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I. Wstęp
Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie dokumentów:
 Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim
 Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów z 2009r.
 Programu nauczana języka polskiego w klasach IV – VI w Szkole Podstawowej Nr 2 w
Lwówku Śląskim
Powyższy dokument zawiera wstęp, cele, zasady, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej, zasady i formy korygowania niepowodzeń uczniów, sposoby i zasady
informowania uczniów i rodziców o wymaganiach, postępach i osiągnięciach edukacyjnych ,
sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów, wymagania edukacyjne, szczegółowe
kryteria ocen z języka polskiego.

II. Cele przedmiotowego systemu oceniania
Ocenianie przedmiotowe (podobnie jak wewnątrzszkolne) ma na celu:
 Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z języka polskiego o
postępach w tym zakresie.
 Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
 Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji o postępach,
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 Dać nauczycielowi informacje o efektywności jego nauczania, właściwego doboru
materiałów, metod i sposobów nauczania.

III. Cele edukacyjne
1. Rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym jako składnikiem dziedzictwa kulturowego.
2. Przygotowanie do uczestnictwa w komunikacji międzyludzkiej.
3. Przygotowanie do świadomego odbioru różnych tekstów literackich, kształtowanie postawy
krytycznego uczestnika w zjawiskach kulturalnych.
4. Pogłębianie i ukierunkowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia.
5. Wdrażanie do właściwego korzystania z tekstów użytkowych.
6. Motywowanie uczniów do poznawania utworów literackich.
7. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
8. Wdrażanie do obiektywnego oceniania postaw innych ludzi, przygotowanie do umacniania
poczucia własnej wartości.
9. Kształtowanie postaw humanistycznych, motywowanie do poszukiwania w literaturze
i w życiu prawdy, dobra i piękna oraz tworzenia tych wartości.
10. Pomaganie w odkrywaniu osobistych preferencji percepcyjnych i potencjału umysłowego.
11. Przygotowanie do działania w zespole i rozwiązywania problemów.

IV. Zasady przedmiotowego systemu oceniania
1. PSO ma na celu wspieranie intelektualnego i osobowościowego ucznia.
2. Na początku roku szkolnego dokonuje się diagnozy wstępnej poziomu wiedzy i umiejętności
uczniów.
3. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
4. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielowi rzetelnej informacji o specjalnych
uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia.
5. Stosuje się dwa poziomy wymagań: podstawowy i ponadpodstawowy.
6. Wymagania ponadpodstawowe zawierają w sobie wymagania podstawowe. Aby zaliczyć
poziom ponadpodstawowy należy najpierw zaliczyć poziom podstawowy.
7. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen.
8. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji, powinien
pisać w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem, nie zgłoszenie się, skutkuje
oceną niedostateczną.
9. Za prace klasowe uważane są wypracowania klasowe, testy gramatyczne, różnego rodzaju
testy - zapowiedziane z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
10. Sprawdzone prace klasowe pozostają do wglądu rodziców u nauczyciela przedmiotu podczas
jego dyżurów, konsultacji indywidualnych i zebrań.
11. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń
i podręcznika.
12. Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji bez sankcji, nie
podając przyczyny. Nie dotyczy to lekcji, na których nauczyciel zaplanował pracę klasową lub
powtórzenie materiału.
13. Każde kolejne nieprzygotowanie do zajęć, równa się ocenie niedostatecznej.
14. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji za brak przygotowania do lekcji, które nastąpiło
z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez rodzica/opiekuna.
15. Prace domowe, szczególnie wypracowania, muszą być wykonywane w terminie.
16. Jeżeli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony
nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na zajęciach lub
usprawiedliwiona dłuższa nieobecność.
17. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Okres ten trwa
od 3 - 7 dni w zależności od absencji.
18. Sprawdzian śródsemestralny (klasyfikacyjny) pisany z powodu złej frekwencji.

V. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
1. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego
Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega:
- mówienie (opowiadania ustne - twórcze i odtwórcze)
- czytanie:
- głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa
- ciche ze zrozumieniem
- pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w klasie)

- posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi
- znajomość treści lektur obowiązkowych

- znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku
- inne (recytacja, rysunkowe konkretyzacje utworów literackich, wykonanie określonych projektów, realizacja
zadań w grupie)

2. Sposoby oceniania poszczególnych umiejętności
Umiejętność:
- mówienie
- czytanie:
- głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury
żywego słowa
- ciche ze zrozumieniem

Sposób oceniania:
- kryteria oceny opowiadania ustnego
kryteria oceny czytania głośnego
według liczby uzyskanych punktów przeliczanych na oceny
[podawane po każdym sprawdzianie]
-

- pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi (w - kryteria oceny pisemnych prac klasowych i domowych
domu i w klasie)
(ćwiczenia redakcyjne)
- posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi - zasady oceniania dyktand
- znajomość treści lektur obowiązkowych

- według liczby uzyskanych punktów przeliczanych na oceny
[podawane po każdym sprawdzianie]

- znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku

- według liczby uzyskanych punktów przeliczanych na oceny
[podawane po każdym sprawdzianie]

- recytacja

- kryteria oceny recytacji

- rysunkowe konkretyzacje utworów literackich

- kryteria oceny rysunkowych konkretyzacji utworów

- realizacja określonych projektów

- kryteria podawane po realizacji projektu, uwzględniające
zasady ustalone przed jego realizacją

- ocena realizacji zadań w grupie

- kryteria oceny współpracy w grupie

Ocenę celującą za stylistyczną pracę pisemną otrzymuje uczeń, który nie popełnił błędów
orograficznych, językowych i rzeczowych, zastosował interesującą formę wypowiedzi,
wprowadził środki wzbogacające wypowiedź i wykazał się wiedzą oraz umiejętnościami
wykraczającymi poza obowiązujący materiał.
UWAGA! Praca nie na temat oceniona będzie na ocenę niedostateczną.

3. Liczba i częstotliwość pomiarów w semestrze:
Formy sprawdzania wiedzy
umiejętności
Prace klasowe

Częstotliwość w semestrze

Testy gramatyczne i literackie

co najmniej 2

Prace domowe

co najmniej 2

Dyktanda

co najmniej 1

Czytanie

co najmniej 1

Kartkówki

na bieżąco

Recytacja

1 raz w semestrze

Wypowiedzi ustne

na bieżąco

Praca w grupach

na bieżąco

Aktywność i praca na lekcji

na bieżąco

Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń

przynajmniej raz w semestrze

Prace dodatkowe

na bieżąco

co najmniej 2

4. Punktacja procentowa przy ocenianiu na języku polskim:
( dla uczniów , którzy nie mają trudności w nauce )
100%- 90%

Bardzo dobry

89%- 75 %

Dobry

74% -55 %

Dostateczny

54% - 35%
34 % i mniej

Dopuszczający
Niedostateczny

(dla uczniów posiadających opinię / orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej o
dostosowaniu poziomu nauczania ze wszystkich przedmiotów)
100%- 81 %

Bardzo dobry

80%- 65 %

Dobry

64% -50 %

Dostateczny

49%-30%
Dopuszczający
29 % i mniej Niedostateczny

VI. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej
1. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
2. W wyjątkowych przypadkach ( choroba, sytuacje losowe ) uczeń ma prawo zwrócić się
z prośbą do nauczyciela języka polskiego o zweryfikowanie proponowanej oceny rocznej,
w wyniku pisemnego sprawdzianu obejmującego roczny program nauczania wg kryterium
określonego przezutego nauczyciela.

VII. Zasady i formy korygowania niepowodzeń uczniów
1. Każdy uczeń może w semestrze poprawić tylko 2 formy sprawdzania wiedzy i umiejętności,
tj. pracy klasowej, testu gramatycznego i literackiego, dyktanda.
2. Pracę klasową poprawia uczeń na własną prośbę w terminie dwóch tygodni lub poprawa może
nastąpić w terminie ustalonym przez nauczyciela z innych ważnych przyczyn.
3. Uczeń, ma prawo napisać pracę klasową, jeżeli nie wywiąże się z tego obowiązku, skutkuje to
oceną niedostateczną.
4. Kartkówki nie podlegają poprawie.

VIII. Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o wymaganiach,
postępach i osiągnięciach edukacyjnych
1. Na początku roku szkolnego ( do końca września ) uczniowie i rodzice zostają
poinformowani o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu
nauczania języka polskiego oraz o sposobach ich sprawdzania.
2. O uzyskiwanych ocenach uczniowie będą informowani na bieżąco.
3. Ocena jest jawna zarówno dla ucznia jak i jego rodzica.
4. Rodzice są zobowiązani podpisać każdą ocenę ucznia wpisaną do zeszytu
przedmiotowego i ćwiczeniowego.
5. Oceny z twórczych prac pisemnych opatrywane są przez nauczyciela krótkim
komentarzem.
6. Prace pisemne są do wglądu rodziców u nauczycieli przedmiotu ( nie są one wydawane
uczniom ). Nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac klasowych przez okres 1 roku
szkolnego.
7. Rodzice będą powiadamiani o osiągnięciach uczniów w czasie spotkań z wychowawcą.
8. O trudnościach w nauce, lekceważącym stosunku do przedmiotu, rodzice będą
informowani podczas organizowanych indywidualnie spotkań, konsultacji.

IX. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów
1. Wszystkie oceny ucznia wpisywane są do dziennika lekcyjnego pod odpowiednimi
oznaczeniami ocenianego obszaru aktywności.
2. Uzupełnieniem obowiązkowej skali ocen są plusy i minusy przy stopniach.
3. Ponadto znakiem (+) ocenia się na bieżąco aktywność ucznia na lekcji. Pięć plusów (+)
równa się ocenie bardzo dobrej. Brak przygotowania do lekcji, zaangażowania w pracę na
lekcji, zaznaczane jest minusem (-). Trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną.
4. Dyktanda, testy, prace klasowe przechowywane są przez nauczyciela przez jeden rok.
5. Podstawą do wystawienia oceny okresowej i końcoworocznej są wszystkie oceny,
jednakże decydujący wpływ mają prace klasowe, testy, dyktanda i kartkówki.
6. Portfolio - teczce, w której systematycznie gromadzone są prace ucznia oraz poprawy tych
prac, notatki (np. z lektur), inne materiały.

X. Sposoby poprawy ocen cząstkowych oraz śródrocznych i końcoworocznych.
Uczeń może poprawić cząstkowe oceny niedostateczne uzyskane za:
 mówienie (ocena jest wpisywana do dziennika obok wpisanej wcześniej oceny
niedostatecznej)
 czytanie głośne (ocena jest wpisywana do dziennika obok wpisanej wcześniej oceny
niedostatecznej)
 dyktando (przepisuje bezbłędnie dyktando poprawione przez nauczyciela; do dziennika
wpisywana jest ocena dopuszczająca)
 recytację (ocena jest wpisywana do dziennika obok wpisanej wcześniej oceny
niedostatecznej)
 sprawdziany z nauki o języku (ocena jest wpisywana do dziennika obok wpisanej
wcześniej oceny niedostatecznej)
 rysunkowe konkretyzacje utworów (ocena jest wpisywana do dziennika obok wpisanej
wcześniej oceny niedostatecznej)
 realizację określonych projektów (ocena jest wpisywana do dziennika obok wpisanej
wcześniej oceny niedostatecznej).

XI. Nadrabianie braków wynikających z przyczyn losowych
Jeżeli uczeń przez dłuższy czas nie chodzi do szkoły z przyczyn losowych, jest zobowiązany do
nadrobienia we własnym zakresie braków wynikających z absencji. W tym celu, po powrocie do
szkoły, kontaktuje się z nauczycielem przedmiotu, który dokładnie określa, w jaki sposób i w
jakim terminie uczeń powinien nadrobić zaległości.

XII. KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO
1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:











spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;
wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury;
wykorzystując swoją wiedzę w oryginalny sposób rozwiązuje problemy;
korzysta z nowości informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych
dziedzin, korzysta z wielu sposobów pracy;
potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin życia;
prezentuje własną interpretację głosową czytanego teksu;
wypowiada się płynnie i poprawnie na różne tematy;
uzasadnia własną interpretację tekstu;
rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia;
osiąga sukcesy w konkursach polonistycznych na szczeblu gminnym, powiatowym,
rejonowym itp.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:










opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania;
zauważa różnice w sposobie przekazu między literaturą, radiem i telewizją;
wyraża własny stosunek do wypowiedzi innych;
swobodnie analizuje przeczytany tekst;
dostrzega ukryty sens utworu;
z łatwością wyszukuje potrzebne informacje;
wskazuje cechy rodzajowe i gatunkowe utworu;
dostrzega analogie z innymi tekstami literackimi;
wskazuje i określa funkcje środków stylistycznych;








odczytuje myśl podmiotu lirycznego;
podejmuje rolę lidera grupy;
posługuje się poznanymi formami wypowiedzi;
w tworzeniu własnych tekstów wykorzystuje wiedzę o języku;
formułuje własne opinie i sądy;
samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i
nietypowych;
 potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje,
interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w
różnych sytuacjach.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:














w zasadzie opanował materiał programowy;
rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi;
wyodrębnia podstawowe elementy utworu poetyckiego;
popiera swoją wypowiedź cytatami;
pracując w grupie, podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów;
opracowuje temat w sposób wyczerpujący;
chętnie zabiera głos na każdy temat;
potrafi zredagować pracę stylistyczną charakteryzującą się spójną kompozycją;
ma bogaty zasób słownictwa;
trafnie argumentuje własne zdanie;
poprawnie wyjaśnia hasła z encyklopedii i słowników;
rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania;
płynnie, z poprawną artykulacją oraz dykcją i intonacją recytuje dłuższy utwór poetycki
lub fragment prozy;
 potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider, jak i partner, wyciągać wnioski,
różnicować ważność informacji, wybrać własny sposób uczenia się.
4.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów
w dalszym uczeniu się języka polskiego;
 samodzielnie wykonuje powierzone mu proste zadania teoretyczne i praktyczne;
 zna cechy form wypowiedzi przewidzianych programem;
 porządkuje wydarzenia w układzie chronologicznym;
 wskazuje elementy świata przedstawionego w utworze;
 buduje logiczną, spójną wypowiedź kilkuzdaniową;
 próbuje argumentować własny punkt widzenia;
 potrafi omówić budowę wiersza;
 uczestniczy w dyskusji;
 potrafi wypowiedzieć się na dany temat tekstu literackiego;
 nie zawsze odrabia pracę domową;
 posiada duże braki w wiadomościach;
 nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości;
 współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować.

5.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania
 konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu;
 rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy nauczyciela;
 odróżnia poezję od prozy;
 często nie odrabia prac domowych;

 rozumie proste zagadnienia wyrażone w sposób jednoznaczny;
 potrafi słuchać dyskusji;
 potrafi współpracować w grupie;
 recytuje fragment prozy lub krótki utwór poetycki;
 redaguje kilkuzdaniowe wypowiedzi na tematy związane ze szkołą, domem,
środowiskiem, treścią tekstu;
 rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny.
6.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy;
 jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program;
 nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy
nauczyciela;
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji;
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu;
 nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów;
 nie wykazuje żadnych postępów w nauce.

XII 2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe.
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji:
UMIEJĘTNOŚĆ

KLASA IV

Czytanie i słuchanie Uczeń identyfikuje
nadawcę i odbiorcę
wypowiedzi; z
niewielką pomocą
określa temat tekstu i
jego główną myśl. W
mało skomplikowanych
tekstach wskazuje
autora, narratora,
słuchacza, czytelnika.

KLASA V

KLASA VI

Uczeń identyfikuje
nadawcę i odbiorcę
wypowiedzi;
samodzielnie określa
temat tekstu i jego
główną myśl.
Wskazuje autora,
narratora, słuchacza,
czytelnika.

Uczeń samodzielnie
identyfikuje nadawcę
i odbiorcę
wypowiedzi;
sprawnie określa
temat tekstu i jego
główną myśl, także w
trudniejszych
przykładach.
Wskazuje autora,
narratora, słuchacza,
czytelnika.
Uczeń określa
bezpośrednio
wyrażone nadawcy
komunikatu, a także
intencje wyrażone
pośrednio oraz
wyciąga wnioski
wynikające z
przesłanek zawartych
w tekście - rozpoznaje
prawdę lub fałsz.
Uczeń samodzielnie
potrafi oddzielać
informacje ważne od
informacji
drugorzędnych, także

Uczeń określa
bezpośrednio wyrażone
intencje nadawcy
komunikatu.

Uczeń określa
bezpośrednio
wyrażone nadawcy
komunikatu, a także
intencje wyrażone
pośrednio.

Uczeń z niewielką
pomocą potrafi
oddzielać informacje
ważne od informacji
drugorzędnych.

Uczeń podejmuje
próbę oddzielenia
informacji ważnych
od informacji
drugorzędnych.

w bardziej
rozbudowanych
przykładach.
Uczeń zauważa
Uczeń na ogół
Uczeń bezbłędnie
dosłowne i przenośne
rozumie dosłowne i
rozumie dosłowne i
znaczenie wyrazów w
przenośne znaczenie
przenośne znaczenie
prostych przykładach.
wyrazów w
wyrazów w
wypowiedzi oraz
wypowiedzi oraz
zauważa zależności
rozumie zależności
pomiędzy
pomiędzy
przenośnym
przenośnym
znaczeniem a intencją znaczeniem a intencją
nadawcy wypowiedzi. nadawcy wypowiedzi.
Uczeń wskazuje części Uczeń wskazuje
Uczeń wskazuje
składowe wypowiedzi
części składowe
części składowe
(tytuł, wstęp,
wypowiedzi (tytuł,
wypowiedzi (tytuł,
rozwinięcie,
wstęp, rozwinięcie,
wstęp, rozwinięcie,
zakończenie, akapity).
zakończenie, akapity), zakończenie, akapity)
Zauważa zależność
a także dostrzega
oraz dostrzega i
między tytułem a
relacje między nimi.
wyjaśnia relacje
treścią.
Wyjaśnia zależność
między nimi.
między tytułem a
Interpretuje tytuł.
treścią.
Uczeń odróżnia tekst
Uczeń samodzielnie
Uczeń samodzielnie
literacki od tekstu
odróżnia tekst
odróżnia tekst
użytkowego z niewielką literacki od tekstu
literacki od tekstu
pomocą nauczyciela;
użytkowego; potrafi
użytkowego; potrafi
potrafi rozpoznać formy rozpoznać cechy
rozpoznać cechy
użytkowe: zaproszenie, takich form
takich form
życzenia, ogłoszenie,
gatunkowych jak:
gatunkowych jak:
instrukcja, przepis.
zaproszenie, życzenia, zaproszenie, życzenia,
Potrafi odróżnić tekst
gratulacje, ogłoszenie, gratulacje, ogłoszenie,
literacki od
instrukcja, przepis.
zawiadomienie,
reklamowego.
Potrafi wskazać cechy instrukcja, przepis.
tekstu reklamowego.
Wskazuje w tekście
reklamowym
informacje podane
wprost i ukryte,
rozumie, określa cel
reklamy – wskazuje
funkcję perswazyjną .
Uczeń czyta teksty
Uczeń płynnie czyta
Uczeń bezbłędnie
głośno oraz cicho,
teksty głośno oraz
czyta teksty głośno
starając się stosować do cicho. Świadomie
oraz cicho.
znaków
stosuje pauzę,
Świadomie różnicuje
interpunkcyjnych.
odpowiednią
sposób artykulacji w
Rozumie rolę akapitów, intonację, tempo
zależności od intencji.
marginesów w tekście
podczas głośnego
Wyjaśnia rolę znaków
pisanym prozą, a także czytania. Rozumie
interpunkcyjnych,
funkcje wersów,
rolę znaków
akapitów,
zwrotek, rymów w
interpunkcyjnych,
marginesów w tekście
tekście poetyckim.
akapitów,
pisanym prozą, a
marginesów w tekście także funkcje wersów,
pisanym prozą a także zwrotek, rymu w
funkcje wersów,
tekście poetyckim.

Uczeń rozpoznaje
znaczenie
niewerbalnych środków
komunikowania się
przy pomocy
nauczyciela.
Samokształcenie i
docieranie do
informacji

Uczeń samodzielnie
posługuje się
słownikiem
ortograficznym, a z
pomocą nauczyciela
wyszukuje informacje
w encyklopedii,
słowniku języka
polskiego, internecie.

zwrotek, rymu w
tekście poetyckim.
Uczeń z nielicznymi
błędami,
samodzielnie
rozpoznaje znaczenie
niewerbalnych
środków
komunikowania się.
Uczeń wyszukuje
informacje w
encyklopedii,
słowniku
ortograficznym,
małym lub
podręcznym słowniku
języka polskiego,
słowniku wyrazów
bliskoznacznych,
Internecie. Z pomocą
nauczyciela korzysta
ze słownika
frazeologicznego.

Uczeń bezbłędnie i
samodzielnie
rozpoznaje znaczenie
niewerbalnych
środków
komunikowania się.
Uczeń samodzielnie
wyszukuje informacje
w encyklopedii,
leksykonie, słowniku
ortograficznym,
małym lub
podręcznym słowniku
języka polskiego,
słowniku wyrazów
bliskoznacznych,
słowniku poprawnej
polszczyzny,
frazeologicznym,
Internecie. Stara się
ocenić wiarygodność
źródeł.

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
UMIEJĘTNOŚĆ
Analiza tekstu

KLASA IV

KLASA V

Uczeń odróżnia
fikcję artystyczną od
rzeczywistości na
wyrazistych
przykładach.

Uczeń samodzielnie
odróżnia fikcję
artystyczną od
rzeczywistości w mniej
wyrazistych utworze
tekście literackim,
próbuje porównywać
fikcję z
rzeczywistością.
Uczeń wskazuje
Uczeń rozpoznaje
elementy realistyczne elementy realistyczne i
i fantastyczne w baśni fantastyczne w baśni,
i legendzie.
legendzie, micie, bajce,
powieści.

Uczeń wskazuje
środki stylistyczne
(epitet, porównanie,
przenośnia) w tekście
literackim. Z pomocą
nauczyciela objaśnia
ich funkcję.

Uczeń rozpoznaje
środki stylistyczne
(porównanie,
przenośnia, epitet,
wyraz
dźwiękonaśladowczy,
uosobienie, ożywienie)

KLASA VI
Uczeń bezbłędnie
odróżnia fikcję
artystyczną od
rzeczywistości w
różnych utworach
literackich. Odnosi
fikcyjne wydarzenia,
miejsca, postaci do
rzeczywistych.
Uczeń rozpoznaje
elementy realistyczne
i fantastyczne w
baśni, legendzie,
micie, bajce,
opowiadaniu i
powieści. Potrafi
przedstawić ich
funkcję w utworze.
Uczeń rozumie
zależność pomiędzy
środkami
stylistycznymi
zastosowanymi w
utworze a jego
treścią. Uzasadnia

Uczeń rozumie
różnicę pomiędzy
osobą mówiącą w
utworze literackim a
jego autorem.

Uczeń potrafi
wskazać wers,
zwrotkę, rym.

Uczeń rozumie
znaczenie akapitu w
tekście.

Uczeń wymienia
elementy świata
przedstawionego w
utworze pisanym
prozą.

Uczeń rozpoznaje
baśń i legendę.

Uczeń z pomocą
nauczyciela wskazuje
wybrane elementy
dzieła filmowego,

w tekście literackim i
próbuje samodzielnie
objaśnić ich funkcję.
Uczeń rozumie różnicę
pomiędzy osobą
mówiącą w utworze
literackim a jego
autorem. Potrafi
scharakteryzować
osobę mówiącą na
podstawie jej
wypowiedzi.

swoje zdanie
odwołując się do
tekstu.
Uczeń jest świadomy
różnicy pomiędzy
osobą mówiącą w
utworze literackim a
jego autorem. Potrafi
samodzielnie
scharakteryzować
osobę mówiącą na
podstawie jej
wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie
Uczeń bezbłędnie
rozpoznaje wers,
potrafi rozpoznać
zwrotkę, rym, rytm. Z
wers, zwrotkę, rym,
pomocą nauczyciela
rytm. Potrafi omówić
omawia ich funkcję.
funkcje powyższych
elementów. Odróżnia
wiersz biały od
wiersza rymowanego.
Uczeń rozumie i
Uczeń wskazuje w
wyjaśnia znaczenie
utworze wydarzenia,
akapitu w tekście.
które tworzą wątki
Potrafi wskazać w
główne i poboczne.
utworze wydarzenia,
Omawia związki
które tworzą
miedzy częściami
główne wątki.
dłuższego tekstu
pisanego prozą.
Uczeń wskazuje i
Uczeń potrafi nazwać
nazywa elementy
elementy świata
świata przedstawionego przedstawionego w
w utworze pisanym
utworze pisanym
prozą (przede
prozą (przede
wszystkim w baśni,
wszystkim w baśni,
legendzie, micie,
legendzie, micie,
powieści).
bajce powieści i
utworze
dramatycznym.).
Uczeń samodzielnie
Uczeń rozpoznaje
rozpoznaje baśń,
baśń, legendę, mit,
legendę, mit, bajkę,
bajkę, komiks,
komiks. Próbuje
powieść, fraszkę.
wskazać elementy
Wskazuje i omawia
charakterystyczne dla
elementy
tych gatunków.
charakterystyczne dla
legendę, mit, bajkę,
tych gatunków.
komiks.
legendę, mit, bajkę,
komiks, powieść,
fraszkę.
Uczeń wskazuje
Uczeń wskazuje i
elementy dzieła
omawia elementy
filmowego,
dzieła filmowego
telewizyjnego i
oraz telewizyjnego.

Wstępne
rozpoznanie,
interpretacja,
wartości i
wartościowanie.

telewizyjnego.

teatralnego. Wskazuje
różnice między filmem
a programem
informacyjnym czy
programem
rozrywkowym.

Uczeń próbuje
nazwać swoje reakcje
czytelnicze
(wrażenia, emocje).
Z pomocą
nauczyciela wskazuje
najważniejsze
elementy świata
przedstawionego,
które je wzbudzają.

Uczeń nazywa swoje
reakcje czytelnicze
(wrażenia, emocje) i
potrafi wskazać te
elementy świata
przedstawionego, które
je wzbudzają.

Uczeń wymienia
bohaterów utworu,
krótko ich opisuje.

Uczeń charakteryzuje i
ocenia bohaterów.
Krótko określa swój
stosunek do nich.
Próbuje znaleźć
odniesienia do
własnych doświadczeń.

Uczeń wskazuje w
tekstach kultury
wyraźnie zaznaczone
wartości pozytywne i
ich przeciwieństwa.

Uczeń wskazuje w
tekstach kultury
wartości pozytywne i
ich przeciwieństwa,
zauważa kontrast
między nimi.

Uczeń odbiera
dosłowne przesłanie
utworu. Z pomocą

Uczeń zauważa
dosłowne i przenośne
przesłanie utworu.

Charakteryzuje różne
typy filmu
(dokumentalny,
fabularny), program
informacyjny,
edukacyjny,
rozrywkowy.
Wyodrębnia i omawia
elementy składające
się na widowisko
teatralne: gra
aktorska, reżyseria,
dekoracja,
charakteryzacja,
kostiumy, rekwizyty i
omawia elementy.
Uczeń precyzyjnie
nazywa swoje reakcje
czytelnicze
(wrażenia, emocje) i
wskazuje te elementy
świata
przedstawionego,
które je wzbudzają.
Porównuje sytuację
bohaterów z
własnymi
doświadczeniami,
wyciąga wnioski
Samodzielnie
charakteryzuje i
ocenia bohaterów,
także
niejednoznacznych,
uzasadniając swój
stosunek do nich.
Wskazuje
reprezentowane przez
nich wartości. Odnosi
przeżycia bohaterów
do własnych.
Uczeń omawia
zauważone w różnych
tekstach kultury
wartości pozytywne i
ich przeciwieństwa,
oraz zależności
między nimi.
Powołuje się na
własne przykłady,
szuka analogii w
innych tekstach.
Uczeń odbiera utwór
na poziomie
dosłownym i

nauczyciela objaśnia
morał bajki i
przesłanie baśni.

Objaśnia morał bajki i
przesłanie baśni.

przenośnym, omawia
związki pomiędzy
nimi. Wyczerpująco
objaśnia morał bajki i
przesłanie baśni,
powołując się na
odpowiednie
fragmenty tekstu.

III. Tworzenie wypowiedzi
UMIEJĘTNOŚĆ
Mówienie i pisanie

KLASA IV
Uczeń tworzy dość
spójne wypowiedzi
ustne i pisemne na
tematy poruszane na
zajęciach.

KLASA V
Uczeń tworzy spójne
(krótkie i
obszerniejsze)
wypowiedzi ustne i
pisemne na tematy
poruszane na
zajęciach.

KLASA VI

Uczeń tworzy krótsze
i dłuższe,
wyczerpujące i dobrze
skomponowane
wypowiedzi ustne i
pisemne na tematy
poruszane na
zajęciach.
Uczeń dostosowuje
Uczeń dostosowuje
Uczeń sprawnie
sposób wyrażania się sposób wyrażania się dostosowuje sposób
do oficjalnej i
do oficjalnej i
wyrażania się do
nieoficjalnej sytuacji
nieoficjalnej sytuacji
oficjalnej i
komunikacyjnej w
komunikacyjnej w
nieoficjalnej sytuacji
zależności od
zależności od
komunikacyjnej w
zamierzonego celu:
zamierzonego celu:
zależności od
prośba, pytanie,
prośba, pytanie,
zamierzonego celu:
wyjaśnienie, odmowa, wyjaśnienie, odmowa, prośba, pytanie,
zaproszenie.
zaproszenie, ocena,
wyjaśnienie, odmowa,
opinia.
zaproszenie, ocena,
opinia,
podziękowanie,
przemówienie.
Uczeń formułuje
Uczeń formułuje
Uczeń biegle
proste pytania do
pytania otwarte i
formułuje pytania,
tekstu.
zamknięte w celu
dążąc do uzyskania
uzyskania
jak najpełniejszych
konkretnych
informacji.
informacji.
Uczeń prowadzi
Uczeń w sposób
Uczeń w sposób
rozmowy na tematy
świadomy i swobodny świadomy i swobodny
związane z otaczającą prowadzi rozmowy na prowadzi rozmowy na
go rzeczywistością i
tematy związane z
tematy związane z
poznanymi tekstami
otaczającą go
otaczającą go
kultury.
rzeczywistością i
rzeczywistością i
poznanymi tekstami
poznanymi tekstami
kultury. Posługuje się kultury. Odpowiednio
mimiką, gestykulacją, posługuje się mimiką,
postawa ciała, aby
gestykulacją, postawa
skupić uwagę
ciała, aby skupić
rozmówcy na swojej
uwagę rozmówcy na
wypowiedzi.
swojej wypowiedzi.
Przestrzega zasad

kulturalnej rozmowy.
Uczeń wyraża
Uczeń świadomie w
Uczeń świadomie i
intencje w swoich
sposób bezpośredni i samodzielnie w
wypowiedziach.
pośredni wyraża
sposób bezpośredni i
intencje w swoich
pośredni wyraża
wypowiedziach.
intencje w swoich
Tekstach. Formułuje
wypowiedziach.
wypowiedź na temat
Formułuje
intencji zawartych w
wypowiedź na temat
tekstach literackich
intencji zawartych w
oraz wypowiedzi
tekstach Formułuje
innych rozmówców
wypowiedź na temat
(wyraziste przykłady). intencji zawartych w
tekstach literackich
oraz wypowiedzi
innych rozmówców
(wyraziste przykłady).
literackich oraz
wypowiedzi innych
rozmówców.
Uczeń nazywa
Uczeń nazywa
Uczeń nazywa
uczucia.
uczucia. Opisuje
uczucia. Opisuje
własne przeżycia.
własne przeżycia i
przeżycia bohatera
literackiego.
Uczeń opisuje postać, Uczeń opisuje postać, Uczeń opisuje postać,
przedmiot, zwierzę,
przedmiot, zwierzę,
przedmiot, Uczeń
miejsce, krajobraz,
miejsce, krajobraz,
samodzielnie opisuje
używając poprawnych używając poprawnych postać, przedmiot,
form gramatycznych
form gramatycznych
zwierzę, miejsce,
odmiennych części
odmiennych części
krajobraz, używając
mowy.
mowy. W opisie
poprawnych form
stosuje słownictwo
gramatycznych
nacechowane
odmiennych części
emocjonalnie,
mowy. W opisie
porównania, epitety.
stosuje słownictwo
nacechowane
emocjonalnie,
porównania, epitety.
Uczeń przy
Uczeń przedstawia
Uczeń samodzielnie
niewielkiej pomocy
przebieg zdarzeń w
przedstawia przebieg
nauczyciela
utworze w sposób
zdarzeń w utworze w
przedstawia przebiegu chronologiczny.
sposób
zdarzeń w utworze w
chronologiczny
sposób
(bardziej
chronologiczny.
skomplikowana
fabuła).
Uczeń formułuje
Uczeń formułuje
Uczeń samodzielnie
wypowiedź ustną z
wypowiedź ustną z
formułuje wypowiedź
właściwą intonacją,
właściwą intonacją,
ustną z właściwą
akcentem
akcentem
intonacją, akcentem
wyrazowym.
wyrazowym.
wyrazowym.
Wprowadza pauzę.
Wprowadza pauzę.
Wprowadza pauzę.
Moduluje swój głos,
Moduluje swój głos w
by podkreślić sens
sposób świadomy, by

swojej wypowiedzi.

Uczeń z pomocą
przygotowuje
recytację tekstu
poetyckiego. Recytuje
teksty poetyckie z
właściwą intonacją,
tempem i
uwzględnieniem
znaków
interpunkcyjnych.

Uczeń samodzielnie
przygotowuje
recytację tekstu
poetyckiego, a z
pomocą –
prozatorskiego.
Recytuje, głosowo
interpretując teksty
poetyckie, z właściwą
intonacją, tempem i
uwzględnieniem
znaków
interpunkcyjnych.
Uczeń tworzy w miarę Uczeń tworzy
poprawne
wypowiedzi pisemne
wypowiedzi pisemne (notatka, zaproszenie,
(prosta notatka,
list prywatny, opis,
zaproszenie, list
opowiadanie,
prywatny, opis,
opowiadanie z
opowiadanie). Stosuje dialogiem, pamiętnik,
właściwą
ogłoszenie, dziennik).
kompozycję, układ
Dba o właściwą
graficzny,
kompozycję i układ
Wykorzystuje
graficzny
znajomość
wypowiedzi. Stosuje
podstawowych zasad się do poznanych
ortografii i
reguł ortografii i
interpunkcji
interpunkcji.

podkreślić sens swojej
wypowiedzi.
formułuje wypowiedź
ustną z właściwą
intonacją, akcentem
wyrazowym.
Wprowadza pauzę.
Uczeń samodzielnie
przygotowuje
recytację tekstu
poetyckiego i
prozatorskiego.
Recytuje z
uwzględnieniem
znaków
interpunkcyjnych,
świadomie dobierając
tempo i intonację,
które podkreślą
przekaz utworu.
Uczeń tworzy
wyczerpujące,
ciekawe wypowiedzi
pisemne (notatka,
zaproszenie, list
prywatny i oficjalny,
opis, opowiadanie,
opowiadanie z
dialogiem, pamiętnik,
ogłoszenie, dziennik z
perspektywy własnej i
bohatera literackiego,
sprawozdanie).
Sprawnie stosuje
odpowiadającą
wymogom formy
kompozycję i układ
graficzny.
wykorzystując
znajomość ortografii i
interpunkcji.

IV. Świadomość językowa w odbiorze i tworzeniu wypowiedzi.
UMIEJĘTNOŚĆ
Fonetyka

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

Uczeń zna alfabet i
potrafi z nielicznymi
błędami wykorzystać
jego
znajomość
podczas korzystania ze
słownika
czy
encyklopedii.

Uczeń zna alfabet i
potrafi
wykorzystać
jego
znajomość
podczas korzystania ze
słownika
czy
encyklopedii, słownika
ortograficznego,
małego
lub
podręcznego słownika

Uczeń zna alfabet i
potrafi samodzielnie
wykorzystać
jego
znajomość podczas
korzystania
ze
słownika
czy
encyklopedii, małego
lub
podręcznego
słownika
języka

Uczeń rozróżnia głoski
od liter. Dzieli wyrazy
na sylaby i zgodnie z
nim zazwyczaj
poprawnie przenosi
wyrazy.
Wymienia dwie
funkcje litery "i":
zmiękczającą i
sylabotwórczą.

Ortografia

Uczeń pisze poprawnie
spółgłoski twarde i
miękkie wykorzystując
przy tym wiedzę o
różnicach w wymowie
i
pisowni
wyżej
wymienionych
spółgłosek.

Uczeń zapisuje z
nielicznymi błędami
wyrazy z ch i rz
wykorzystując zasadę
ich pisowni po
spółgłoskach
- ó i u, ż, h
wykorzystując
informację o
wymianie. W razie
wątpliwości sprawdza
pisownię w słowniku
ortograficznym.
Uczeń pisze z wyrazy
wielką i małą literą z
nielicznymi błędami
wykorzystując wiedzę
o częściach mowy.

języka
polskiego,
słownika
wyrazów
bliskoznacznych
Uczeń rozróżnia głoski
od liter. Sprawnie
dzieli wyrazy na
sylaby.
Rozumie funkcję
zmiękczającą i
sylabotwórczą litery
"i". Uczeń widzi
różnice pomiędzy
wymową a pisownią
głosek nosowych,
dźwięcznych i
bezdźwięcznych.
Uczeń pisze poprawnie
spółgłoski twarde i
miękkie, samogłoski
ustne
i
nosowe,
spółgłoski dźwięczne i
bezdźwięczne
wykorzystując
przy
tym wiedzę o różnicach
w wymowie i pisowni
wyżej wymienionych
spółgłosek

polskiego, słownika
wyrazów
bliskoznacznych.
Uczeń rozróżnia
głoski od liter. Dzieli
bezbłędnie wyrazy na
sylaby.

Rozumie funkcję
zmiękczającą i
sylabotwórczą litery
"i". Uczeń omawia
różnice pomiędzy
wymową a pisownią
głosek nosowych,
dźwięcznych i
bezdźwięcznych.
Uczeń
pisze
poprawnie spółgłoski
twarde i miękkie,
samogłoski ustne i
nosowe, spółgłoski
dźwięczne
i
bezdźwięczne
wykorzystując przy
tym
wiedzę
o
różnicach
w
wymowie i pisowni
wyżej wymienionych
spółgłosek.
Uczeń zapisuje
Uczeń zapisuje
poprawnie wyrazy z ch bezbłędnie wyrazy z
i rz wykorzystując
ch i rz wykorzystując
zasadę ich pisowni po zasadę ich pisowni
spółgłoskach,
po spółgłoskach,
- ó i u, ż, h
- ó i u, ż, h
wykorzystując
wykorzystując
informację o wymianie informację o
W razie wątpliwości
wymianie W razie
sprawdza pisownię w
wątpliwości
słowniku
sprawdza pisownię w
ortograficznym.
słowniku
ortograficznym. .
Uczeń pisze poprawnie Uczeń pisze
wyrazy wielką i małą
bezbłędnie wyrazy
literą wykorzystując
wielką i małą literą
wiedzę o częściach
wykorzystując
mowy. Uczeń pisze
wiedzę o częściach
poprawnie zakończenia mowy. Uczeń pisze
bezokoliczników i
poprawnie
formy czasowników w zakończenia
trybie
bezokoliczników i
przypuszczającym.
formy czasowników
zapisuje wyrażenia
w trybie

przyimkowe. Uczeń
poprawnie zapisuje
przymiotniki i
przysłówki w stopniu
równym, wyższym i
najwyższym.

Słowotwórstwo

Fleksja

Uczeń podejmuje
próby tworzenia
rodziny wyrazów i
wskazuje wyrazy
pokrewne.
Uczeń rozróżnia
wyrazy pokrewne od
synonimów z
nielicznymi błędami.

Uczeń podejmuje
próby wykorzystania
formantów do
tworzenia wyrazów
pochodnych.
Uczeń rozpoznaje
rzeczownik,
czasownik,
przymiotnik,
przysłówek.

Uczeń stosuje
poprawne formy
gramatyczne wyrazów
odmiennych
(rzeczownik,
przymiotnik,
czasownik).

Uczeń samodzielnie
tworzy rodzinę
wyrazów i wskazuje
wyrazy pokrewne.
Uczeń poprawnie
rozróżnia wyrazy
pokrewne od
synonimów. Uczeń
bezbłędnie rozróżnia
wyrazy pokrewne od
synonimów.
Uczeń wykorzystuje
formanty do tworzenia
wyrazów pochodnych.
Uczeń rozpoznaje
rzeczownik,
czasownik,
przymiotnik,
przysłówek, liczebnik,
przyimek, spójnik.

Uczeń stosuje
poprawne formy
gramatyczne wyrazów
odmiennych
(rzeczownik,
przymiotnik,
czasownik, liczebnik,
zaimek).

przypuszczającym.
Uczeń pisze
poprawnie wyraz nie
z różnymi częściami
mowy oraz
poprawnie zapisuje
wyrażenia
przyimkowe. Uczeń
poprawnie zapisuje
przymiotniki i
przysłówki w stopniu
równym, wyższym i
najwyższym.
Uczeń samodzielnie i
bezbłędnie tworzy
rodzinę wyrazów i
wskazuje wyrazy
pokrewne.
. Uczeń bezbłędnie
rozróżnia wyrazy
pokrewne od
synonimów.

Uczeń bezbłędnie
wykorzystuje
formanty do
tworzenia wyrazów
pochodnych.
Uczeń rozpoznaje
rzeczownik,
czasownik,
przymiotnik,
przysłówek,
liczebnik, przyimek,
spójnik.
Wykorzystuje tę
wiedzę do analizy
tekstów kultury oraz
tworzenia własnej
wypowiedzi ustnej i
pisemnej.
Uczeń rozpoznaje
rzeczownik,
czasownik,
przymiotnik,
przysłówek,
liczebnik, przyimek,
spójnik.
Wykorzystuje tę
wiedzę do analizy
tekstów kultury oraz
tworzenia własnej
wypowiedzi ustnej i

pisemnej.
Uczeń rozumie
Uczeń rozumie
Uczeń świadomie
następujące kategorie: następujące kategorie: stosuje następujące
osoba, liczba, rodzaj,
osoba, liczba, rodzaj,
kategorie: osoba,
czas i w sposób
czas i w sposób
liczba, rodzaj, czas i
poprawny stosuje je w poprawny stosuje je w w sposób poprawny
wypowiedzi ustnej i
wypowiedzi ustnej i
stosuje je w
pisemnej. wypowiedzi pisemnej. Używa
wypowiedzi ustnej i
ustnej i pisemnej.
czasowników
pisemnej. Używa
zakończonych na - no i czasowników
-to w sposób
zakończonych na - no
poprawny.
i -to.
Uczeń w sposób
Uczeń w sposób
Uczeń rozpoznaje
poprawny stosuje
poprawny stosuje
rzeczownik,
formy czasu
formy czasu
czasownik,
teraźniejszego oraz
teraźniejszego oraz
przymiotnik,
formę rodzaju
formę rodzaju
przysłówek,
męskoosobowego i
męskoosobowego i
liczebnik, przyimek,
niemęskoosobowego w niemęskoosobowego w spójnik.
czasie przyszłym i
czasie przyszłym i
Wykorzystuje tę
przeszłym.
przeszłym. Stosuje
wiedzę do analizy
formy trybów
tekstów kultury oraz
czasownika.
tworzenia własnej
wypowiedzi ustnej i
pisemnej.
Uczeń określa formy
Uczeń określa formy
Uczeń określa formy
gramatyczne
gramatyczne
gramatyczne
rzeczownika:
rzeczownika:
rzeczownika:
przypadek, liczba,
przypadek, liczba,
przypadek, liczba,
rodzaj.
rodzaj. Używa
rodzaj. Bezbłędnie
poprawnych form
używa form
nieregularnie
nieregularnie
odmieniających się
odmieniających się
rzeczowników.
rzeczowników. form
nieregularnie
odmieniających się
rzeczowników.
Uczeń rozróżnia
Uczeń poprawnie
Uczeń bezbłędnie
rzeczowniki własne i
rozróżnia rzeczowniki rozróżnia
pospolite.
własne i pospolite oraz rzeczowniki własne i
konkretne i
pospolite oraz
abstrakcyjne.
konkretne i
abstrakcyjne.
Uczeń określa formy
Uczeń określa formy
Uczeń rozpoznaje
gramatyczne
gramatyczne
przymiotnik,
przymiotnika:
przymiotnika:
Wykorzystuje tę
przypadek, liczba,
przypadek, liczba,
wiedzę do analizy
rodzaj.
rodzaj. Stopniuje
tekstów kultury oraz
przymiotnik.
tworzenia własnej
wypowiedzi ustnej i
pisemnej.
Uczeń z nielicznymi
Uczeń poprawnie
Uczeń bezbłędnie
błędami wskazuje
wskazuje przymiotnik rozpoznaje
przymiotnik jako
jako określenie
przymiotnik jako
określenie
rzeczownika.
określenie

rzeczownika.

Składnia z
interpunkcją

Uczeń wskazuje
przysłówek jako
określenie czasownika.

Uczeń wskazuje
przysłówek jako
określenie czasownika.
Stopniuje przysłówek.
Tworzy wyrażenie
przyimkowe.

Uczeń odróżnia zdanie
od równoważnika
zdania. Przekształca
zdania w
równoważniki i
odwrotnie zachowując
treść wypowiedzenia.
Uczeń rozróżnia i
zwykle poprawnie
stosuje ze względu na
cel wypowiedzi zdania
oznajmujące, pytające i
rozkazujące oraz
wykrzyknikowe.
Stosuje odpowiednią
do typu zdania
interpunkcję. Na
prostych przykładach
przekształca zdania
zmieniając cel
wypowiedzi.
Odczytuje proste
intencje nadawcy ze
względu na rodzaj
zdania.
Uczeń tworzy
wypowiedź ustną i
pisemną z przewagą
zdań pojedynczych.

Uczeń sprawnie
wyszukuje w tekście
zdanie i równoważnik
zdania.

rzeczownika
Wykorzystuje tę
wiedzę do analizy
tekstów kultury oraz
tworzenia własnej
wypowiedzi ustnej i
pisemnej.
Uczeń rozpoznaje
rzeczownik,
czasownik,
przymiotnik,
przysłówek,
liczebnik, przyimek,
spójnik.
Wykorzystuje tę
wiedzę do analizy
tekstów kultury oraz
tworzenia własnej
wypowiedzi ustnej i
pisemnej.
Uczeń świadomie
posługuje się
zdaniami i
równoważnikami
zdań w
wypowiedziach.

Uczeń poprawnie
rozróżnia i stosuje
zdania oznajmujące,
pytające i rozkazujące.
Swobodnie
przekształca zdania
zmieniając cel
wypowiedzi.
Odczytuje intencje
nadawcy ze względu na
rodzaj zdania.

Uczeń bezbłędnie
rozróżnia, stosuje i
przekształca zdania
oznajmujące,
pytające i
rozkazujące oraz
wykrzyknikowe,
dopasowując budowę
wypowiedzi do
intencji.

Uczeń tworzy
wypowiedź ustną z
właściwych typów
zdań odpowiednio do
sytuacji
komunikacyjnej.
Przekształca zdania
pojedyncze w złożone
za pomocą spójników.

Uczeń tworzy
wypowiedź ustną i
pisemną, różnicując
dobór zdań
odpowiednio do
formy i intencji
wypowiedzi.

Uczeń wskazuje
podmiot i orzeczenie,
wie, że orzeczenie jest
najważniejszą częścią
zdania. Posługuje się
pojęciem związek
główny.

Uczeń wskazuje wyraz
określany i określający.
Wyróżnia określenia
grupy podmiotu i grupy
orzeczenia Przedstawia
na wykresie budowę
prostych zdań
pojedynczych.

Nazywa części mowy
pełniące funkcję
podmiotu i orzeczenia.
Uczeń łączy
współrzędne związki
wyrazowe w zdaniu za
pomocą spójników.

Uczeń
wskazuje
szeregi wyrazów sobie
współrzędnych, a przy
ich zapisie stosuje
poprawną interpunkcję.
Uczeń rozpoznaje
różne typu podmiotu,
w tym podmiot w
dopełniaczu.

Rozpoznaje i stosuje
przydawkę jako
określenie
rzeczownika, a
dopełnienie jako
określenie czasownika.
Świadomie posługuje
się terminami:
podmiot, orzeczenie,
przydawka,
dopełnienie,
okolicznik. Bezbłędnie
przedstawia na
wykresie budowę
zdania pojedynczego także trudniejsze
przykłady. Przedstawia
graficznie budowę
zdania złożonego
Nazywa części mowy
pełniące funkcję
podmiotu, orzeczenia,
przydawki, dopełnienia
i okolicznika.
Uczeń łączy
współrzędne związki
wyrazowe w zdaniu za
pomocą spójników.
Poprawnie rozdziela
zdanie pojedyncze przy
pomocy przecinków.
Stosuje przecinek
przed spójnikami.
Wydziela cytat
stosując cudzysłów.

Uczeń rozpoznaje
orzeczenie imienne i
wskazuje jego
składniki (łącznik i
orzecznik). Określa
funkcję podmiotu w
dopełniaczu,
orzeczenia
imiennego,
wybranych typów
okoliczników w
zdaniu.
Świadomie posługuje
się terminami:
podmiot, orzeczenie,
przydawka,
dopełnienie,
okolicznik.
Bezbłędnie
przedstawia na
wykresie budowę
zdania pojedynczego
- także trudniejsze
przykłady.
Przedstawia
graficznie budowę
zdania złożonego.

Określa formy
gramatyczne części
mowy pełniących
funkcję określeń w
zdaniu.
Uczeń łączy
współrzędne związki
wyrazowe w zdaniu
za pomocą
spójników.
Poprawnie rozdziela
zdanie pojedyncze
przy pomocy
przecinków. Stosuje
przecinek przed
spójnikami.
Wydziela cytat
stosując cudzysłów.
Poprawnie stosuje

Słownictwo

Uczeń rozpoznaje
wyrazy bliskoznaczne i
przeciwstawne,
rozumie ich funkcję.

Uczeń operuje
wyrazami
bliskoznacznymi i
przeciwstawnymi.
Wskazuje
kolokwializmy i
wyrazy pochodzące z
języka
ogólnopolskiego.

Uczeń wzbogaca
słownictwo na
podstawie poznanych
tekstów i
wykonywanych
ćwiczeń redakcyjnych.

Wykorzystuje w
wypowiedziach
związki
frazeologiczne, które
poznał podczas lekcji.
Wykorzystuje wyrazy
pochodne w czasie
tworzenia wypowiedzi
(np. zgrubienia,
zdrobnienia). −
odróżnia wyrazy o
podobnym brzmieniu,
ale o innym znaczeniu;
− używa w
wypowiedziach
słownictwa
dostosowanego pod
względem stylu do
treści i funkcji tekstu
Zna, rozumie i
świadomie posługuje
się frazeologizmami,
wskazuje
frazeologizmy
pochodzenia biblijnego
oraz mitologicznego.

Uczeń wskazuje
frazeologizmy i
przysłowia w
omawianych tekstach.
Próbuje wyjaśnić ich
dosłowne i
metaforyczne
znaczenie.

Uczeń zna i stosuje
odpowiednio dobrane
słownictwo, zwroty i
wyrażenia do opisu,
opinii, wyrażania
emocji i uczuć.
Uczeń z nielicznymi
podpowiedziami
posługuje się
słownictwem o

przecinek w zdaniu
złożonym.
Uczeń operuje
wyrazami
bliskoznacznymi i
przeciwstawnymi.
Wskazuje
kolokwializmy i
wyrazy pochodzące z
języka
ogólnopolskiego.
Wskazuje wyrazy
gwarowe i
zapożyczone.
− odróżnia wyrazy o
podobnym
brzmieniu, ale o
innym znaczeniu;
− używa w
wypowiedziach
słownictwa
dostosowanego pod
względem stylu do
treści i funkcji tekstu.

Zna, rozumie i
świadomie posługuje
się frazeologizmami
pochodzenia
biblijnego oraz
mitologicznego.
Sprawnie włącza do
wypowiedzi
przysłowia i
powiedzenia z
różnych regionów
Polski.
Uczeń zna i stosuje
Uczeń zna i stosuje
odpowiednio dobrane
odpowiednio dobrane
słownictwo, zwroty i
słownictwo, zwroty i
wyrażenia do opisu,
wyrażenia do opisu,
opinii, wyrażania
opinii, wyrażania
emocji i uczuć.
emocji i uczuć.
Uczeń poprawnie
Uczeń bezbłędnie
posługuje się
posługuje się
słownictwem o
słownictwem o
znaczeniu dosłownym i znaczeniu

znaczeniu dosłownym i przenośnym w
przenośnym w
wypowiedzi ustnej i
wypowiedzi ustnej i
pisemnej.
pisemnej.

dosłownym i
przenośnym w
wypowiedzi ustnej i
pisemnej.

V. Lektura. Zgodnie z Podstawą programową uczniowie winni zapoznać się z
wyborem:
• baśni,
• legend,
• wybór mitów greckich ,
• kolęd,
• pieśni patriotycznych,
• poezji, w tym utworów dla dzieci i młodzieży.
Wybór wartościowych i interesujących tekstów reprezentujących powyższe gatunki znajduje się
w serii podręczników, z którymi skorelowany jest niniejszy program.
W każdym roku szkolnym nauczyciel wraz z uczniami musi także wybrać do przeczytania co
najmniej cztery utwory czytane w całości.

XII 3. Kryteria oceniania poszczególnych wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Kryteria oceny opowiadania ustnego
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem

1 p.

II

Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia

III

Spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi

1 p.

IV

Płynność opowiadania
[właściwe tempo mówienia]

1 p.

V

Wyraźne mówienie
[uczeń jest dostatecznie słyszany i rozumiany]

1 p.

VI

Przestrzeganie poprawności językowej
[dopuszczalne 3 błędy]

1 p.

VII

Wyraziste mówienie
[uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji opowiadania; zaciekawia,
potęguje napięcie itp.]

1 p.

0-2 p.

Kryteria oceniania czytania głośnego
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem

1 p.

II

Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia

III

Spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi

1 p.

IV

Płynność opowiadania
[właściwe tempo mówienia]

1 p.

0-2 p.

V

Wyraźne mówienie
[uczeń jest dostatecznie słyszany i rozumiany]

1 p.

VI

Przestrzeganie poprawności językowej
[dopuszczalne 3 błędy]

1 p.

VII

Wyraziste mówienie
[uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji opowiadania; zaciekawia,
potęguje napięcie itp.]

1 p.

Kryteria oceny dialogu
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Rozmowa dotyczy podanego tematu

II

Rozwinięcie dialogu w ramach określonego tematu

III

Logiczne powiązanie ze sobą poszczególnych wypowiedzi

1 p.

IV

Rozmowa stanowi spójną, zamkniętą całość
[ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie]

1 p.

V

Poprawnie zapisany dialog
[każda kolejna wypowiedź zapisana od nowej linii, od myślnika, wielką literą]

1 p.

VI

Poprawność językowa
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

VII

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalne 2 błędy]
Estetyka zapisu
[czystość, czytelność zapisu] [dopuszczalne 1-2 estetyczne skreślenia]

VIII
IX

1 p.
0-2 p.

1 p.
1 p.

Kryteria oceny dziennika [zapis w ciągu siedmiu dni]
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Stosowanie narracji pierwszoosobowej

1 p.

II

Zapisy poprzedzone datą

1 p.

III

Relacjonowanie (aktualnych) spraw i zdarzeń z perspektywy własnej lub
bohatera literackiego

1 P-

IV

Zamieszczenie informacji o przemyśleniach, uczuciach narratora

1 p.

V

Zapiski ułożone w sposób chronologiczny

1 p.

VI

Poprawność językowa
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalne 2 błędy]
Poprawność interpunkcyjna
dopuszczalne 3 błędy]

VII
VIII

1 p.
1 p.

[
IX

Estetyka zapisu
[czystość, czytelność zapisu]

1 p.

Kryteria oceny instrukcji
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Realizacja tematu
[Podanie dokładnych poleceń dotyczących:
- sposobu wykonania czegoś (lub)
- obsługi jakiegoś urządzenia (lub)
- postępowania w określonych okolicznościach.]

1 P-

II

Zachowanie logicznego układu podawanych kolejno poleceń

1 P-

III

Rzeczowość i komunikatywność
[pisanie w prosty sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy]

1 P-

IV
V

Konsekwencja użytych form czasowników
[uczeń stosuje bezokoliczniki, formy trybu rozkazującego lub formy 1. osoby
liczby mnogiej]
Przejrzysty układ graficzny
[np. zapis w punktach, czytelne akapity]

1 P1 P-

VI

Poprawność językowa
[dopuszczalne 2 błędy]

1 P-

VII

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalne 2 błędy]

1 P-

VIII

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalny 1 błąd]

1 P-

Estetyka zapisu
[czystość, czytelność zapisu] [dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie]

1 P-

IX

Kryteria oceny kartki pocztowej wraz z adresem
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Poprawne zaadresowanie kartki
[Umieszczenie we właściwych miejscach niezbędnych elementów adresu:
- imię (inicjał) i nazwisko
- ulica z numerem domu
- kod pocztowy i nazwa miejscowości z siedzibą poczty.]

1 P-

II

Bezpośredni lub pośredni zwrot do adresata oraz podpisanie kartki przez
nadawcę

1 P-

III

Realizacja podanego tematu

IV

Dobór słownictwa dostosowany do osoby adresata oraz wyrażonej treści

1 P-

V

Poprawność językowa
[dopuszczalny 1 błąd]

1 P-

VI

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalny 1 błąd]

1 p.

VII

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalny 1 błąd]

1 p.

VIII

Estetyka zapisu
[czystość, czytelność zapisu] [dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie]

1 p.

0-2 p.

Kryteria oceny kartki z pamiętnika
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Stosowanie narracji pierwszoosobowej

1 p.

II

Zapis poprzedzony datą

1 p.

III

Opowiadanie o zdarzeniach z pewnego dystansu czasowego

1 p.

IV

Wyraźnie zaznaczone stanowisko autora wobec przedstawionych zdarzeń
(przemyślenia, nazwanie uczuć, zamieszczenie komentarzy)

1 p.

V

Poprawność językowa
[dopuszczalny 1 błąd]

1 p.

VI

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalny 1 błąd]

1 p.

VII

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalny 1 błąd]

1 p.

VIII

Estetyka zapisu
[czystość, czytelność zapisu]

1 p.

Kryteria oceny listu oficjalnego
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Zgodność pracy z tematem

1 p.

II

Zwięzłość, rzeczowość

1 p.

III

Obecność elementów charakterystycznych dla listu
[miejscowość, data, nagłówek, podpis]

1 p.

IV

Odpowiedni układ graficzny
[właściwe rozmieszczenie charakterystycznych elementów, akapity,
odstępy, marginesy]

1 P-

V

Odpowiednia kompozycja
[przedstawienie się, sformułowanie celu, uzasadnienie prośby (propozycji),
zakończenie w grzeczny sposób]

1 P-

VI

Obecność zwrotów do adresata
[1-2 poza nagłówkiem]

1 P-

VII

Poprawność językowa
[dopuszczalne 2 błędy]

1 P-

VIII

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalne 2 błędy]

1 P-

IX

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalne 3 błędy]

1 P-

X

Estetyka zapisu
[czystość, czytelność zapisu] [dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie]

1 P-

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela - za kryterium VII, VIII, IX przyznaje się
0 punktów, zaś za kryterium II - 1 punkt.]
[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VII i IX.]

Kryteria oceny listu prywatnego
Numer
kryterium

Kryteria

I

Zgodność pracy z tematem

II

Rozwinięcie tematu

III

Obecność elementów charakterystycznych dla listu
[miejscowość, data, nagłówek, podpis]

IV
V

Liczba
punktów
1 P0-2 p.

Odpowiedni układ graficzny
[właściwe rozmieszczenie charakterystycznych elementów, akapity, odstępy,
marginesy]
Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji
[wstęp, rozwinięcie, zakończenie]

1 P1 P1 P-

VI

Obecność zwrotów do adresata
[2-3 poza nagłówkiem]

1 P-

VII

Poprawność językowa
[dopuszczalne 2 błędy]

1 P-

VIII

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalne 2 błędy]

1 P-

IX

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalne 3 błędy]

1 P-

X

Estetyka zapisu
[czystość, czytelność zapisu] [dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia]

1 p.

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela - za kryterium VII, VIII, IX przyznaje się
0 punktów, zaś za kryterium II - 1 punkt.]
[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VII i IX.]

Kryteria oceny ogłoszenia / zawiadomienia
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Zredagowanie wypowiedzi nastawionej na podanie informacji o czymś,
zwracającej uwagę na coś

II

Uwzględnienie niezbędnych elementów (np. terminu, miejsca, celu,
ewentualnych dodatkowych uwag na temat sprawy, nadawcy)

III

Zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter wypowiedzi

1 p.

IV

Poprawność językowa
[dopuszczalny 1 błąd; przy ogłoszeniu o rozbudowanej treści i zawiadomieniu dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

1 p.
0-2 p.

V
VI
VII

VIII

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalny 1 błąd; przy ogłoszeniu o rozbudowanej treści i zawiadomieniu dopuszczalne 2 błędy]
Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalny 1 błąd; przy ogłoszeniu o rozbudowanej treści i zawiadomieniu dopuszczalne 3 błędy]
Właściwy układ graficzny
[nagłówek, treść, podpis; przejrzystość zapisu]
Estetyka zapisu
[czystość, czytelność zapisu] [dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie]

1 p.
1 p.
1 p.

1 p.

Kryteria oceny opisu dzieła sztuki (obrazu)
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Opisywanie tego, co zostało przedstawione na obrazie
[punktu nie przyznajemy, jeżeli dominuje forma opowiadania]

1 p.

II

Wyodrębnienie i nazwanie elementów przedstawionych na obrazie
[niezbędne minimum ustala każdorazowo nauczyciel w zależności od rodzaju
reprodukcji]

1 p.

III

Stosowanie różnorodnych przymiotników (określających, np. kształt,
wielkość, kolor, materiał) przy opisie dostrzeżonych na obrazie elementów

1 p.

IV

Stosowanie słownictwa (sformułowania typu: na pierwszym planie, w tle...)
sytuującego w przestrzeni obrazu opisywane elementy

1 p.

V

Zamieszczenie oceny obrazu (własne wrażenia lub refleksje na temat
obrazu)

1 p.

VI

Poprawność językowa
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

VII

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

VIII

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalne 3 błędy]

1 p.

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów
[czystość, czytelność zapisu]
[dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia]

1 p.

IX

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela - za kryterium VI, VII, VIII przyznaje się 0
punktów.]
[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VI i VIII.]

Kryteria oceny opisu krajobrazu
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Opisywanie tego, co przedstawia krajobraz
[punktu nie przyznajemy, jeżeli dominuje forma opowiadania]

1 p.

II

Wyodrębnienie i nazwanie elementów krajobrazu
[niezbędne minimum ustala każdorazowo nauczyciel w zależności od tematu
opisu]

1 p.

III

Stosowanie różnorodnych przymiotników (określających, np. kształt, wielkość,
kolor) przy opisywaniu elementów krajobrazu

1 p.

IV

Stosowanie słownictwa (sformułowania typu: tuż za, dalej, bliżej, z lewej
strony...) sytuującego w przestrzeni opisywane elementy

1 p.

V

Zamieszczenie oceny krajobrazu (własne wrażenia lub refleksje)

1 p.

VI

Poprawność językowa
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

VII

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

VIII

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalne 3 błędy]

1 p.

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów
[czystość, czytelność zapisu]
[dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia]

1 p.

IX

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela - za kryterium VI, VII, VIII przyznaje się 0
punktów.]
[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VI i VIII.]

Kryteria oceny opisu postaci literackiej i rzeczywistej
Numer
kryterium

Kryteria

I

Obecność podstawowych elementów:
1. przedstawienie postaci
2. opis wyglądu zewnętrznego
3. nazwanie cech
[nauczyciel każdorazowo określa minimalną ilość]
4. uzasadnienie podanych cech
[nauczyciel każdorazowo określa minimalną ilość]
5. ocena własna
[zakończenie, podsumowanie]

II

Rozwinięcie tematu

III

Spójność i logiczne uporządkowanie opisu

Liczba
punktów

1 p. 1 p. 1 p.
1 p.
1 p.

0-2 p.
1 p.

IV

Poprawność językowa
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

V

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

VI

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalne 3 błędy]

1 p.

VII

Estetyka zapisu i uwzględnienie odpowiedniej ilości akapitów
[czystość, czytelność zapisu]
[dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia]

1 p.

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela - za kryterium IV, V, VI przyznaje się 0
punktów, zaś za kryterium II - 1 punkt.]
[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria IV i VI.]

Kryteria oceny opisu przedmiotu*
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Wyodrębnienie i nazwanie elementów (części składowych) przedmiotu
[niezbędne minimum ustala każdorazowo nauczyciel w zależności od
opisywanego przedmiotu]

1 p.

II

Stosowanie różnorodnych przymiotników (określających, np. kształt, wielkość,
kolor, materiał) przy opisywaniu elementów przedmiotu

1 p.

III

Stosowanie słownictwa (sformułowania typu: na górze, z tyłu, pod spodem,
bliżej, z lewej strony...) sytuującego względem siebie opisywane elementy
przedmiotu

1 p.

IV

Ujęcie opisu w schemat trójdzielności wypowiedzi

1 p.

V

Sformułowanie własnych wrażeń, refleksji dotyczących opisanego
przedmiotu

1 p.

VI

Poprawność językowa
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

VII

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

VIII

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalne 3 błędy]

1 p.

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów
[czystość, czytelność zapisu]
[dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia]

1 p.

IX

Kryteria nie powinny być stosowane do opisów nieskomplikowanych przedmiotów.
[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela - za kryterium VI, VII, VIII przyznaje się
0 punktów.]
[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VI i VIII.]

Kryteria oceny opowiadania odtwórczego (napisanego na podstawie utworu
literackiego)
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Ujęcie najważniejszych składników treści
[nauczyciel określa każdorazowo dla konkretnego utworu]

1 p.

II

Opowiadanie treści swoimi słowami
[dopuszczalne są nieliczne zaczerpnięcia z tekstu pojedynczych wyrażeń lub
zwrotów]

1 p.

III

Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku wydarzeń

1 p.

IV

Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania
[nagromadzenie czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na
następstwo zdarzeń]

1 p.

V

Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością
[zawiera:
- wprowadzenie do wydarzeń
- opis ich przebiegu
- zakończenie]

1 p.

VI

Poprawność językowa
[dopuszczalne 2 błędy]

1 P-

VII

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalne 2 błędy]

1 P-

VIII

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalne 3 błędy]

1 P-

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów
[czystość, czytelność zapisu]
[dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia]

1 P-

IX

[Jeżeli uczeń ogranicza się do przepisania utworu (lub jego fragmentów), nie przyznaje się punktów za żadne
kryterium.] [Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela - za kryterium VI, VII, VIII
przyznaje się 0 punktów.]
[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VI i VIII.]

Kryteria oceny opowiadania twórczego
(zredagowanego na podstawie zdarzeń przeżytych lub wymyślonych przez
autora)
Numer
kryterium

Kryteria

I

Zgodność pracy z tematem

II

Rozwinięcie tematu

III

Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku wydarzeń

Liczba
punktów
1 P0-2 p.
1 P-

IV

Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania
[nagromadzenie czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na
następstwo zdarzeń]

1 P-

V

Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością
[zawiera:
- wprowadzenie do wydarzeń
- opis ich przebiegu
- zakończenie]

1 P-

VI

Poprawność językowa
[dopuszczalne 2 błędy]

1 P-

VII

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalne 2 błędy]

1 P-

VIII

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalne 3 błędy]

1 P-

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów
[czystość, czytelność zapisu]
[dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia]

1 p.

IX

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela - za kryterium VI, VII, VIII przyznaje się 0
punktów, zaś za kryterium II - 1 punkt.]
[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VI i VIII.]

Kryteria oceny opowiadania twórczego z dialogiem
(zredagowanego na podstawie zdarzeń przeżytych lub wymyślonych przez
autora)
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Zgodność pracy z tematem

1 p.

II

Rozwinięcie tematu

III

Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku wydarzeń

1 p.

IV

Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania
[nagromadzenie czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na
następstwo zdarzeń]

1 p.

V

Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością
[zawiera:
- wprowadzenie do wydarzeń
- opis ich przebiegu
- zakończenie]

1 p.

VI

Poprawnie zapisany dialog
[każda kolejna wypowiedź zapisana od nowej linii, od myślnika, wielką literą]

1 p.

VII

Zachowanie właściwych proporcji między częścią narracyjną a dialogiem

1 p.

0-2 p.

Poprawność językowa
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

IX

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

X

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalne 3 błędy]

1 p.

XI

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów
[czystość, czytelność zapisu]
[dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia]

1 p.

VIII

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela - za kryterium VIII, IX, X przyznaje się 0
punktów, zaś za kryterium II - 1 punkt.]
[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VIII i X.]

Kryteria oceny planu ramowego [notatka w formie planu]
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Wybór najistotniejszych wydarzeń (informacji)

0-2 p.

II

Zapisanie wydarzeń w punktach

1 p.

III

Zwięzłość, rzeczowość punktów

1 p.

IV

Zapis w formie równoważników zdań
[dopuszczalne nieliczne odstępstwa w zależności od liczby punktów]

1 p.

V

Poprawność językowa
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

VI

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

VII

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalny 1 błąd]

1 p.

VIII

Estetyka zapisu
[czystość, czytelność zapisu] [dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie]

1 p.

Kryteria oceny planu szczegółowego [notatka w formie planu]
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Wybór i zapis najistotniejszych wydarzeń (informacji) w punktach

0-2 p.

II

Uzupełnienie treści punktów podpunktami

1 p.

III

Zwięzłość, rzeczowość punktów i podpunktów
[podpunkty nie muszą pojawiać się przy każdym punkcie]

1 p.

IV

Zapis w formie równoważników zdań
[dopuszczalne nieliczne odstępstwa w zależności od liczby punktów i
podpunktów]

1 p.

V

Poprawność zapisu
[konsekwencja w zastosowanym sposobie zapisu, np. 1. a) b)]

1 p.

VI

Poprawność językowa
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

VII

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

VIII

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalny 1 błąd]

1 p.

Estetyka zapisu
[czystość, czytelność zapisu] [dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie]

1 p.

IX

Kryteria oceny przepisu kulinarnego
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Realizacja tematu
[podanie składników i sposobu postępowania z nimi]

1 p.

II

Podanie prawdopodobnej ilości składników
[dotyczy także wagi, objętości]

1 p.

III

Zachowanie logicznego układu podawanych czynności dotyczących
postępowania ze składnikami

1 p.

IV

Rzeczowość i komunikatywność
[pisanie w prosty sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy]

1 p.

V

Konsekwencja użytych form czasowników
[uczeń stosuje bezokoliczniki, formy trybu rozkazującego lub formy 1. osoby
liczby mnogiej]

1 p.

VI

Przejrzysty zapis
[dwuczęściowy:
- podanie składników
- informacje o kolejności czynności]

1 p.

VII

Poprawność językowa
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

VIII

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

IX

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalne 2 błędy]

1 p.

X

Estetyka zapisu
[czystość, czytelność zapisu] [dopuszczalne 1-2 estetyczne skreślenia]

1 p.

[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VII i IX.]

Kryteria oceny sprawozdania
Numer
kryterium

Kryteria

I

Opowiadanie o wydarzeniach z punktu widzenia uczestnika bądź świadka

II

Rozwinięcie tematu

III

Stosowanie czasowników w czasie przeszłym (w liczbie pojedynczej lub
mnogiej)

IV

Zamieszczenie informacji o miejscu, czasie i uczestnikach wydarzeń
[punkt przyznajemy za podanie wszystkich informacji]

V

Stosowanie słownictwa informującego o kolejności wydarzeń (np. później,
potem, następnie...)

VI

Ocena wydarzeń z punktu widzenia świadka bądź uczestnika (sformułowanie
wrażeń, refleksji)

VII

Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością
[w tym: zaznaczenie akapitami trójdzielności wypowiedzi]

VIII

Poprawność językowa
[dopuszczalne 2 błędy]

Liczba
punktów
1 p0-2 p.

IX

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalne 2 błędy]

X

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalne 3 błędy]

XI

Estetyka zapisu
[czystość, czytelność zapisu] [dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenie]

1

p-

1

p-

1

p-

1

p-

1

p-

1

p-

1

p-

1

p-

1

p-

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela - za kryterium VIII, IX, X przyznaje się 0
punktów, zaś za kryterium II - 1 punkt.]
[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VIII i X.]

Kryteria oceny wpisu do pamiętnika
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Zapisanie wierszyka (aforyzmu, rymowanki)

1 p-

II

Podpisanie wpisu

1 p-

III

Umieszczenie daty

1 p-

IV

Szata graficzna

0-2 p-

V

Poprawność językowa
[dopuszczalny 1 błąd]

1 p-

VI

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalny 1 błąd]

1 p-

VII

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalny 1 błąd]

1 p.

VIII

Estetyka zapisu
[czystość, czytelność zapisu]

1 p.

Kryteria

Liczba
punktów

Kryteria oceny zaproszenia
Numer
kryterium

I

Zamieszczenie informacji odpowiadających na pytania:
1. Kto?
[podpis pod zaproszeniem]
2. Kogo?
[informacje o adresacie]
3. Na co?
[nazwa uroczystości, imprezy]
4. Kiedy?
[dzień, miesiąc, rok, godzina]
5. Gdzie? [miejsce uroczystości, imprezy]

II

Zastosowanie charakterystycznego słownictwa
[np. uprzejmie/ serdecznie zapraszam, mam zaszczyt/ honor zaprosić, proszę o
przybycie na...]

III

Zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter wypowiedzi

IV

Poprawność językowa
[dopuszczalny 1 błąd]

V

Poprawność ortograficzna
[dopuszczalny 1 błąd]

VI

Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalny 1 błąd]

VII

Estetyka zapisu
[czystość, czytelność zapisu] [dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie]

1

p.
1 p.
1
p.
1 p.
1
p.

1

p.

1

p.

1

p.

1

p.

1

p.

1

p.

Zasady oceniania dyktand
Każde dyktando poprzedzone jest przypomnieniem określonych zasad ortograficznych oraz
opracowaniem określonego zestawu ortogramów.
Przyjmuje się następujące wymagania w zakresie umiejętności poprawnego pisania ortogramów
opracowanych na lekcjach:
50-59% ortogramów → dopuszczający (plus),
60-74% ortogramów → dostateczny (plus),
75-89% ortogramów → dobry (plus),
90-100% ortogramów → bardzo dobry,
100% ortogramów, całkowita poprawność interpunkcyjna → celujący.

Kryteria oceny recytacji
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Znajomość tekstu
[dwa nieznaczne błędy (w tym podpowiedzi nauczyciela) - 2 punkty; od 3 do 5
błędów - 1 punkt; liczne błędy, podpowiedzi wykluczają przyznawanie punktów
za kolejne kryteria, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną]

II

Wyraźne mówienie
[uczeń jest słyszany i rozumiany]

1 p.

III

Właściwe tempo mówienia
[dostosowane do sytuacji lirycznej ukazanej w wierszu; przestrzeganie znaków
interpunkcyjnych]

1 p.

IV

Wyraziste mówienie
[uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji lirycznej ukazanej w wierszu;
głosem wyraża uczucia, zaciekawia, wzrusza itp.]

0-2 p.

0-2 p.

Kryteria oceny rysunkowych konkretyzacji utworów
Numer
kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Praca plastyczna jest realizacją podanego tematu

1 p.

II

Związek pracy z tekstem
[dopuszczalne, w zależności od stopnia trudności, 1-2 rozbieżności]

1 p.

III

Oryginalność wyrażonej treści

1-2 p.

IV

Oryginalność zastosowanej techniki
[2 punkty przyznaje się, jeżeli uczeń do wykonania pracy użył innych materiałów
niż kartka i kredki ]

1-2 p.

Kryteria oceny współpracy w grupie
Numer

Elementy współpracy podlegające punktowaniu

Liczba
punktów

I

Ogólne zaangażowanie w pracę grupy

0-2 p.

II

Bezpośredni wkład w realizację powierzonego zadania

0-2 p.

III

Stopień wywiązania się z pełnionej funkcji

0-2 p.

IV

Umiejętności współpracy z innymi

0-2 p.

V

Rozumienie własnej roli w grupie

0-2 p.

