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ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH  
OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII a 

 
 
Na daną ocenę obowiązują ucznia również wymagania na wszystkie oceny niższe oraz te, które należało spełnić we wcześniejszych latach.  
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: 
 

Czytanie utworów literackich 
-nie rozpoznaje rodzajów lite-
rackich: epiki liryki i dramatu,  
- nie potrafi zakwalifikować 
czytanego utworu do odpowie-
dniego rodzaju,  
- błędnie wskazuje elementy 
dramatu,  
- nie rozpoznaje w tekście lite-
rackim symbolu,  
- w swoich wypowiedziach nie 
wykorzystuje interpretacji utwo-
rów literackich.  
Odbiór tekstów kultury 
- nie odnajduje w tekście po-
trzebnych informacji oraz nie 
cytuje odpowiednich fragmen-
tów tekstu,  
- nawet z pomocą nauczyciela 
nie interpretuje dzieła sztuki 
(obrazu),  

Gramatyka języka polskiego  
- nie rozpoznaje wyrazu pod-
stawowego i wyrazu pochod-
nego,  
- w wyrazie pochodnym nie 
wskazuje tematu słowo twór-
czego i formantu,  
- nie rozpoznaje rodziny wyra-
zów,  
- nie łączy wyrazów pokrew-
nych,  
- nie zna zasad tworzenia wyra-
zów złożonych.  
Zróżnicowanie języka  
- nie dostrzega zróżnicowania 
słownictwa.  
Komunikacja językowai kultu-
ra języka  
- rozumie, na czym polega grze-
czność językowa, ale nie stosuje 
jej w wypowiedziach.  

Elementy retoryki  
- nawet przy pomocy nauczy-
ciela nie gromadzi i nie porzą-
dkuje materiału rzeczowego 
potrzebnego do tworzenia wy-
powiedzi,  
- nie tworzy poprawnych wy-
powiedzi,  
- nie stosuje odpowiedniej  
dla danej formy gatunkowej 
kompozycji,  
- nie prezentuje własnego zda-
nia na dany temat. 
Mówienie i pisanie 
- nie tworzy spójnych wypo-
wiedzi w następujących for-
mach gatunkowych: rozprawka 
i wywiad,  
- błędnie formułuje pytania  
do tekstu,  
- nie dokonuje interpretacji gło-

 - nie korzysta z informacji  
z poszanowaniem praw autor-
skich,  
- nie uczestniczy w życiu kul-
turalnym w swoim regionie,  
- nie rozwija umiejętności for-
mułowania komunikatywnych, 
poprawnych opinii. 
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- nie dostrzega różnic między 
literaturą piękną a literaturą 
naukową, 
- nie nauczył się na pamięć 
utworu literackiego. 

Ortografia i interpunkcja  
- nie stosuje odpowiednich zna-
ków interpunkcyjnych.  
  

sowej tekstów.  
 

 
ocena: dopuszczający 

Uczeń: 

 

Czytanie utworów literackich 
Z pomocą nauczyciela:  
- rozpoznaje rodzaje literackie: 
epikę lirykę i dramat,  
- klasyfikuje czytany utwór  
w odniesieniu do odpowie-
dniego rodzaju,  
- wskazuje elementy dramatu,  
- rozpoznaje w tekście lite-
rackim symbol,  
- w swoich wypowiedziach 
wykorzystuje interpretację 
utworów literackich.  
Odbiór tekstów kultury  
- wyszukuje w tekście potrzebne 
informacje oraz cytuje fra-
gmenty tekstów,  
- z pomocą nauczyciela inter-
pretuje dzieła sztuki (obraz),  
- dostrzega niektóre różnice 
między literaturą piękną a li-
teraturą naukową, 
- z problemami odtwarza utwór 
literacki z pamięci, nie podej-
mując próby zinterpretowania 
go. 

Gramatyka języka polskiego  
- rozpoznaje wyraz podstawowy 
i wyraz pochodny,  
- w wyrazie pochodnym wska-
zuje temat słowotwórczy i for-
mant (łatwe przykłady),  
- rozpoznaje rodzinę wyrazów, 
łączy wyrazy pokrewne,  
- zna zasady tworzenia wyrazów 
złożonych.  
Zróżnicowanie języka  
- dostrzega zróżnicowanie sło-
wnictwa.  
Komunikacja językowa i kultu-
ra języka  
- rozumie, na czym polega 
grzeczność językowa i stara się 
ją stosować w wypowiedziach.  
Ortografia i interpunkcja  
- stara się stosować odpo-
wiednie znaki interpunkcyjne  
i przy pomocy nauczyciela do-
konuje poprawy błędów.  
  

Elementy retoryki  
- przy pomocy nauczyciela gro-
madzi i porządkuje materiał rze-
czowy potrzebny do tworzenia 
wypowiedzi,  
- tworzy wypowiedź, stara się 
stosować odpowiednią dla danej 
formy gatunkowej kompozycję,  
- prezentuje własne zdanie  
na dany temat.  
Mówienie i pisanie  
- tworzy wypowiedzi w nastę-
pujących formach gatunko-
wych: rozprawka i wywiad, ko-
rzysta ze wskazówek nauczy-
ciela,  
- formułuje pytania do tekstu,  
- dokonuje interpretacji głoso-
wej czytanych i wygłaszanych 
tekstów, choć nie zawsze 
poprawnie.  
 

- korzysta z informacji z po-
szanowaniem praw autorskich,  
- uczestniczy w życiu kul-
turalnym w swoim regionie,  
- samodzielnie i z pomocą nau-
czyciela rozwija swoje 
uzdolnienia i zainteresowania,  
- rozwija umiejętność formu-
łowania komunikatywnych, po-
prawnych opinii. 
 

 
ocena: dostateczny 

Uczeń: 
 
 

Czytanie utworów literackich 
- zazwyczaj rozpoznaje rodzaje 
literackie: epikę lirykę i dramat,  
- określa niektóre cechy cha-
rakterystyczne dla poszczegól-
nych rodzajów i klasyfikuje 
czytany utwór pod kątem odpo-

Gramatyka języka polskiego  
- zna pojęcia: upodobnienia fo-
netyczne, uproszczenia grup 
spółgłoskowych i utraty dźwię-
czności w wygłosie,  
- rozpoznaje wyraz podstawowy 
i wyraz pochodny,  

Elementy retoryki  
- gromadzi i porządkuje mate-
riał rzeczowy potrzebny do two-
rzenia wypowiedzi,  
- tworzy wypowiedź, zazwyczaj 
stosuje odpowiednią dla danej 
formy gatunkowej kompozycję,  

- korzysta z informacji z po-
szanowaniem praw autorskich,  
- samodzielnie i z pomocą nau-
czyciela rozwija swoje uzdol-
nienia i zainteresowania,  
- uczestniczy w życiu kul-
turalnym w swoim regionie,  
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wiedniego rodzaju,  
- zwykle poprawnie posługuje 
się terminami: komedia, frasz-
ka, sonet, pieśń, ballada, tra-
gedia, umiejąc wymienić ich 
podstawowe cechy,  
- wskazuje elementy dramatu, 
zna terminy: akt, scena, mono-
log, dialog,  
- rozpoznaje w tekście lite-
rackim symbol,  
- zna pojęcie komizmu,  
- z pomocą nauczyciela określa 
wartości estetyczne pozna-
wanych tekstów literackich,  
- w swoich wypowiedziach 
wykorzystuje interpretację u-
tworów literackich.  
Odbiór tekstów kultury  
- w większości przypadków po-
prawnie wyszukuje w tekście 
potrzebne informacje oraz cy-
tuje odpowiednie fragmenty 
tekstu publicystycznego, popu-
larnonaukowego lub nauko-
wego,  
- stara się samodzielnie inter-
pretowć dzieła sztuki (obraz),  
- dostrzega różnice między 
literaturą piękną a literaturą 
naukową,  
- zazwyczaj rozpoznaje wywiad 
jako gatunek dziennikarski, 
- popełniając pomyłki, mecha-
nicznie odtwarza z pamięci 
utwór literacki i nie stara się go 
interpretować. 

- zna pojęcie podstawy słowo-
twórczej (tematu słowotwór-
czego),  
- w wyrazie pochodnym wska-
zuje temat słowotwórczy i for-
mant, rozpoznaje rodzinę wyra-
zów, łączy wyrazy pokrewne, 
wskazuje rdzeń (łatwe przykła-
dy),  
- zna zasady tworzenia wyrazów 
złożonych,  
- rozpoznaje imiesłowy,  
- poprawnie odróżnia mowę za-
leżną i niezależną, przekształca 
mowę zależną na niezależną  
i odwrotnie (niekiedy z pomocą 
nauczyciela).  
Zróżnicowanie języka  
- stosuje sposoby wzbogacania 
słownictwa.  
Komunikacja językowa i kultu-
ra języka  
- rozumie, na czym polega 
grzeczność językowa i stara się 
ją stosować w wypowiedziach.  
Ortografia i interpunkcja  
- stara się wykorzystywać wie-
dzę o wymianie głosek w wy-
razach pokrewnych oraz w te-
matach fleksyjnych wyrazów 
odmiennych,  
- zazwyczaj stosuje odpowie-
dnie znaki interpunkcyjne,  
- zna zasady pisowni wyrazów 
nieodmiennych i pisowni party-
kuły „nie” z różnymi częściami 
mowy i je stosuje.  

- stosuje akapity w tworzeniu 
wypowiedzi pisemnych,  
- zna pojęcia: przykład i argu-
ment,  
- zgadza się z cudzymi poglą-
dami lub polemizuje z nimi, 
przedstawia własne zdanie.  
Mówienie i pisanie  
- tworzy wypowiedzi w nastę-
pujących formach gatunko-
wych: rozprawka i wywiad,  
- formułuje pytania do tekstu,  
- próbuje dokonać właściwej 
interpretacji głosowej czytanych 
i wygłaszanych tekstów. 

- rozwija umiejętność formu-
łowania komunikatywnych, po-
prawnych opinii.  
 



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

 

4 
 

 
ocena: dobry 

Uczeń: 

 

Czytanie utworów literackich 
- rozpoznaje rodzaje literackie: 
epikę lirykę i dramat,  
- określa główne cechy cha-
rakterystyczne dla poszcze-
gólnych rodzajów i klasyfikuje 
czytany utwór pod kątem 
odpowiedniego rodzaju,  
- posługuje się terminami: 
komedia, fraszka, sonet, pieśń, 
ballada, tragedia, umiejąc 
wymienić ich najważniejsze ce-
chy oraz wskazuje cechy 
gatunkowe czytanych utworów 
literackich,  
- w większości poprawnie wska-
zuje elementy dramatu,  
- posługuje się terminami: akt, 
scena, didaskalia, monolog, 
dialog,  
- zazwyczaj rozpoznaje w te-
kście literackim symbol i po-
prawnie określa jego funkcje,  
- zna pojęcie komizmu, roz-
poznając jego rodzaje w te-
kstach oraz określa jego pod-
stawowe funkcje,  
- określa wartości estetyczne 
poznawanych tekstów litera-
ckich,  
- w swoich poprawnych języ-
kowo i komunikatywnych wy-
powiedziach wykorzystuje in-
terpretację utworów literackich.  
Odbiór tekstów kultury  
- wyszukuje w tekście potrzebne 
informacje oraz cytuje odpo-
wiednie fragmenty tekstu publi-

Gramatyka języka polskiego  
- rozumie mechanizm powsta-
wania upodobnień fonetycz-
nych, uproszczeń grup spółgło-
skowych i utraty dźwięczności 
w wygłosie,  
- wskazuje wyraz podstawowy  
i wyraz pochodny (w większo-
ści przykładów),  
- rozumie pojęcie podstawy 
słowotwórczej (tematu słowo-
twórczego),  
- w wyrazie pochodnym wska-
zuje temat słowotwórczy i for-
mant,  
- właściwie wskazuje funkcje 
formantów w nadawaniu zna-
czenia wyrazom pochodnym,  
- rozpoznaje rodzinę wyrazów, 
łączy wyrazy pokrewne, wska-
zuje rdzeń,  
- zna zasady tworzenia wyrazów 
złożonych, odróżnia ich typy,  
- rozpoznaje imiesłowy, rozu-
mie zasady ich tworzenia i od-
miany (w większości przykła-
dów),  
- odróżnia mowę zależną i nie-
zależną, przekształca mowę 
zależną na niezależną i odwro-
tnie.  
Zróżnicowanie języka  
- stosuje sposoby wzbogacania 
słownictwa.  
Komunikacja językowa i kultu-
ra języka  
- rozumie, na czym polega grze-
czność językowa i stosuje ją  

Elementy retoryki  
- gromadzi i porządkuje ma-
teriał rzeczowy potrzebny  
do tworzenia wypowiedzi,  
- tworzy wypowiedź, stosując 
odpowiednią dla danej formy 
gatunkowej kompozycję  
oraz zasady spójności języ-
kowej między akapitami,  
- stosuje akapity jako spójne 
całości myślowe w tworzeniu 
wypowiedzi pisemnych,  
- odróżnia przykład od argu-
mentu,  
- przeprowadza wnioskowanie 
jako element wywodu argu-
mentacyjnego,  
- zgadza się z cudzymi poglą-
dami lub polemizuje z nimi, 
uzasadniając własne zdanie.  
Mówienie i pisanie  
- tworzy zazwyczaj spójne 
wypowiedzi w następujących 
formach gatunkowych: roz-
prawka i wywiad,  
- formułuje pytania do tekstu,  
- stara się właściwie Inter-
pretować głosowo czytane i wy-
głaszane teksty. 

- korzysta z informacji z po-
szanowaniem praw autorskich,  
- samodzielnie i z pomocą nau-
czyciela rozwija swoje uzdol-
nienia i zainteresowania,  
- uczestniczy w życiu kultu-
ralnym w swoim regionie,  
- rozwija umiejętność formu-
łowania komunikatywnych, po-
prawnych opinii.  
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cystycznego, popularnonauko-
wego lub naukowego,  
- porządkuje informacje w za-
leżności od ich funkcji w prze-
kazie,  
- w większości samodzielnie in-
terpretuje dzieła sztuki (obraz),  
- wskazuje różnice między 
literaturą piękną a literaturą 
naukową, popularnonaukową,  
- rozpoznaje wywiad jako ga-
tunek dziennikarski i właściwie 
określa jego podstawowe cechy, 
- wygłasza z pamięci utwór li-
teracki, starając się  zinterpre-
tować go w zgodzie z jego te-
matem i stylem. 

w wypowiedziach.  
Ortografia i interpunkcja  
- zazwyczaj wykorzystuje wie-
dzę o wymianie głosek w wyra-
zach pokrewnych oraz w tema-
tach fleksyjnych wyrazów od-
miennych,  
- stosuje odpowiednie znaki in-
terpunkcyjne,  
- dostrzega różnicę w pisowni 
samogłosek ustnych i noso-
wych, spółgłosek twardych  
i miękkich, dźwięcznych i bez-
dźwięcznych,  
- zna zasady pisowni wyrazów 
nieodmiennych oraz pisowni 
partykuły „nie” z różnymi 
częściami mowy i poprawnie je 
stosuje.  

 
ocena: bardzo dobry 

Uczeń: 
 

Czytanie utworów literackich 
- bezbłędnie rozpoznaje rodzaje 
literackie: epikę lirykę i dramat 
w odniesieniu do utworów 
omawianych w klasie VII,  
- świadomie posługuje się 
terminami: komedia, fraszka, 
sonet, pieśń, ballada, tragedia, 
umiejąc wymienić ich podsta-
wowe cechy oraz wskazuje ce-
chy gatunkowe czytanych u-
tworów literackich,  
- bezbłędnie wskazuje elementy 
dramatu, swobodnie posługując 
się terminami: akt, scena, 
didaskalia, monolog, dialog,  
- rozpoznaje w tekście lite-
rackim: symbol oraz alegorię  
i poprawnie określa ich funkcje,  

Gramatyka języka polskiego  
- rozumie mechanizm upo-
dobnień fonetycznych, uprosz-
czeń grup spółgłoskowych  
i utraty dźwięczności w wygło-
sie, pojmuje wynikające z nich 
rozbieżności między mową  
a pismem,  
- sprawnie rozpoznaje wyraz 
podstawowy i wyraz pochodny,  
- rozumie pojęcie podstawy sło-
wotwórczej (tematu słowo-
twórczego),  
- poprawnie określa rodzaj for-
mantu i właściwie wskazuje 
funkcje formantów w nada-
waniu znaczenia wyrazom po-
chodnym,  
- rozpoznaje rodzinę wyrazów, 

Elementy retoryki   
- sprawnie gromadzi i porzą-
dkuje materiał rzeczowy po-
trzebny do tworzenia wypo-
wiedzi,  
- bezbłędne redaguje plan 
kompozycyjny własnej wypo-
wiedzi,  
- tworzy poprawną wypowiedź, 
stosując odpowiednią dla danej 
formy gatunkowej kompozycję 
oraz zasady spójności języ-
kowej między akapitami,  
- rozumie rolę akapitów jako 
spójnych całości myślowych  
w tworzeniu wypowiedzi pi-
semnych,  
- wykorzystuje znajomość zasad 
tworzenia tezy i hipotezy  

- korzysta z informacji z po-
szanowaniem praw autorskich,  
- samodzielnie i z pomocą nau-
czyciela rozwija swoje uzdol-
nienia i zainteresowania,  
- uczestniczy w życiu kultu-
ralnym w swoim regionie,  
- rozwija umiejętność kryty-
cznego myślenia i formuło-
wania komunikatywnych, po-
prawnych opinii.  
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- zna pojęcie komizmu, roz-
poznając jego rodzaje w tek-
stach oraz określa jego funkcje,  
- samodzielnie określa wartości 
estetyczne poznawanych tek-
stów literackich,  
- w swoich poprawnych języ-
kowo i komunikatywnych wy-
powiedziach wykorzystuje in-
terpretację utworów literackich, 
by odwołać się do wartości 
uniwersalnych związanych  
z postawami społecznymi, na-
rodowymi, religijnymi, ety-
cznymi.  
Odbiór tekstów kultury  
- prawidłowo wyszukuje  
w tekście potrzebne informacje 
oraz cytuje odpowiednie fra-
gmenty tekstu publicysty-
cznego, popularnonaukowego 
lub naukowego,  
- poprawnie porządkuje 
informacje w zależności od ich 
funkcji w przekazie,  
- samodzielnie i twórczo in-
terpretuje dzieła sztuki (obraz),  
- dostrzega różnice między 
literaturą piękną a literaturą 
naukową, popularnonaukową,  
- rozpoznaje wywiad jako ga-
tunek dziennikarski i właściwie 
określa jego podstawowe cechy,  
- samodzielnie znajduje w te-
kstach współczesnej kultury 
popularnej (np. w filmach, ko-
miksach, piosenkach) nawią-
zania do tradycyjnych wątków 

bezbłędnie łączy wyrazy 
pokrewne, wskazuje rdzeń,  
- zna zasady tworzenia wyrazów 
złożonych, poprawnie odróżnia 
ich typy,  
- rozpoznaje imiesłowy, rozu-
mie zasady ich tworzenia i od-
miany,  
- poprawnie stosuje imie-
słowowy równoważnik zdania  
i rozumie jego funkcje, prze-
kształca go na zdanie złożone  
i odwrotnie,  
- poprawnie odróżnia mowę 
zależną i niezależną, prze-
kształca mowę zależną na nie-
zależną i odwrotnie.  
Zróżnicowanie języka   
- zna typy skrótów i skró-
towców i określa ich funkcje  
w tekście,  
- stosuje sposoby wzbogacania 
słownictwa.  
Komunikacja językowa i kultu-
ra języka  
- rozumie, na czym polega grze-
czność językowa i zawsze 
stosuje ją w wypowiedziach.  
Ortografia i interpunkcja  
- wykorzystuje wiedzę o wy-
mianie głosek w wyrazach po-
krewnych oraz w tematach 
fleksyjnych wyrazów odmien-
nych,  
- w swoich wypowiedziach po-
prawnie przytacza cudze 
wypowiedzi, stosując odpowie-
dnie znaki interpunkcyjne,  

oraz argumentów przy tworze-
niu rozprawki,  
- przeprowadza prawidłowe 
wnioskowanie jako element 
wywodu argumentacyjnego,  
- zgadza się z cudzymi po-
glądami lub polemizuje z nimi, 
rzeczowo uzasadniając własne 
zdanie.  
Mówienie i pisanie  
- tworzy spójne wypowiedzi  
w następujących formach ga-
tunkowych: rozprawka i wy-
wiad,  
- poprawnie formułuje pytania 
do tekstu,  
- dokonuje właściwej interpre-
tacji głosowej czytanych i wy-
głaszanych tekstów.  
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literackich i kulturowych, 
- prawie bezbłędnie recytuje 
utwór literacki w interpretacji 
zgodnej z jego tematem i sty-
lem. 

- wykorzystuje wiedzę o różni-
cach w pisowni samogłosek 
ustnych i nosowych, spółgłosek 
twardych i miękkich, dźwię-
cznych i bezdźwięcznych,  
- zna zasady pisowni wyrazów 
nieodmiennych i pisowni par-
tykuły „nie” z różnymi czę-
ściami mowy i je stosuje.  

 
ocena: celujący 

 

Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza wykracza poza obowiązujący program nauczania. Kreatywnie, samodzielnie rozwija własne 
uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy. Jego wypowiedzi ustne  
i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia. Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się  
do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości. Bezbłędnie recytuje utwór literacki w interpretacji zgodnej z jego tematem i stylem.  
Bierze udział w konkursach (literackich, ortograficznych, teatralnych lub innych); osiąga w nich sukcesy w szkole i poza szkołą. 
Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych. Prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny.  

 
 
 
 

 

 


