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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH  
OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV c 

 
 
Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych – pozytywnych. 
Każdy uczeń zobowiązany jest przeczytać wszystkie obowiązujące lektury i znać ich treść.  
 
 

 
Wymagania edukacyjne 

 

Sprawności 

Kształcenie literackie  
i kulturowe 

Kształcenie językowe 
 

Tworzenie wypowiedzi 
 

Samokształcenie 
 

 
ocena: niedostateczny 

 

Uczeń nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej. Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie 
rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. Nie wykonuje zadań i poleceń nauczyciela. Zaniedbuje wykonywanie zadań 
domowych. Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania. Nie nauczył się na pamięć utworu literackiego. Nie odróżnia części mowy 
odmiennych i nieodmiennych. Nie stosuje poprawnych form gramatycznych wyrazów odmiennych. Nie dostrzega cech zróżnicowania 
języka. W wypowiedziach pisemnych nie stosuje zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Nie bierze udziału w rozmowach na dany 
temat. Nie pozyskuje informacji. 

 
ocena: dopuszczający 

Uczeń: 

 

Czytanie utworów literackich 
- z pomocą nauczyciela omawia 
elementy świata przedstawio-
nego;  
- z pomocą nauczyciela roz-
poznaje utwór jako baśń, le-
gendę, bajkę i opowiadanie; 
- z pomocą nauczyciela od-
różnia dialog od monologu. 
Odbiór tekstów kultury 
- stara się określać temat  
i główną myśl tekstu; 
- niekiedy dostrzega relacje 
między częściami wypowiedzi 
(np. tytuł, wstęp, rozwinięcie, 

Gramatyka języka polskiego 
- z pomocą nauczyciela odróż-
nia części mowy i części zdania; 
- stara się stosować poprawne 
formy gramatyczne wyrazów 
odmiennych (łatwe przykłady). 
Zróżnicowanie języka 
- rozpoznaje niektóre synonimy. 
Komunikacja językowa i kultu-
ra języka 
- podejmuje starania, by identy-
fikować nadawcę i odbiorcę 
wypowiedzi; 
- z pomocą nauczyciela rozpo-
znaje znaczenie niewerbalnych 

Elementy retoryki 
- stara się uczestniczyć w roz-
mowie na zadany temat. 
Mówienie i pisanie 
- z pomocą nauczyciela tworzy 
wypowiedzi w następujących 
formach gatunkowych: dialog, 
opowiadanie, opis, list, zapro-
szenie, podziękowanie, ogłosze-
nie, życzenia; 
- z problemami odtwarza utwór 
literacki z pamięci, nie podej-
mując próby zinterpretowania 
go. 
 

- doskonali ciche i głośne czyta-
nie zachęcony przez nauczy-
ciela; 
- z pomocą nauczyciela korzysta 
ze słownika języka polskiego 
oraz ortograficznego. 
 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO  
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki we Mstowie 

 

2 
 

zakończenie). 
 

środków komunikacji (np. gest, 
mimika, postawa ciała); 
- zna pojęcia: głoska, litera, 
sylaba. 
Ortografia i interpunkcja 
- dokłada wszelkich działań,  
by poprawnie używać znaków 
interpunkcyjnych: kropki, prze-
cinka, znaku zapytania, znaku 
wykrzyknika, cudzysłowu, dwu-
kropka. 

 

 
ocena: dostateczny 

Uczeń: 
 
 

Czytanie utworów literackich 
- zazwyczaj poprawnie omawia 
elementy świata przedstawio-
nego, wyodrębnia obrazy poe-
tyckie w poezji; 
- najczęściej poprawnie rozpo-
znaje czytany utwór jako baśń, 
legendę, bajkę, opowiadanie 
oraz wskazuje jego cechy gatun-
kowe; 
- zna i zazwyczaj rozpoznaje  
w tekście literackim: epitet, po-
równanie, wyrazy dźwięko-
naśladowcze, ożywienie; 
- przy pomocy nauczyciela 
rozpoznaje elementy rytmi-
zujące wypowiedź, w tym wers, 
rym, strofę, refren, liczbę sylab 
w wersie; 
- odróżnia dialog od monologu; 
- wskazuje w utworze boha-
terów głównych i drugopla-
nowych; 
- potrafi określić tematykę 
utworu; 
- na ogół potrafi przedstawić 
własne rozumienie utworu i je 

Gramatyka języka polskiego 
- zazwyczaj rozpoznaje w wy-
powiedziach części mowy (cza-
sownik, rzeczownik, przymiot-
nik, przysłówek, przyimek, 
spójnik) i określa ich funkcje  
w tekście; 
- odróżnia części mowy od-
mienne od nieodmiennych (ła-
twe przykłady); 
- na ogół rozpoznaje formy 
przypadków, liczby, osoby, cza-
su i rodzaju gramatycznego od-
powiednio: rzeczownika, przy-
miotnika, czasownika oraz okre-
śla ich funkcje w wypowiedzi 
(łatwe przykłady); 
- stosuje poprawne formy gra-
matyczne wyrazów odmien-
nych; 
- najczęściej rozpoznaje w te-
kście typy wypowiedzeń: zdanie 
pojedyncze, zdanie złożone; 
- na ogół nazywa części zdania. 
Zróżnicowanie języka 
- zazwyczaj rozróżnia synoni-
my, rozumie ich funkcje w tek-

Elementy retoryki 
- przeważnie uczestniczy  
w rozmowie na zadany temat. 
- zazwyczaj zna zasady bu-
dowania akapitów. 
Mówienie i pisanie 
- najczęściej poprawnie tworzy 
spójne wypowiedzi w następu-
jących formach gatunkowych: 
dialog, opowiadanie (twórcze, 
odtwórcze), opis, list, zapro-
szenie, podziękowanie, ogłosze-
nie, życzenia; 
- popełniając pomyłki, mecha-
nicznie odtwarza z pamięci 
utwór literacki i nie stara się go 
interpretować; 
- z reguły chętnie opowiada  
o przeczytanym tekście; 
- tworzy opowiadania związane 
z treścią utworu, np. dalsze losy 
bohatera, redagowanie począt-
ku i zakończenia na podstawie 
fragmentu tekstu lub na pod-
stawie ilustracji. 
 

- doskonali ciche i głośne czyta-
nie; 
- z pomocą nauczyciela korzysta 
ze słownika języka polskiego  
i ortograficznego. 
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uzasadnia; 
- wyraża własny sąd o posta-
ciach i zdarzeniach. 
Odbiór tekstów kultury 
- określa temat i główną myśl 
tekstu; 
- dostrzega relacje między czę-
ściami wypowiedzi (np. tytuł, 
wstęp, rozwinięcie, zakończe-
nie); 
- odróżnia zawarte w tekście 
informacje ważne od drugo-
rzędnych; 
- charakteryzuje komiks jako 
tekst kultury. 
 

ście i stosuje we własnych wy-
powiedziach. 
Komunikacja językowa i kultu-
ra języka 
- zazwyczaj identyfikuje nadaw-
cę i odbiorcę wypowiedzi; 
- na ogół rozpoznaje znaczenie 
niewerbalnych środków komu-
nikacji (np. gest, mimika, posta-
wa ciała); 
- rozumie pojęcie głoska, litera, 
sylaba. 
Ortografia i interpunkcja 
- pisze poprawnie pod wzglę-
dem ortograficznym oraz sto-
suje reguły pisowni; 
- poprawnie używa znaków 
interpunkcyjnych: kropki, prze-
cinka, znaku zapytania, znaku 
wykrzyknika, cudzysłowu, dwu-
kropka; 
- samodzielnie poprawia błędy 
wskazane przez nauczyciela. 

 
ocena: dobry 

Uczeń: 

 

Czytanie utworów literackich 
- wskazuje elementy świata 
przedstawionego oraz wyszcze-
gólnia obrazy poetyckie w poe-
zji; 
- rozpoznaje czytany utwór jako 
baśń, legendę, bajkę, opowia-
danie oraz wskazuje jego cechy 
gatunkowe; 
- rozpoznaje w tekście lite-
rackim zarówno epitet, jak i po-
równanie, wyrazy dźwięko-
naśladowcze oraz ożywienie; 
- rozpoznaje elementy rytmi-
zujące wypowiedź, w tym wers, 

Gramatyka języka polskiego 
- rozpoznaje w wypowiedziach 
części mowy (czasownik, rze-
czownik, przymiotnik, przy-
słówek, przyimek, spójnik  
i określa ich funkcje w tekście; 
- potrafi odróżnić części mowy 
odmienne od nieodmiennych; 
- najczęściej dostrzega rolę cza-
sownika w wypowiedzi, rozpo-
znaje bezosobowe formy czaso-
wnika: rozumie ich znaczenie  
w wypowiedzeniu oraz funkcje 
w tekście; 
- rozpoznaje formy przypad-

Elementy retoryki 
- stara się uczestniczyć w roz-
mowie na zadany temat; 
- tworzy logiczną i uporząd-
kowaną wypowiedź i rozumie 
rolę akapitów w tworzeniu ca-
łości myślowej wypowiedzi; 
- dokonuje selekcji informacji; 
- zna zasady budowania aka-
pitów. 
Mówienie i pisanie 
- tworzy spójne wypowiedzi  
w następujących formach gatun-
kowych: dialog, opowiadanie 
(twórcze, odtwórcze), opis, list, 

- doskonali ciche i głośne czyta-
nie; 
- na ogół korzysta z informacji 
zawartych w różnych źródłach, 
gromadzi wiadomości, selek-
cjonuje informacje; 
- korzysta ze słownika języka 
polskiego i ortograficznego; 
- poznaje życie kulturalne swo-
jego regionu; 
- zazwyczaj rozwija umiejęt-
ności efektywnego posługiwa-
nia się technologią informa-
cyjną oraz zasobami interne-
towymi. 
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rym, strofę, refren, liczbę sylab 
w wersie; 
- najczęściej opowiada o wyda-
rzeniach fabuły oraz ustala ko-
lejność zdarzeń i rozumie ich 
wzajemną zależność; 
- przeważnie odróżnia dialog  
od monologu, rozumie ich 
funkcje w utworze; 
- z powodzeniem charakteryzuje 
podmiot liryczny, narratora  
i bohaterów w czytanych utwo-
rach; 
- najczęściej potrafi rozróżnić 
narrację pierwszoosobową i 
trzecioosobową; 
- nie ma problemu ze wska-
zaniem w utworze bohaterów 
głównych i drugoplanowych; 
- najczęściej potrafi określić 
tematykę oraz problematykę 
utworu; 
- nazywa wrażenia, jakie wzbu-
dza w nim czytany tekst; 
- objaśnia znaczenia dosłowne 
w tekstach; 
- określa doświadczenia boha-
terów literackich i porównuje je 
z własnymi. 
- umiejętnie przedstawia własne 
rozumienie utworu i je uza-
sadnia; 
- najczęściej wykorzystuje  
w interpretacji tekstów własne 
doświadczenia; 
- wyraża własny sąd o posta-
ciach i zdarzeniach, i stara się 
go uzasadnić; 

ków, liczby, osoby i rodzaju 
gramatycznego odpowiednio: 
rzeczownika, przymiotnika, cza-
sownika oraz określa ich fun-
kcje w wypowiedzi; 
- na ogół stosuje poprawne for-
my gramatyczne wyrazów 
odmiennych; 
- przeważnie nazywa części 
zdania i rozpoznaje ich funkcje 
składniowe w wypowiedzeniach 
(podmiot, orzeczenie i określe-
nie); 
- wyraźnie rozpoznaje typy 
wypowiedzeń, uwzględniając 
cel wypowiedzi: wypowie-
dzenia oznajmujące, pytające  
i rozkazujące – rozumie ich fun-
kcje i je stosuje; 
- rozpoznaje w tekście wię-
kszość typów wypowiedzeń: 
zdanie pojedyncze, zdanie 
złożone, rozumie ich funkcje  
i stosuje w praktyce językowej; 
- najczęściej przekształca kon-
strukcje składniowe, np. zdanie 
złożone w pojedyncze i odwro-
tnie. 
Zróżnicowanie języka 
- najczęściej poprawnie wska-
zuje główne cechy języka mó-
wionego i języka pisanego; 
- przeważnie rozumie dosłowne 
znaczenie wyrazów w wypo-
wiedzi; 
- rozróżnia synonimy i rozumie 
ich funkcje w tekście. 
Komunikacja językowa i kultu-

zaproszenie, podziękowanie, 
ogłoszenie, życzenia; 
- wygłasza z pamięci tekst  
ze zrozumieniem oraz odpo-
wiednią intonacją, dykcją, wła-
ściwym akcentowaniem, z od-
powiednim napięciem emocjo-
nalnym; 
- tworzy plan odtwórczy i twór-
czy tekstu; 
- najczęściej opowiada o prze-
czytanym tekście; 
- zazwyczaj tworzy opowia-
dania związane z treścią utworu, 
np. dalsze losy bohatera, reda-
gowanie początku i zakończenia 
na podstawie fragmentu tekstu 
lub na podstawie ilustracji. 
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- wskazuje wartości w utworze 
oraz określa wartości ważne  
dla bohatera. 
Odbiór tekstów kultury 
- bez problemu określa temat  
i główną myśl tekstu; 
- dostrzega relacje między po-
szczególnymi częściami wypo-
wiedzi (np. tytuł, wstęp, roz-
winięcie, zakończenie); 
- odróżnia zawarte w tekście 
informacje ważne od drugo-
rzędnych; 
- charakteryzuje komiks jako 
tekst kultury; wskazuje cha-
rakterystyczne dla niego cechy; 
- wyodrębnia elementy skła-
dające się na spektakl teatralny 
(gra aktorska, reżyseria, deko-
racja, charakteryzacja, kostiu-
my, rekwizyty, muzyka); 
- potrafi odnieść treści tekstów 
kultury do własnego doświad-
czenia. 

ra języka 
- identyfikuje nadawcę i odbior-
cę wypowiedzi; 
- najczęściej rozpoznaje zna-
czenie niewerbalnych środków 
komunikacji (np. gest, mimika, 
postawa ciała); 
- rozumie pojęcia: głoska, litera, 
sylaba. 
Ortografia i interpunkcja 
- pisze poprawnie pod wzglę-
dem ortograficznym oraz sto-
suje reguły pisowni; 
- najczęściej poprawnie używa 
znaków interpunkcyjnych: kro-
pki, przecinka, znaku zapytania, 
znaku wykrzyknika, cudzysło-
wu, dwukropka. 
 

 
ocena: bardzo dobry 

Uczeń: 
 

Czytanie utworów literackich 
- bez trudu trafnie omawia 
elementy świata przedsta-
wionego, wyodrębnia obrazy 
poetyckie w poezji; 
- rozpoznaje czytany utwór jako 
baśń, legendę, bajkę, opowia-
danie oraz wskazuje jego cechy 
gatunkowe; 
- zna i zawsze rozpoznaje  
w tekście literackim: epitet, 
porównanie, wyrazy dźwięko-
naśladowcze, ożywienie; 
- sprawnie rozpoznaje elementy 

Gramatyka języka polskiego 
- sprawnie rozpoznaje w wypo-
wiedziach części mowy (czaso-
wnik, rzeczownik, przymio-
tnik, przysłówek, przyimek, 
spójnik) i określa ich funkcje  
w tekście; 
- bezbłędnie odróżnia części 
mowy odmienne od nieodmien-
nych; 
- dostrzega rolę czasownika  
w wypowiedzi; 
- sprawnie rozpoznaje formy 
przypadków, liczby, osoby, cza-

Elementy retoryki 
- aktywnie uczestniczy w roz-
mowie na zadany temat; 
- tworzy logiczną i uporząd-
kowaną wypowiedź, stosując 
odpowiednią do danej formy 
gatunkowej kompozycję i układ 
graficzny; rozumie rolę aka-
pitów w tworzeniu całości my-
ślowej wypowiedzi; 
- dokonuje selekcji informacji; 
- zna zasady budowania aka-
pitów. 
Mówienie i pisanie 

- systematycznie doskonali ci-
che i głośne czytanie; 
- doskonali różne formy zapi-
sywania pozyskanych infor-
macji; 
- korzysta z informacji zawar-
tych w różnych źródłach, gro-
madzi wiadomości; 
- z ciekawością poznaje życie 
kulturalne swojego regionu; 
- rozwija umiejętności efekty-
wnego posługiwania się te-
chnologią informacyjną oraz za-
sobami internetowymi. 
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rytmizujące wypowiedź, w tym: 
wers, rym, strofę, refren, liczbę 
sylab w wersie; 
- bardzo sprawnie opowiada  
o wydarzeniach fabuły  
oraz ustala kolejność zdarzeń  
i rozumie ich wzajemną za-
leżność; 
- odróżnia dialog od monologu, 
rozumie ich funkcje w utworze. 
- zawsze charakteryzuje pod-
miot liryczny, narratora i boha-
terów w czytanych utworach; 
- bardzo sprawnie rozróżnia 
narrację pierwszoosobową  
i trzecioosobową; 
- samodzielne wskazuje  
w utworze bohaterów głównych 
i drugoplanowych oraz określa 
ich cechy; 
- bardzo sprawnie określa 
tematykę oraz problematykę 
utworu; 
- dokładnie nazywa wrażenia, 
jakie wzbudza w nim czytany 
tekst; 
- sprawnie objaśnia znaczenia 
dosłowne (w tekstach). 
- bardzo dobrze określa 
doświadczenia bohaterów lite-
rackich i porównuje je z wła-
snymi; 
- bez problemu przedstawia 
własne rozumienie utworu i je 
uzasadnia; 
- wykorzystuje w interpretacji 
tekstów własne doświadczenia; 
- wyraża własny sąd o posta-

su i rodzaju gramatycznego od-
powiednio: rzeczownika, przy-
miotnika, czasownika oraz okre-
śla ich funkcje w wypowiedzi; 
- stosuje poprawne formy gra-
matyczne wyrazów odmien-
nych; 
- poprawnie stopniuje przymiot-
niki i przysłówki, rozumie ich 
rolę w opisie świata oraz używa 
we właściwych kontekstach; 
- nazywa części zdania (pod-
miot, orzeczenie, określenie)  
i rozpoznaje ich funkcje skład-
niowe w wypowiedzeniach; 
- określa funkcję wyrazów poza 
zdaniem; 
- sprawnie rozpoznaje typy wy-
powiedzeń, uwzględniając cel 
wypowiedzi: wypowiedzenia 
oznajmujące, pytające i rozka-
zujące – rozumie ich funkcje i je 
stosuje; 
- rozpoznaje w tekście typy 
wypowiedzeń: zdanie pojedyn-
cze, zdania złożone, rozumie ich 
funkcje i stosuje w praktyce ję-
zykowej; 
- przekształca konstrukcje skła-
dniowe, np. zdanie złożone  
w pojedyncze i odwrotnie. 
Zróżnicowanie języka 
- rozumie dosłowne znaczenie 
wyrazów w wypowiedzi; 
- dostosowuje sposób wyrażania 
się do zamierzonego celu wypo-
wiedzi; 
- zwykle rozróżnia synonimy, 

- bardzo sprawnie tworzy spójne 
wypowiedzi w następujących 
formach gatunkowych: dialog, 
opowiadanie (twórcze, odtwór-
cze), opis, list, zaproszenie, po-
dziękowanie, ogłoszenie, życze-
nia; 
- doskonale wygłasza z pamięci 
tekst, ze zrozumieniem oraz od-
powiednią intonacją, dykcją, 
właściwym akcentowaniem,  
z odpowiednim napięciem emo-
cjonalnym i z następstwem 
pauz; 
- sprawnie tworzy plan odtwór-
czy i twórczy tekstu; 
- bardzo chętnie opowiada  
o przeczytanym tekście; 
- tworzy opowiadania związane 
z treścią utworu, np. dalsze losy 
bohatera, komponowanie po-
czątku i zakończenia na pod-
stawie fragmentu tekstu  
lub na podstawie ilustracji. 
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ciach i zdarzeniach i uzasadnia 
go; 
- trafnie wskazuje wartości  
w utworze oraz określa wartości 
ważne dla bohatera. 
Odbiór tekstów kultury 
- określa temat i główną myśl 
tekstu; 
- wyraźnie dostrzega relacje 
między częściami wypowiedzi 
(np. tytuł, wstęp, rozwinięcie, 
zakończenie); 
- bardzo sprawnie odróżnia 
zawarte w tekście informacje 
ważne od drugorzędnych; 
- bardzo dobrze charakteryzuje 
komiks jako tekst kultury; 
wskazuje charakterystyczne  
dla niego cechy; 
- samodzielnie wyodrębnia ele-
menty składające się na spektakl 
teatralny (gra aktorska, reży-
seria, dekoracja, charaktery-
zacja, kostiumy, rekwizyty, mu-
zyka); 
- dokonuje odczytania tekstów 
poprzez przekład intersemio-
tyczny (np. rysunek, drama, 
spektakl teatralny); 
- świadomie i z uwagą odbiera 
filmy, koncerty, spektakle, 
programy radiowe i telewizyjne, 
zwłaszcza adresowane do dzieci 
i młodzieży. 

rozumie ich funkcje w tekście  
i stosuje we własnych wypo-
wiedziach. 
Komunikacja językowa i kultu-
ra języka 
- samodzielne identyfikuje na-
dawcę i odbiorcę wypowiedzi; 
- trafnie określa sytuację komu-
nikacyjną i rozumie jej wpływ 
na kształt wypowiedzi; 
- doskonale rozumie pojęcia: 
głoska, litera, sylaba; 
- rozumie, na czym polega ety-
kieta językowa i stosuje jej za-
sady. 
Ortografia i interpunkcja 
- zawsze pisze poprawnie  
pod względem ortograficznym 
oraz stosuje reguły pisowni; 
- poprawnie używa znaków in-
terpunkcyjnych: kropki, prze-
cinka, znaku zapytania, znaku 
wykrzyknika, cudzysłowu, dwu-
kropka. 
 

 
ocena: celujący 

 

Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie 
programowej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności. Posługuje się bogatym i różnorodnym 
słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie. Bezbłędnie recytuje utwór poetycki w interpretacji zgodnej  
z jego tematem i stylem. Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Z powodzeniem bierze udział w konkursach 
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tematycznie związanych z językiem polskim. Tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne  
pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Wzorowo wykonuje prace domowe  
i zadania dodatkowe. Odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów. Współpracuje w zespole, podejmuje działania mające na celu 
sprawną realizację zadań. Wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu 
wypowiedzi. Uczestniczy w rozmowie na zadany temat. Tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź; rozumie rolę 
akapitów w tworzeniu całości myślowej wypowiedzi. Dokonuje selekcji informacji. Korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, 
gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje. Sprawnie korzysta ze słownika języka polskiego oraz ortograficznego. Posiada 
umiejętności z zakresu nauki o języku wyższe niż przewidywane w programie nauczania klasy IV. 

 
 
 
 

 


