i interpunkcja. Uczeń: 

 wykorzystuje wiedzę o różnicach w pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i 

bezdźwięcznych.  

III. Tworzenie wypowiedzi.  

1. Retoryka i stylistyka praktyczna. Uczeń:  

1) przyjmuje cudze poglądy lub polemizuje z nimi; 2) rozwiązuje postawiony problem; 3) stosuje rytm akapitowy (przeplatanie 

akapitów dłuższych i krótszych); 4) odróżnia przykład od argumentu; 5) przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu 

argumentacyjnego.  

2. Mówienie i pisanie. Uczeń:  

1) tworzy spójne wypowiedzi ustne i pisemne w następujących formach gatunkowych: podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, 

przemówienie, wywiad; 2) recytuje tekst jako własną interpretację utworu; 3) dokonuje parafrazy tekstu.  

 IV. Samokształcenie. 

 Uczeń korzysta ze słowników, w tym: etymologicznego.  

SPOSÓB OCENIANIA UCZNIÓW W KLASACH IV-VIII 

W przypadku nauczania zdalnego obowiązują zapisy zawarte w Statucie szkoły 

OCENIE podlegać będzie w semestrze:  

 głośne czytanie 

 rozumienie czytanego tekstu (w formie testu zawierające pytania otwarte i zamknięte)  

 recytacja tekstów  

 krótsze i dłuższe wypowiedzi na lekcji (np. opowiadanie, udział w dyskusji itp.)   

 kompetencje językowe (w formie ćwiczeń, sprawdzianu z nauki o języku)  

 umiejętności ortograficzne ( w formie ćwiczeń, dyktand i sprawdzianów)  

 prace pisemne (krótsze i dłuższe) przewidziane programem dla danej klasy  

 pisemne prace domowe  

 notatki tworzone samodzielnie na lekcji  

 umiejętność pracy w grupie  

 projekty  

 niewerbalne wytwory pracy  

 inne działania, np. udział i osiągnięcia w konkursach, redagowanie tekstów do gazetki lub na stronę 

internetową szkoły, własna twórczość literacka, udział w przedstawieniach.  

 

FORMY SPRAWDZANIA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW  

TEST DIAGNOSTYCZNY  (KLASY V-VIII) 

 Rozumiany jako obiektywna próba polegająca na wykonaniu przez uczniów różnego rodzaju zadań, 

ćwiczeń itp., w celu rozpoznania stanu ich wiedzy i umiejętności dla opracowania dalszej drogi 

postępowania.  

 Nauczyciel przeprowadza do końca września.  



 Wyniki badania diagnostycznego wiedzy i umiejętności uczniów nie będą  przeliczane na ocenę bieżącą i 

wpisywane do dziennika.  

 

PRACE KLASOWE  

 Przeprowadzane są po zakończeniu działu.  

 Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem,  

 Zakres materiału zostaje utrwalony na lekcji powtórzeniowej.  

 Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową (np. z przyczyn losowych), to powinien ją napisać w terminie 

nieprzekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły.  

 Każdą pracę można poprawić tylko raz w terminie wskazanym przez nauczyciela. Do dziennika wówczas 

wpisane zostają dwie oceny. Kryteria ocen są identyczne.  

 O poprawę wnioskuje uczeń. Nie przewiduje się poprawy na ocenę celującą.  

 

TESTY  

 Rozumiane jako samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane podczas zajęć 

edukacyjnych i obejmujące określony materiał tematyczny.  

 

KARTKÓWKI  

 Obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji lub pracy domowej.  

 Trwają 5 - 15 minut.  

 Nie muszą być zapowiadane.  

 Nie podlegają poprawie (chyba, że za zgodą nauczyciela).  

 

ODPOWIEDŹ USTNA  

 Rozumiana jako krótsza lub dłuższa ustna wypowiedź ucznia dotycząca pytania skierowanego do niego 

przez nauczyciela.  

 

INDYWIDUALNA PRACA PISEMNA NA LEKCJI  

 Rozumiana jako samodzielne pisemne rozwiązanie zadania, problemu, odpowiedzi na pytania, opisu itp. 

podczas lekcji.  

 

AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH  

 Rozumiana jako czynne uczestniczenie ucznia w rozwiązywaniu problemu, tematu itp. podczas zajęć .  

 Oceniana jest znakiem +; uzyskanie trzech + pozwala na otrzymanie oceny bardzo dobrej, a pięciu + 

oceny celującej.  

 

SPRAWDZIAN PRÓBNY KLASY VIII 

 Rozumiany jako przeprowadzone na próbę prace sprawdzające poziom opanowania wiedzy i umiejętności 

określonych w podstawie programowej.  

 Odbywa się zgodnie z podaną informacją na początku roku szkolnego.  

 Forma i czas trwania sprawdzianu są zgodne z ustaleniami CKE.  

 

OCENIONE prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, dyktanda są udostępnione uczniowi do wglądu, a 

następnie przechowywane przez nauczyciela do końca sierpnia każdego roku szkolnego.  

 Rodzice /opiekunowie prawni/ sprawdzone i ocenione prace pisemne otrzymują do wglądu podczas 

zebrań i konsultacji.  

UCZEŃ  

 Ma prawo do 2-krotnego nieprzygotowania w semestrze.  

 Po wykorzystaniu limitu za każde nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  
 

Wobec wszystkich uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel 

przedmiotu stosuje zawarte w nich zalecenia. 



Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka polskiego dla uczniów z dysleksją:  

- niewymaganie głośnego czytania w obecności klasy, 

- dawanie większej ilości czasu na czytanie poleceń słownych, zadań z treścią - zarówno podczas 

lekcji jak i w czasie prac kontrolnych, 

- czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań  rozłożone w czasie, pozwolenie na korzystanie z 

książek mówionych, 

- w trakcie sprawdzianów zwiększenie ilość czasu potrzebnego na rozwiązanie zadania, udostępnienie 

podobnych, przykładowych zadań do rozwiązania w domu, 

-  zaznaczanie  błędów w zeszytach, mobilizowanie do wnikliwej poprawy przez ucznia, 

- dawanie czasu na przygotowanie się do pisania dyktanda przez podanie uczniowi do opracowania 

trudniejszych wyrazów,  które występują w dyktandzie, 

- stosowanie tekstów z lukami, 

- tolerancyjne ocenianie za poprawność ortograficzną prac pisemnych, 

- pozostawienie większej ilości czasu na wypowiedź ustną (dawanie uczniowi krótkiego czasu na 

zastanowienie), gdyż może on mieć trudności z szybkim przypominaniem sobie dat, nazw, reguł, 

definicji, tekstu wiersza, nazw przypadków, nazw części mowy i zdania,  

- dostrzeganie i podkreślanie na forum klasy najmniejszych postępów ucznia w nauce, 

- zapewnianie uczniowi udziału w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych na terenie szkoły.   

                                                                                           

 

 


