Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego
Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:
-Rozporządzenie MEN z dn.20 sierpnia 2010r. z późniejszymi zmianami
-Statut Szkoły
-Wewnątrzszkolny System Oceniania
-Podstawa programowa z języka polskiego dla klas: IV-VI
Nauczanie języka polskiego odbywa się według programu DKW-4014-37/01 Wydawnictwa GWO, tj. Między
nami. Program nauczania języka polskiego dla drugiego etapu edukacyjnego(klasy IV-VI szkoły
podstawowej)autorstwa: Agnieszki Łuczak, Anny Murdzek.
Cele oceniania wewnątrzszkolnego:
1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie.
2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, w wypracowaniu własnej strategii uczenia
się.
3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.
4. Kształtowanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za swoje osiągnięcia.
5. Dostarczenie rodzicom(prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce
oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Informacje dla uczniów i rodziców:
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości, systematycznie. Ocena jest jawna. Nauczyciel
uwzględnia możliwości intelektualne ucznia i wkład pracy własnej.
2. Prace klasowe, sprawdziany, testy, tzw. czytania ze zrozumieniem, kartkówki i odpowiedzi ustne są
obowiązkowe.
3. Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, nauczyciel podaje zakres
sprawdzanych umiejętności i wiadomości, sygnalizuje to zapisem w dzienniku lekcyjnym.
4. Do odpowiedzi i kartkówek obowiązuje materiał z trzech ostatnich lekcji. Kartkówki nie muszą być zapowiadane,
podobnie jak nie muszą być zapowiadane testy (tzw. czytanie ze zrozumieniem), dyktanda.
5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie, teście musi ją/go napisać w terminie uzgodnionym z
nauczycielem (do 3 tygodni).
6. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień.
Nie dotyczy to pisania prac klasowych zapowiedzianych w czasie obecności ucznia w szkole.
7. Stałe unikanie pisemnych sprawdzianów przez ucznia może stanowić podstawę do obniżenia oceny końcowej
(śródrocznej lub rocznej).
8. Każdą pracę pisemną (tj. pracę klasową, sprawdzian, test, tzw. czytanie ze zrozumieniem,itp.) z wynikiem
niedostatecznym można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia podania
informacji o ocenach. Uczeń poprawia niekorzystny wynik tylko raz.
9. Prace klasowe, sprawdziany, testy pozostają w dokumentacji nauczyciela przez cały rok, rodzice mają prawo
wglądu do tych prac w sposób uzgodniony z nauczycielem (np. podczas indywidualnych konsultacji z
nauczycielem).
10. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji, przez co
rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy
potrzebnych do lekcji. Każde następne nieprzygotowanie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
Aktywność jest nagradzana oceną lub plusami. Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
11. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny znajdować się zapisy

tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac domowych. Zeszyt powinien być prowadzony
systematycznie i starannie. W przypadku nieobecności uczeń powinien go uzupełnić.
12. Wszelkiego rodzaju prace ucznia(prace klasowe, sprawdziany, testy, tzw. czytania ze zrozumieniem, kartkówki,
dłuższe zadania domowe itp.) nauczyciel ma obowiązek oddać sprawdzone w terminie 15 dni roboczych.
13. Uczeń winien zwrócić nauczycielowi prace pisemne w terminie przez niego wyznaczonym. Każde nieoddanie
pracy zostanie odnotowane w dokumentacji własnej nauczyciela.
14. Przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej/rocznej nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów
zaliczeniowych.
15. Na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach z
przedmiotu. O prognozowanej ocenie niedostatecznej nauczyciel informuje ucznia, a także jego wychowawcę z
miesięcznym wyprzedzeniem.
16. Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego osiągnięcia ucznia na pisemną prośbę rodziców
ucznia. Egzamin taki może sie odbyć po uprzedniej rozmowie nauczyciela uczącego z rodzicami nie później niż 3
dni przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej.
Na lekcjach kontroli i ocenianiu podlegać będą:
- odpowiedzi ustne,
- aktywność i zaangażowanie ucznia(częste zgłaszanie się do odpowiedzi, samodzielne wyrażanie opinii na dany
temat, umiejętność pracy w grupie), udział w debatach,
- technika czytania i rozumienie tekstu,
- analiza i interpretacja tekstów (wypowiedzi pisemne i ustne, czytanie na poziomie semantycznym, krytycznotwórczym),
- świadomość językowa ucznia (wypowiedzi ustne i pisemne oraz praktyczne wykorzystanie w nich wiedzy o
języku),
- pisemne wypowiedzi w tym sprawdziany (gramatyczne, leksykalne, dyktanda, wypracowania na dany temat,
wypracowania z lektury, sprawdziany znajomości lektury; testy, tzw. czytanie ze zrozumieniem),
- recytacja tekstów,
- prace domowe odrabiane na bieżąco, w tym prace długoterminowe,
- umiejętność pracy w grupie* (słuchanie i szanowanie poglądów innych, zabieranie głosu, pomoc w podejmowaniu
decyzji, stopień zaangażowania w pracę zespołu, podejmowanie różnych ról w grupie, odpowiedzialność za
wykonanie zadania).
*Oceny za pracę w grupie wystawiane są po uwzględnieniu samooceny ucznia oraz oceny jego pracy przez innych
członków grupy.
Inne formy aktywności to:
- samodzielne przygotowanie i prezentacja referatów,
- wykonywanie komiksów, minisłownsików, albumów, plakatów, prezentacji multimedialnych, pomocy
dydaktycznych,
- udział w konkursach przedmiotowych i zdobycie w nich pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca.
Podstawę do uzyskania oceny semestralnej i końcoworocznej stanowią oceny uzyskane z różnych działów
programowych i form wypowiedzi- nie mniej niż 6 ocen.
Ocena semestralna lub końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z j. polskiego.
Do ustalenia oceny stosuje się skalę:
1 - niedostateczny
2 - dopuszczający

3 - dostateczny
4 - dobry
5 - bardzo dobry
6 - celujący
W ciągu semestru uczniowie piszą co najmniej:
-1 wypracowanie klasowe (zwane także pracą klasową) z działu kształcenie literackie i kulturowe,
- przynajmniej 2 sprawdziany z nauki o języku,
- przynajmniej 1 dyktando ortograficzne,
- kartkówki (w zależności od potrzeb),
- przynajmniej 3 testy na czytanie ze zrozumieniem,
- czytają co najmniej 2 lektury obowiązkowe.
Przy ocenianiu sprawdzianów i innych prac pisemnych (wszystkich poza wypracowaniami i dyktandami)
przyjmuje się następującą punktację:
100% - 91% bardzo dobry
90% - 75% dobry
74% - 50% dostateczny
49% -40% dopuszczający
39% - 0% niedostateczny
Jeśli nauczyciel uwzględnił w nich zadania na ocenę celującą, punktacja wygląda następująco:
100% - 96% celujący
95% - 91% bardzo dobry
90% - 75% dobry
74% - 50% dostateczny
49% - 40% dopuszczający
39% - 0% niedostateczny
Nauczyciel według chęci i uznania może za szczytowe punkty stawiać przy ocenach "plusy" lub "minusy".
Punktacja dotycząca dyktand z uwzględnieniem błędów pierwszego i drugiego stopnia:
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Przy wystawianiu oceny bierze się pod uwagę rozróżnienie na błędy pierwszego i drugiego stopnia.
Za błędy pierwszego stopnia uznaje się:
- nieprawidłową pisownię wyrazów z : ó, u, rz, ż, ch, h,
- nieprawidłową pisownię "nie" z czasownikami, z rzeczownikami, z przymiotnikami,
- nieprawidłową pisownię wielkich i małych liter.
Pozostałe błędy to błędy drugiego stopnia, mające wagę jednej trzeciej błędu pierwszego stopnia, a ich

rozliczenie skutkować może pojawieniem się "plusów" lub "minusów" przy ocenie.
Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Na lekcjach j. polskiego indywidualizowana jest praca z uczniem. O formie indywidualizacji decyduje
nauczyciel.
Na podstawie pisemnej opinii z poradni pedagogiczno- psychologicznej nauczyciel dostosowuje wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, u którego stwierdza się specyficzne trudności
w uczeniu się.
Dysfunkcje nie zwalniają ucznia z obowiązku opanowania materiału przewidzianego podstawą programową.
Uczeń posługuje się wszystkimi formami wypowiedzi pisemnej poznanymi w danej klasie, przy czym o ocenie
decyduje treść i zawartość merytoryczna, a nie estetyka zapisu i poprawność ortograficzna , równocześnie
nauczyciel mobilizuje do staranności. Ocenia się przede wszystkim na podstawie wypowiedzi ustnych i treści
prac pisemnych. Ocenia się tok rozumowania, umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce, a nie wierne
odtwarzanie definicji, reguł.
Sprawdziany, prace klasowe, testy, kartkówki itp. oceniane są na podstawie poziomu opanowanej wiedzy, stylu
i poprawności językowej. Popełniane błędy ortograficzne nie są przyczyną obniżenia oceny. Unika się presji
czasowej, wydłuża się czas na wykonanie prac. Akceptuje się brak pełnych notatek z równoczesnym
mobilizowaniem ucznia do ich uzupełniania. Kontroluje się poziom zrozumienia poleceń przez ucznia (w razie
potrzeby naprowadza się go). Na zajęciach dopuszcza się możliwość pisania drukiem, a w domu przy pomocy
komputera.
Uczeń uczestniczy w klasowych dyktandach i ćwiczeniach sprawdzających poziom opanowania zasad
ortograficznych. Wykonuje wszystkie zadania domowe, regularnie prowadzi zeszyt przedmiotowy,
zobowiązany jest do systematycznej poprawy popełnianych przez siebie błędów zgodnie ze wskazówkami
nauczyciela (ustnymi lub pisemnymi) z wykorzystaniem słownika ortograficznego.
Dopuszcza się zapoznawanie uczniów z lekturą poprzez audiobooki (tzw. książki mówione).
Uczniowie o osłabionej pamięci słuchowej mają możliwość wydłużenia terminu pamięciowego opanowania
tekstu (według uznania nauczyciela).
Uczniowie wraz z rodzicami w porozumieniu z nauczycielem powinni systematycznie i rzetelnie pracować nad
pokonywaniem trudności szkolnych.
Zasady pracy z uczniem zdolnym:
- przygotowanie uczniów do konkursów,
- praca w kołach zainteresowań,
- rozwiązywanie zadań dodatkowych,
- zaangażowanie w pomoc koleżeńską.
Zadawanie i ocena prac domowych
Celem zadawania i kontroli prac domowych z j. polskiego jest zainteresowanie ucznia przedmiotem, pobudzenie
jego aktywności twórczej, kreatywności, podtrzymanie chęci i gotowości do nauki, kształtowanie nawyku
świadomego organizowania i planowania własnego uczenia się.
1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych.
2. Zadając pracę domową, nauczyciel określa termin i sposób wykonania zadania.
3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonania pracy domowej.
4. Prace domowe mogą mieć charakter krótkich zadań związanych z przygotowaniem się do kolejnej lekcji,
ćwiczenia niezbędnego do utrwalenia nabytych na lekcji umiejętności i wiedzy, zgromadzenia materiałów

oraz zredagowania dłuższych form wypowiedzi pisemnych lub recytacji.
5. Nauczyciel sprawdza wykonanie wymienionych wyżej prac w określonym terminie.
6. „Parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie zadania, ale nie sprawdzał jego zawartości merytorycznej.
7. Nieodrobienie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela za pomocą zapisu w swoim dzienniku.
8. W uzasadnionym przypadku – częste nieodrabianie prac domowych – nauczyciel może odmówić wyznaczenia
drugiego terminu wykonania pracy domowej.

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV
niedostateczny
-wia osiąganie
celów polonistycznych

dopuszczający
om umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej umożliwia osiąganie
celów polonistycznych
dostateczny
i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej pozwala na
rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej
ramie i
wynikających z podstawy programowej

dobry
programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

bardzo dobry
ń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teore-tyczne i
praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej
tuacjach
celujący
-mów
teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z podstawy pro-gramowej, proponuje
rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji
SŁUCHANIE
iedziach innych osób

CZYTANIE
-acjach znanych
uczniowi z doświadczenia i obserwacji

wprost

DOCIERANIE DO INFORMACJI
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

czas, miejsce, boha-terowie,
zdarzenia

III. Tworzenie wypowiedzi
MÓWIENIE

komunikacyjnej skie-rować prośbę,
pytanie, odmowę, wyjaśnienie, zaproszenie
kilku prostych zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę
-nym

PISANIE
początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego końcu
– u, rz – ż, ch – h .
na podany temat
i z pomocą nauczyciela zapisuje list, dialog, układa plan ramowy wypowiedzi, redaguje zaproszenie

resie: słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne), składni (kon-struuje
poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery na początku wypowiedzenia i odpowied-nie znaki interpunkcyjne
na końcu), fleksji (wskazuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przy-słówki w zdaniu, przy pomocy
nauczyciela określa formę odmiennych części mowy), fonetyki (zna alfabet, dzieli wyrazy na litery, głoski i sylaby)

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczającą oraz:
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji
SŁUCHANIE.
prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi

CZYTANIE
cę wypowiedzi

życzeń, ogłoszenia, instrukcji, przepisu

DOCIERANIE DO INFORMACJI:
-ternetowych

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
e i prozatorskie) oraz użytkowe
-haterowie,
zdarzenia
jest: wers, zwrotka, rym

cenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, jak np. mi-łość –
nienawiść, przyjaźń – wrogość

III. Tworzenie wypowiedzi
MÓWIENIE
uacji komunikacyjnej
rozkazujące
żonych
rzeczywistością, lekturą stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje skła-dniowe (np. tryb
przypuszczający) podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem

a utwory
fabularne
umiejscowienie w przestrzeni
gólny nastrój i sens

PISANIE
– u, rz – ż, ch – h i interpunkcji
-kładach
lkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-składniowym

ela odpowiedzi w formie zdań złożonych

ostą instrukcję, np. przepis kulinarny, zasady gry
określające umiejscowienie w przestrzeni
osuje odpowiedni układ graficzny
-stawne w
tworzonym tekście), składni (konstruuje zdania pojedyncze proste i rozwinięte oraz wy-powiedzenia złożone, używa
różnych typów wypowiedzeń: oznajmujących, rozkazujących, pytają-cych, wykrzyknikowych), fleksji (określa
formę gramatyczną czasowników, rzeczowników, przy-miotników; łączy wypowiedzenia składowe za pomocą
spójnika w wypowiedzenie złożone; po-prawnie zapisuje formy bezokoliczników oraz formy rodzaju
męskoosobowego i niemęskoosobowe-go czasowników w czasie przyszłym i przeszłym), fonetyki (wykorzystuje
umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby przy przenoszeniu wyrazów do następnej linijki)
nego zapisu tekstu

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz:
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji
SŁUCHANIE
ch, a zwłaszcza odtwarzanych utworów
-łuje pytania
tuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich

CZYTANIE

i, notatki, schematu

-czenie
wybranych wyrazów, związków wyrazów w wypowiedzi
h, ogłoszeniach, instrukcjach,
przepisach

DOCIERANIE DO INFORMACJI:
je niewyrażone wprost z różnych źródeł, np. czasopism, stron internetowych
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
ro-wie, zdarzenia

filmowego, odróżnia film animowany i aktorski
– nienawiść,
przyjaźń – wrogość

III. Tworzenie wypowiedzi
MÓWIENIE
zedstawia własne zdanie w rozmowie

ędne związki wyrazowe w zdaniu

ypowiada się logicznie i w sposób uporządkowany

, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując
słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji i uczuć
wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wzbogaca tworzony tekst wyrazami bliskoznacznymi
i przeciwstawnymi), składni (stosuje różnorodne typy zdań: pojedyncze i złożone; celowo używa różnych typów
wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, wykrzyknikowych, rozka-zujących w zależności od sytuacji
komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej interpunkcji),

fleksji (używa odmiennych części mowy w poprawnych formach), fonetyki (stosuje wiadomości z zakresu podziału
wyrazów na litery, głoski i sylaby w poprawnym ich zapisie)

PISANIE
– u, rz – ż, ch – h i interpunkcji oraz potrafi je zastosować
w sytuacjach nietypowych (np. wykorzystać wiedzę o wyrazach pochodnych i rodzinie wyrazów)
współrzędne związki wyrazowe i stosuje się do zasad in-terpunkcji
e i nazywające cechy charakteru na podstawie zacho-wań i postaw

icznym opowiadanie, streszcza utwory fa-bularne,
świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki; opowiada z perspektywy
świadka i uczestnika zdarzeń
dmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując
słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji i uczuć

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą oraz:
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji
SŁUCHANIE
i poetyckich

CZYTANIE
-sującej lub
oceniającej postać fikcyjną lub rzeczywistą
dosłownych i przenośnych
azuje i odczytuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
przepisach
składowych wypowiedzi, jak tytuł,
wstęp, rozwinięcie, zakończenie

tekstu

DOCIERANIE DO INFORMACJI
w różnych źródłach, np. czasopismach, stronach interneto-wych;
konfrontuje je z innymi źródłami

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury .
przedstawionego w utworze epickim

rakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść,
przyjaźń – wrogość; konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami

III. Tworzenie wypowiedzi
MÓWIENIE
ozmowie, podaje odpowiednie przykłady, stosuje się do reguł grzeczno-ściowych
e związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy i przy-słowia
związane z omawianą tematyką
-bowego w
czasie przeszłym i przyszłym
ści utworu

PISANIE
powiedzi o
przejrzystej, logicznej kompozycji
m czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy i przysłowia
związane z omawianą tematyką
e stosunek odbiorcy wobec dzieła
-nych
wypowiedzi, odpowiednio dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, wzbogacając tekst w zależności od formy
wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej), składni(tworzy ciekawe pod wzglę-

dem składniowym wypowiedzi, stosuje się do zasad poprawności logiczno-składniowej, dba o po-prawną
interpunkcję wypowiedzeń złożonych), fleksji (w wypowiedziach stosuje w poprawnych formach odmienne i
nieodmienne części mowy przewidziane w programie nauczania, w tym po-prawnie stosuje formy czasu
teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobo-wego w czasie przeszłym i przyszłym),
fonetyki (biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetyki i wy-korzystuje je w poprawnym zapisie wyrazów)

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz:
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji
SŁUCHANIE
CZYTANIE
w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach, schematach i notatkach w tworzeniu
własnych wypowiedzi

DOCIERANIE DO INFORMACJI
(np. czasopism, stron internetowych) we wła-snych
wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub oceniającym

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
kazuje elementy baśni i legendy w innych tekstach kultury

III. Tworzenie wypowiedzi
MÓWIENIE
nauczania w klasie czwartej
esieniu do innych dzieł także spoza kanonu lektur

PISANIE
doborem środków językowych
-dniową oraz
estetykę zapisu wypowiedzi
auczania
słownictwa, składni, fleksji i fonetyki

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V
niedostateczny
-możliwia
osiąganie celów polonistycznych
ykonać zadań o niewielkim poziomie trudności
dopuszczający
-liwia osiąganie
celów polonistycznych
m poziomie trudności
dostateczny
rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej
e i praktyczne typowe, o średnim poziomie trudności ujętych w programie
i wynikających z podstawy programowej
dobry
programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne
bardzo dobry
-retyczne i
praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, po-trafi zastosować poznaną
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
celujący
teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z podstawy programowej,
proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, roz-wija własne uzdolnienia
cie miejsce

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopusz-czającą.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH IN-FORMACJI
SŁUCHANIE
• skupia uwagę na prostych wypowiedziach innych osób
• reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem, postawą)
• rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniów
• identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych sytuacjach
znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji
• rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, gratulacje, życzenia,
przeprosiny, instrukcję
• wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym niedługim tekście, zwłaszcza w jego warstwie dosłownej,
i uzupełnia różne typy notatek graficznych o te informacje
• rozumie ogólny sens słuchanych utworów
• rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów
• dostrzega etyczny wymiar języka (prawdę, kłamstwo, przemilczanie informacji, brutalizację wypowiedzi)
CZYTANIE
• identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych sytuacjach
znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji (autor, narrator, czytelnik, słuchacz)
• rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, gratulacje, życzenia,
przeprosiny, instrukcję, ogłoszenie
• wskazuje najważniejsze informacje w przeczytanym tekście, zwłaszcza w dosłownej warstwie tekstu i
wyrażone wprost, i uzupełnia na podstawie czytanego tekstu różne typy notatek graficznych o te informacje
• wskazuje części składowe wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie)
• rozumie dosłowne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
• rozumie ogólny sens czytanych utworów
• określa nastrój wypowiedzi
• stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym, wyróżnia pauzą koniec
wypowiedzenia
• rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiot-nik, przysłówek)
• rozpoznaje zdanie pojedyncze i zdanie złożone
DOCIERANIE DO INFORMACJI
• sprawdza pisownię wyrazów w słowniku ortograficznym
• wyszukuje synonimy w słowniku wyrazów bliskoznacznych
• wybiera proste informacje z hasła encyklopedycznego, czasopisma, podanej strony interne-

towej
II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY
• mówi o swoich reakcjach czytelniczych
• wyraża swój stosunek do postaci
• odróżnia fikcję od rzeczywistości
• odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych
• odróżnia autora od osoby mówiącej w tekście literackim
• określa najważniejsze elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce,
bohaterowie, zdarzenia, omawia akcję
• zna cechy baśni, legendy, bajki, wie, co to jest mit
• rozpoznaje wers, strofę, rym, refren
• rozpoznaje przenośnię, porównane, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy
• wyodrębnia film i spektakl teatralny spośród innych przekazów i tekstów kultury oraz potra-fi nazwać ich
tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa)
III. TWORZENIE WYPOWIEDZI
MÓWIENIE
• nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem
• formułuje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi pod względem konstrukcyjnym
• wypowiada komunikaty zawierające proste informacje
• wyraża wprost swoje intencje
• odróżnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do sytuacji komunikacyj-nej skierować
prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie, zaproszenie, instrukcję, gratulacje, życzenia
• stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem
• mówi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, filmu
• za pomocą prostych zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę
• za pomocą prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat
• wygłasza tekst utworu z pamięci
PISANIE
• stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego końcu
• zna podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką literą oraz pisowni ó – u, rz – ż, ch – h
• tworzy proste wypowiedzi oraz notatki na podany temat
• uzupełnia prosty schemat, tabelę
• zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego i oficjalnego, dialogu, zapro-szenia, ogłoszenia,
planu ramowego wypowiedzi i z pomocą nauczyciela zapisuje list, dialog, ukła-da plan ramowy i szczegółowy
wypowiedzi, redaguje zaproszenie, ogłoszenie, instrukcję, pamiętnik i dziennik pisany z perspektywy bohatera i
własnej
• zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtwórcze z dialogiem
• za pomocą prostych zdań tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci
• za pomocą prostych zdań tworzy opis obrazu, ilustracji, plakatu
• stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne), skład-ni (konstruuje
poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki
interpunkcyjne na końcu), fleksji (stosuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki

i przysłówki w zdaniu), fonetyki (dzieli wyrazy przy przenoszeniu do następnej linii, zna sposoby oznaczania
miękkości głosek, zauważa różnicę między wymową a zapisem samogłosek ustnych, dźwięcznych i
bezdźwięcznych)
• stara się dbać o estetykę zapisu wypowiedzi
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczającą oraz:
I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH IN-FORMACJI
SŁUCHANIE
• słucha innych, uczestniczy w rozmowie oraz innych sytuacjach komunikacyjnych (zadaje pytania, odpowiada,
instruuje, gratuluje, zaprasza, przeprasza)
• wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu
• tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi, planu
• określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opo-wiada fabułę
usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter baśni, legendy, bajki, mitu
• rozpoznaje proste intencje niewyrażone wprost
• rozpoznaje typowe wypowiedzi informacyjne i literackie
• na podstawie intonacji odróżnia wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące i pytające
CZYTANIE
• identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi
• określa temat i główną myśl tekstu
• oddziela informacje ważne od drugorzędnych
• wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu
• wskazuje cytat
• wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
• rozpoznaje cechy zaproszenia, życzeń, ogłoszenia, instrukcji, przepisu
• określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opo-wiada fabułę
usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter baśni, legendy, bajki, mitu, wska-zuje morał wyrażony
wprost
• rozpoznaje typowe wypowiedzi informacyjne, literackie, reklamowe
• rozumie funkcję znaków interpunkcyjnych (kropki, przecinka, znaku zapytania, wykrzykni-ka), akapitów i
marginesów w tekście prozatorskim, wskazuje cudzysłów
• wskazuje wersy, strofy, rymy w tekstach poetyckich
• poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas głośnego czy-tania utworów
• odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych
• rozpoznaje w wypowiedziach liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik
• rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (orzecze-nie, podmiot)
• odróżnia zdanie pojedyncze od zdania złożonego, zdanie pojedyncze rozwinięte od zdania nierozwiniętego
• rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, rodzajów gramatycznych (rzeczownik, przymiotnik), osób,
czasów i rodzajów gramatycznych (czasownik), określa stopień przymiotnika i przysłówka
• posługuje się alfabetem, uwzględnia różnice między zapisem a wymową samogłosek noso-

wych, głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, oznacza miękkość głosek
DOCIERANIE DO INFORMACJI
• wybiera odpowiednie informacje ze słownika ortograficznego, słownika wyrazów blisko-znacznych,
szkolnego słownika języka polskiego
• korzysta z encyklopedii, czasopisma, stron internetowych
II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY
• nazywa swoje reakcje czytelnicze
• dostrzega cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz użytkowe
• nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, boha-terowie,
zdarzenia, wątki
• wskazuje elementy akcji
• wskazuje w utworze cechy baśni, legendy, bajki
• rozumie, czym jest mit
• wie, czym jest: wers, zwrotka, rym, rytm, refren
• wskazuje w tekście porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy
• wyodrębnia film spośród innych dziedzin sztuki
• zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, widownia, kurtyna, kulisy,
próba, program teatralny, afisz
• przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, jak np. miłość –
nienawiść, przyjaźń – wrogość
• odczytuje sens utworów na poziomie semantycznym (dosłownym)
• odczytuje morał baśni, bajek, zauważa metaforyczny charakter mitu
III. TWORZENIE WYPOWIEDZI
MÓWIENIE
• świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej
• dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobiera różne typy wypowiedzeń prostych i
rozwiniętych, stosuje wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące
• formułuje pytania zamknięte i otwarte
• udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych
• wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy związane z codziennością,
otaczającą rzeczywistością, lekturą
• stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb przypusz-czający) podczas
rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem
• składa życzenia, gratulacje, instruuje
• wypowiada się w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicz-nym, streszcza
utwory fabularne
• opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo określające
umiejscowienie w przestrzeni (używa przysłówków i wyrażeń przyimkowych)
• dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne
• recytuje utwór poetycki, oddając jego ogólny nastrój i sens
• stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazów rodzimych
• posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem)
PISANIE

• stosuje podstawowe zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji
• odróżnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosować odpowiednie zasady dotyczące pisowni wielką
literą
• poprawnie zapisuje nie z różnymi częściami mowy
• poprawnie zapisuje wyrażenia przyimkowe
• poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki
• konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-składniowym
• używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych, stosuje przecinki
• w zależności do adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, pytają-ce i rozkazujące
• samodzielnie zapisuje dialog
• dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)
• buduje ramowy i szczegółowy plan wypowiedzi
• układa opowiadanie odtwórcze z dialogiem oraz z elementami opisu, krótką relację, zapro-szenie, ogłoszenie,
pamiętnik i dziennik pisany z perspektywy bohatera i własnej
• redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu
• zapisuje instrukcję z uwzględnieniem sformułowań wskazujących na kolejność wykonywa-nych czynności
• tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, obrazu, ilustracji, plakatu, stosując słownictwo
określające umiejscowienie w przestrzeni (używa przysłówków i wyrażeń przyimko-wych)
• w liście prywatnym i oficjalnym, dialogu, zaproszeniu i ogłoszeniu stosuje odpowiedni układ graficzny
• stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne w
tworzonym tekście), składni (konstruuje zdania pojedyncze proste i rozwinięte oraz wypowiedzenia złożone,
używa różnych typów wypowiedzeń: oznajmujących, rozkazujących, pytających, wykrzyknikowych; łączy
wypowiedzenia składowe za pomocą spójnika w wypowiedzenia złożone), fleksji (używa poprawnych form
gramatycznych czasowników, rze-czowników, przymiotników; poprawnie zapisuje formy bezokoliczników
oraz formy rodzaju mę-skoosobowego i niemęskoosobowego czasowników w czasie przyszłym i przeszłym
• stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz:
I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH IN-FORMACJI
SŁUCHANIE
• koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych oraz odtwarzanych utworów
• w typowych sytuacjach komunikacyjnych cytuje wypowiedzi innych, wyraża swoje zdanie na temat
wysłuchanego komunikatu
• odróżnia informacje ważne od mniej ważnych
• właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu (również te niewyrażone wprost)
• na podstawie słuchanego tekstu tworzy notatkę, pisze krótkie streszczenie
• odróżnia wypowiedzi literackie od informacyjnych i reklamowych
• dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy
• odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich (objaśnia mo-rał baśni, bajki,
wyjaśnia metaforyczny charakter mitu)
• na podstawie intonacji odróżnia zdania neutralne od wykrzyknikowych
CZYTANIE
• wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio
• rozumie funkcję akapitu i cytatu w wypowiedzi
• objaśnia przenośne znaczenie wybranych wyrazów, związków wyrazów w wypowiedzi
• odróżnia teksty literackie od informacyjnych i reklamowych
• dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy
• odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich
• wskazuje typowe elementy konstrukcyjne w zaproszeniach, życzeniach, ogłoszeniach, in-strukcjach,
przepisach
• głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji i intonacji
• wskazuje różnice między rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, liczebnikami, zaimkami,
przyimkami i spójnikami
• rozpoznaje równoważnik zdania

• rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, rodzajów; odróżnia formy osobowe czasowników od
nieosobowych (bezokolicznik, formy zakończone na -no, -to)
DOCIERANIE DO INFORMACJI
• wie, jakiego typu informacje zawierają słownik ortograficzny, słownik wyrazów blisko-znacznych, słownik
języka polskiego, słownik wyrazów obcych i umiejętnie je stosuje
• wybiera informacje niewyrażone wprost z różnych źródeł, np. czasopism, stron interneto-wych
II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY
• uzasadnia swoje reakcje czytelnicze
• analizuje elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie,
zdarzenia, wątek
• posługuje się pojęciami akcja, fabuła, związek przyczynowo-skutkowy
• identyfikuje baśń, legendę, mit, bajkę, komiks
• rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu, rytmu oraz objaśnia znaczenie i funkcję środków
poetyckich, takich jak: przenośnia, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladow-czy
• rozumie funkcję akapitu jako logicznie wyodrębnionej całości w tekście
• wyodrębnia elementy dzieła filmowego, zna główne etapy powstawania filmu i przedstawienia, rozumie
pojęcie adaptacji
• określa zadania twórców dzieła filmowego i teatralnego – aktora, reżysera, dekoratora, su-flera, reżysera
• charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość –
nienawiść, przyjaźń – wrogość
• odczytuje przesłanie utworu

III. TWORZENIE WYPOWIEDZI
MÓWIENIE
• przedstawia własne zdanie w rozmowie
• świadomie dobiera intonację zdaniową
• udziela odpowiedzi w formie krótkiej wypowiedzi
• uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami; łączy za pomocą
odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe w zdaniu
• wypowiada się w roli świadka i uczestnika zdarzeń
• gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i postaw
• wypowiada się logicznie i w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chro-nologicznym,
streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza
przysłówki i wyrażenia przyimkowe
• w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, obraz, ilustrację, plakat, stosując
słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji i uczuć (np. epitety, po-równania, zdrobnienia,
poprawnie używa odpowiedniego stopnia przymiotnika i przysłówka)
• objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazów
• odróżnia wyrazy pokrewne od synonimów
• umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wzbogaca tworzony tekst wy-razami
bliskoznacznymi i przeciwstawnymi), składni (stosuje różnorodne typy zdań: pojedyncze i złożone; celowo
używa różnych typów wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, wykrzykniko-wych, rozkazujących w
zależności od sytuacji komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej in-terpunkcji), fleksji (używa
odmiennych części mowy w poprawnych formach), *wygłasza tekst po-etycki z pamięci, posługując się pauzą,
barwą głosu; zwraca uwagę na ważne treści tekstu
• stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazów i intonowania wypowiedzeń
PISANIE
• stosuje poznane zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji, poprawnie używa i
zapisuje formy nieosobowe czasownika
• w kilkuzdaniowych wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytu-acjami łączy za
pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe i stosuje się do zasad interpunkcji
• w tekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne, zastępuje powtarzające się w tekście wyrazy
odpowiednimi zaimkami
• w wypowiedziach gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i
postaw
• układa życzenia, gratulacje, zapisuje przepis, instrukcję, ogłoszenie, zaproszenie
• stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi
• pisze logiczne i uporządkowane pod względem chronologicznym opowiadanie, streszcza utwory fabularne,
świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe; opowiada z perspektywy świadka i
uczestnika zdarzeń (pamiętnik, dziennik)
• zapisuje dialog w opowiadaniu
• w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, stosując słownic-two służące do
formułowania ocen i opinii, emocji i uczuć (np. epitety, porównania, zdrobnienia)
• opisując obraz, rzeźbę, ilustrację, plakat, stosuje podstawowe słownictwo charakterystyczne dla danej
dziedziny sztuki
• dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą oraz:
I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH IN-FORMACJI
SŁUCHANIE
• przekazuje treść wysłuchanych wypowiedzi, potrafi ustosunkować się do wypowiedzi in-nych oraz nawiązać
do nich podczas własnej wypowiedzi
• uzasadnia swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu
• nazywa intencje nadawcy komunikatu, dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją
nadawcy wypowiedzi, w sytuacjach typowych odróżnia fakty od opinii
CZYTANIE
• wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio i wykorzystuje je w wypowiedzi np. opisującej lub
oceniającej postać fikcyjną lub rzeczywistą
• oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytaniu znaczeń do-słownych i
przenośnych
• wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, schemacie i notatce
• nazywa intencje nadawcy komunikatu, dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją
nadawcy wypowiedzi
• nazywa osobę mówiącą w tekście w zależności od rodzaju utworu (podmiot liryczny, narra-tor)
• w sytuacjach typowych odróżnia fakty od opinii
• wskazuje typowe elementy stylistyczne i graficzne w zaproszeniach, życzeniach, ogłosze-niach, instrukcjach,
przepisach
• dostrzega relacje między takimi elementami konstrukcji, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, za-kończenie
• głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby od-dać sens
odczytywanego tekstu
• rozumie funkcje użytych w tekście zdań pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych, po-jedynczych i
złożonych, równoważników zdań
• rozumie funkcję użytych form przypadków, liczb, osób, czasów w tekstach literackich, użytkowych,
reklamowych
DOCIERANIE DO INFORMACJI
• w zależności od celu poszukiwań świadomie wybiera odpowiedni słownik (słownik ortogra-ficzny, słownik
wyrazów bliskoznacznych, słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych)
• konfrontuje ze sobą informacje zgromadzone na podstawie różnych źródeł
II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY
• konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami
• charakteryzuje osobę mówiącą na podstawie jej wypowiedzi
• objaśnia funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w utworze epickim oraz środków
stylistycznych w utworze poetyckim (w tym rozróżnia ożywienie i uosobienie jako rodzaje przenośni)
• wykorzystuje wiedzę na temat wersu, zwrotki, rymu, rytmu, refrenu do interpretacji utworu
• wyróżnia wśród przekazów audiowizualnych programy informacyjne, rozrywkowe, rekla-

my; dostrzega różnice między celem tych programów

• charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość –
nienawiść, przyjaźń – wrogość; konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświad-czeniami
III. TWORZENIE WYPOWIEDZI
MÓWIENIE
• uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, cytuje, stosuje się do reguł
grzecznościowych
• rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego
• udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i styli-stycznym
• w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy i przysłowia
związane z omawianą tematyką
• poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i nie-męskoosobowego w
czasach przeszłym i przyszłym
• w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła
• interpretuje przenośne treści utworów poetyckich przewidzianych w programie nauczania
• zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do treści utworu
• wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi
• dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji i języka
PISANIE
• potrafi zastosować reguły ortograficzne w sytuacjach nietypowych (np. wykorzystać wiedzę o wyrazach
pochodnych i rodzinie wyrazów, pisowni nie w przeciwstawieniach)
• przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, a także zdania w równoważniki zdań i odwrotnie –
odpowiednio do przyjętego celu
• komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, skła-dniowym
wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji
• uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury
• udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i stylistycznym
• w wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje fraze-ologizmy i
przysłowia związane z omawianą tematyką
• komponuje i przekształca plan wypowiedzi
• pisze opowiadanie twórcze, list z perspektywy bohatera, baśń
• w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła
• sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (dba o poprawność słownikową tworzonych
wypowiedzi, odpowiednio dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, wzbogaca-jąc tekst w zależności od
formy wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej), składni (tworzy ciekawe pod względem składniowym
wypowiedzi, stosuje się do zasad poprawności logiczno-składniowej, dba o poprawną interpunkcję
wypowiedzeń złożonych), fleksji (w wypowiedziach stosuje w po-prawnych formach odmienne i nieodmienne
części mowy przewidziane w programie nauczania, w tym poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz
formy rodzaju męskoosobowego i niemę-skoosobowego w czasach przeszłym i przyszłym), fonetyki (biegle
stosuje wiadomości z zakresu fonetyki i wykorzystuje je w poprawnym zapisie wyrazów)

• dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz:
I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH IN-FORMACJI
SŁUCHANIE
• w rozmowie i innych sytuacjach komunikacyjnych celowo odwołuje się do wypowiedzi in-nych osób
• dokonuje selekcji informacji w celu wykorzystania ich w sytuacjach nietypowych
• dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi w tekstach poetyckich i
reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym
CZYTANIE
• czyta ze zrozumieniem na poziomie krytycznym teksty spoza listy lektur
• interpretuje utwory poetyckie i prozatorskie
DOCIERANIE DO INFORMACJI
• wybiera i wykorzystuje informacje z różnych źródeł (np. czasopism, stron internetowych) we własnych
wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub oceniającym
II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY
• porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w różnych utworach epickich i
poetyckich
• wskazuje elementy baśni, legendy, bajki, mitu w innych tekstach kultury oraz odnajduje i omawia nawiązania
do tego typu utworów we współczesnych tekstach kultury, np. opowiadaniach, reklamach, oraz w języku, np.
we frazeologii
• odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość
• dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi w tekstach poetyckich i
reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym
III. TWORZENIE WYPOWIEDZI
MÓWIENIE
• przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania zadania, formułuje
twórcze uwagi

• podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury dzieła także spoza kanonu lektur przewi-dzianych
programem nauczania w klasie piątej; omawia je w odniesieniu do innych dzieł także spo-za kanonu lektur

• interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych
PISANIE
• tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, pomysłową for-mą, poprawną
konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych
• wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, fleksyjną i

składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi

• świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych pro-gramem nauczania
słownictwa, składni, fleksji i fonetyki

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI
MÓWIENIE
Na poziomie podstawowym uczeń:
-nym,
odpowiednio dobranym słownictwem,
edzi odpowiednie do sytuacji komunikacyjnej,

pisuje swoje przeżycia w danej sytuacji, nazywa przeżycia wewnętrzne bohatera lektury,

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:
nikacyjnej,
-leżności od
intencji nadawcy i rodzaju adresata,
at,
-kładami,
iem wewnętrznym posta-ci,
postawę, biorąc pod uwagę motywy
jąc teksty z pamięci, podejmuje próbę interpretacji głosowej, stosuje pauzę, dobiera odpo-wiednią barwę
i ton głosu, zaznacza akcenty logiczne,
komunikatu językowego były czytelne dla adresata,
-szanego tekstu.

CZYTANIE
Na poziomie podstawowym uczeń:
yczno-twórczym odpowiednio dobrane tek-sty literackie,
- i trzecioosobową,
erackich,

zauważa podobieństwa i różnice między utworem literackim a jego adaptacją filmową lub teatralną,
wypowiedzi artystycznej,
my oddziaływania reklamy na odbiorcę, tworzy własne reklamy.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:
-twórczym,
sym-boliczne
odpowiednio dobranego tekstu poetyckiego i prozatorskiego,
odzajów powieści,
-czące
człowieka i otaczającego go świata,
-twórczym,
nuje utwory literackie z ich adaptacją filmową lub teatralną,
różnych dziedzinach sztuki,
niewerbalne mechanizmy oddziaływa-nia reklamy na
odbiorcę.

SŁUCHANIE
Na poziomie podstawowym uczeń:
ikatu na np. scenkę dramatyczną, ilu-strację do
tekstu, piosenkę, słuchowisko, utwór poetycki.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:
łasne utwory inspiro-wane innym
wysłuchanym tekstem.

PISANIE
Na poziomie podstawowym uczeń:
stylistycznym,
o charakterze instrukcji,

stosując odpowiednie słownictwo), podanie, życiorys, prostą notatkę,
ia druki urzędowe i pocztowe,

c jej cechy charakteru i oso-bowości,
-nej
redagowanych wypowiedzi.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:
edzi zróżnicowane stylistycznie w zależności od intencji nadawcy, rodzaju odbiorcy komunikatu
oraz sytuacji komunikacyjnej,
dialog słowa narratora dy-stansującego się
wobec wypowiedzi i działań bohaterów,
-mi opisu
sytuacji, list oficjalny, różnego rodzaju notatki, sprawozdanie, np. z wycieczki,
-rakteru,
osobowości, usposobienia bohatera i ocenia jego postawę oraz postępowanie w odniesieniu do wartości etycznych, z
uwzględnieniem motywów działania,
-tograficzne i
interpunkcyjne.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
MÓWIENIE
i komunikacyjnej pytania i odpowiedzi,

zeżyciach w danej sytuacji, nazywa przeżycia bohatera literackiego,
erbalnych środków wyrazu,

CZYTANIE
- i trzecioosobową,
i w tekście środkami stylistycznymi a jego treścią,

y światem przedstawionym w literaturze a rzeczywistością,
jące perswazję.

SŁUCHANIE
-stu, piosenki.

PISANIE
złożonych,

i osobowości postaci literackiej,
-wanej
wypowiedzi.

NAUKA O JĘZYKU
ojęcie głoski i litery; dostrzega różnicę między głoską dźwięczną i bezdźwięczną, nosową i ustną,
twardą i miękką, między zapisem a wymową głoski; dzieli wyrazy na sylaby),
rafi zasto-sować wybrane
związki frazeologiczne pochodzenia biblijnego, mitologicznego, przysłowia; ro-zumie znaczenie wyrazów; z
pomocą nauczyciela wyróżnia części w budowie słowotwórczej wyrazu),
ę odmiennych części mowy; wskazuje nieodmienne części
mowy),
współrzędnie od zdania złożonego podrzędnie).

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
MÓWIENIE

,
-rackiego,
ty poetyckie i prozatorskie, stosując się do zasad poprawnej artykulacji oraz intonacji i zwracając
uwagę na warstwę znaczeniową tekstu,
-cja, pauza,
dostosowując je do rodzaju komunikatu, jego odbiorców, celu wypowiedzi,

CZYTANIE
amodzielnie rozwiązuje nie-które zadania
świadczące o rozumieniu tekstu na poziomie krytycznym,

tekstów literackich,
amego tematu i motywu w różnych dziedzinach sztuki oraz w różnych formach
wypowiedzi artystycznej,

SŁUCHANIE
ów,
dramatyczna itp.

PISANIE
-mocą różnych
typów wypowiedzeń,

twórcze lub odtwórcze,
-je
przedstawione wydarzenia,
uwzględniając jej cechy charakteru i oso-bowości,
-nej
redagowanych wypowiedzi.

NAUKA O JĘZYKU
o fonetyki (dzieli wyrazy na litery i głoski, rozpoznaje głoski dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe, twarde,
miękkie; dzieli wyrazy na sylaby i potrafi przenieść wyraz do następnej li-nijki zgodnie z obowiązującymi zasadami;
dostrzega różnicę między zapisem a wymową głosek),
o słownictwa i słowotwórstwa (posługuje się słownictwem bliskoznacznym, wyrazami prze-ciwstawnymi,
wybranymi związkami frazeologicznymi pochodzenia biblijnego i mitolo-gicznego, przysłowiami; rozumie
znaczenie wyrazów; wyjaśnia sens niektórych neologi-zmów i archaizmów; zna pojęcia wyraz podstawowy i
pochodny; wyróżnia podstawę słowo-twórczą, formant, rdzeń),
o fleksji (rozpoznaje w wypowiedzeniu odmienne i nieodmienne części mowy, rozpoznaje formę odmiennych
części mowy),
o składni (rozpoznaje części zdania; wyróżnia w zdaniu orzeczenie imienne i czasownikowe; zna rodzaje podmiotu;
odróżnia zdania złożone podrzędnie i współrzędnie, spójnikowo i bezspójnikowo).

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
MÓWIENIE
unikacyjnej,
-leżności od
intencji nadawcy oraz adresata,
-wiednimi
przykładami i stosuje perswazję językową nieprzekraczającą granic kulturalnej rozmowy, tak aby przekonać
pozostałych jej uczestników do przyjęcia jego stanowiska,
a-cyjnej,
a odpowiednio barwę i ton głosu, zaznacza
akcenty logiczne, tak aby zwrócić uwagę odbiorcy na warstwę znaczeniową utworu,

CZYTANIE
czno-twórczym,
-ście,
ów literackich odkrywa podstawowe prawa dotyczące człowieka i otacza-jącego
świata,
zieła a jego tworzywem,
-nia na
odbiorcę.

SŁUCHANIE
wysłuchanego komunikatu.

PISANIE
-munikatu oraz
sytuacji komunikacyjnej,
ialogiem charakteryzującym bohatera,
-wozdanie,
azywa cechy jej charakteru, osobowości i usposo-bienia,
zauważa motywy działania,

NAUKA O JĘZYKU
o fonetyki (dostrzega różnicę między wymową a zapisem głosek, oznacza miękkość głoski przez znak zmiękczenia
oraz i),
o słownictwa i słowotwórstwa (dobiera odpowiednio słownictwo bliskoznaczne w wypowiedzi w celu uniknięcia
powtórzeń; stosuje w wypowiedziach pisemnych lub ustnych wyrazy przeciwstawne, związki frazeologiczne i
przysłowia, a także powiedzenia związane z regio-nem; rozumie funkcję neologizmów i archaizmów w tekście,
wyjaśnia ich sens; bada bu-dowę słowotwórczą wyrazu; tworzy rodzinę wyrazów; tworzy definicję słowotwórczą
wyra-zu),
o fleksji (rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy, nazywa je i określa formę grama-tyczną, rozumie ich
funkcję w zdaniu, poprawnie stosuje je w wypowiedzi, w szczególności formy czasowników zakończonych na -no, to, nieregularnie odmieniających się rzeczowni-ków, formy proklityczne i enklityczne zaimków, liczebniki w
związku z rzeczownikiem),
o składni (rozpoznaje części zdania pojedynczego; nazywa typy orzeczenia – imienne i cza-sownikowe oraz
podmiotu – gramatyczny, domyślny, logiczny, zbiorowy; rysuje wykres lo-giczny zdania pojedynczego; rozróżnia
zdania złożone podrzędnie i współrzędnie; stosuje zasady interpunkcji wypowiedzenia pojedynczego i złożonego).

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
MÓWIENIE
zestnik sytuacji komunikacyjnej nawiązuje kontakt, podtrzymuje go oraz dobiera formę
komunikatu w zależności od celu wypowiedzi i rodzaju odbiorcy,
stosuje odpowiednio dobrane do sytuacji komunikacyjnej niewerbalne środki wyrazu, aby komunikat stał się w pełni
czytelny dla odbiorcy,
temat rozmowy; przekonuje do swojego zdania, udowadniając racje w sposób rze-czowy i logiczny; posługuje się
informacją, cytatem z danego źródła; nawiązuje do wypowiedzi in-terlokutorów, wyciąga wnioski, dokonuje
podsumowania rozmowy, modyfikuje własne poglądy; dba o poprawność językową wypowiedzi oraz o
przestrzeganie przez dyskutantów zasad kulturalnej rozmowy,

c bogate słownictwo nazywające cechy; stosuje
charakterystykę pośrednią uwzględniającą motywy działania postaci; dokonuje oceny moral-nej bohatera w
odwołaniu do uniwersalnych wartości etycznych,
ejmuje próbę jego interpretacji głosowej,

CZYTANIE
utworu, bierze pod uwagę funkcję osoby mówiącej w tekście,
utworu prozatorskiego,
tacji znaczenia i miejsca czło-wieka w świecie,
-twórczym,
dzieła a realizacją tego samego tematu lub motywu w różnych dziedzinach
sztuki,

SŁUCHANIE
orządzić notatkę w wybranej przez siebie formie na podstawie wysłuchanego tekstu.

PISANIE
stylistycznym, ortograficznym oraz interpunkcyjnym,
wadza do dialogu słowa narratora dystansującego się wobec wypowiedzi i działań bohaterów,
-py mentalnej,
schematu,
zne oraz konteksty interpretacyjne w opisie dzieła plastycznego,
-kie możliwe
motywy jej działania, ocenia postępowanie w odniesieniu do wartości etycznych,

NAUKA O JĘZYKU
o fonetyki (stosuje wiadomości dotyczące różnicy między zapisem a wymową głosek oraz funkcji głoski i w
wyrazie),
o słownictwa i słowotwórstwa (korzysta z bogatego zasobu słownictwa, stosując wyrazy bli-skoznaczne; dba o
poprawność stylistyczną tekstu; ilustruje wypowiedzi odpowiednio do-branymi związkami frazeologicznym i
przysłowiami; wyjaśnia znaczenie wyrazów na pod-stawie ich etymologii; wyjaśnia zmiany znaczenia wyrazów;
bada funkcję neologizmów i archaizmów w tekście; analizuje budowę słowotwórczą wyrazu; porządkuje rodziny
wyra-zów),

o fleksji (poprawnie używa w wypowiedzeniach ustnych i pisemnych form odmiennych i nie-odmiennych części
mowy, analizuje ich funkcję w zdaniu; dokonuje rozbioru gramatyczne-go wypowiedzenia pojedynczego),
o składni (dokonuje analizy logicznej wypowiedzenia pojedynczego; rysuje wykresy logiczne zdań pojedynczych z
różnymi typami orzeczeń i podmiotów, schematy wypowiedzeń złożo-nych współrzędnie i podrzędnie; rozpoznaje i
konstruuje zdania bezpodmiotowe; dba o po-prawność interpunkcyjną wypowiedzeń pojedynczych i złożonych).

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
MÓWIENIE
d względem językowym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej wypowiedzi, w
których się swobodnie posługuje werbalnymi i niewerbalnymi środkami wyrazu,
nej
rozmowy ocenia stanowiska dyskutantów i podaje propozycje rozwiązania problemów,
interpretacji głosowej.

CZYTANIE
programem nauczania) na poziomie krytyczno-twórczym, uwzględniając ich strukturę i treści przenośne oraz
symboliczne; odwołuje się do kontekstów kulturowych.

SŁUCHANIE
-go tekstu,
wobodnie się posługuje wszystkimi przewidzianymi w programie formami wypowiedzi pisemnej, a ponadto
tworzy własne teksty, ciekawe pod względem treści i stylu, bezbłędne językowo,
ur przewidzianych pro-gramem
nauczania).

NAUKA O JĘZYKU
-ki,
słownictwa i słowotwórstwa, fleksji oraz składni; przestrzega norm poprawnościowych w formu-łowanych
wypowiedziach,

