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KRYTERIA OCENIANIA 

Ucze� otrzymuje oceny za: wypowiedzi ustne na zadany temat, recytacje, pisemne prace klasowe i domowe, 

testy sprawdzaj�ce wiadomo�ci, dyktanda, aktywno�� na lekcjach, zeszyt i inne działania praktyczne: 

inscenizacje, referaty itp. 

 

1. Wypowiedzi ustne 

 

��Wypowied� ustna na zadany temat 

 

Ocena celuj�ca 

- umiej�tne wykorzystywanie w wypowiedzi materiału poza lekturowego oraz wiedzy z innych 

dziedzin nauki i kultury; 

- wypowied� spójna, logiczna, bezbł�dna j�zykowo i wykazuj�ca si� wysokim poziomem 

merytorycznym; 

- krytycyzm, �miało�� argumentacji, samodzielno�� my�lenia; 

- umiej�tno�� obrony własnego stanowiska w trakcie dyskusji, formułowanie obiektywnych i 

krytycznych wniosków; 

- umiej�tne i swobodne posługiwanie si� poj�ciami abstrakcyjnymi oraz terminami 

specjalistycznymi; 

- zaj�cie aktywnego stanowiska nadawcy i odbiorcy komunikatu werbalnego, wzbudzenie 

zainteresowania słuchaczy; 

- oprócz tego, takie wymogi, jak na ocen� bardzo dobr�. 

 

Ocena bardzo dobra 

- wykazanie si� bardzo dobr� znajomo�ci� materiału programowego; 

- tworzenie precyzyjnych i spójnych wypowiedzi, hierarchizowanie elementów tre�ci (logiczny 

układ cało�ci, wyra�ne zaznaczenie wst�pu, rozwini�cia, wniosków); 

- umiej�tne wł�czanie si� do dyskusji: prezentowanie własnego stanowiska i punktu widzenia, 

przemy�lana i dojrzała argumentacja, formułowanie obiektywnych wniosków, umiej�tno�� 

słuchania cudzych racji; 

- wygłaszanie przemówie�, referatów; 

- dokonywanie uogólnie�, samodzielnych s�dów i spostrze�e�; 

- bogaty zasób słownictwa, sprawne posługiwanie si� nowo poznanymi terminami i poj�ciami; 

- wypowiadanie si� zgodne z norm� j�zykow�; 

- wła�ciwe tempo i intonacja wypowiedzi; 

- komunikatywno�� przekazu; 

- kultura wypowiedzi. 

 

Ocena dobra 

- swobodne i sensowne wypowiadanie si� zgodne z tematem, poparte argumentacj�; 

- samodzielne formułowanie wniosków; 

- uchwycenie zale�no�ci i zwi�zków miedzy zjawiskami; 

- dbanie o spójno�� i przejrzysto�� wypowiedzi; 

- wyra�anie i uzasadnianie własnego stanowiska w trakcie prowadzonej dyskusji; 

- podejmowanie prób wygłaszania przemówie� i referatów; 
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- celowe wprowadzanie do wypowiedzi nowo poznanych słów, zwi�zków frazeologicznych, 

terminów teoretycznoliterackich; 

- tworzenie logicznych i spójnych wypowiedzi wielozdaniowych, zgodnych z ogólnopolsk� norm� 

j�zykow�; 

- poprawne konstruowanie zda� zło�onych; 

- wła�ciwe tempo i intonacja wypowiedzi. 

 

Ocena dostateczna 

- trafna, samodzielna, ale zbyt krótka wypowied� zgodna z okre�lonym tematem, poprawna 

merytorycznie (z niewielkimi usterkami stylistycznymi), w wi�kszo�ci odtwórcza, uproszczona; 

- próby argumentowania własnego stanowiska w dyskusji i formułowania wniosków; 

- posługiwanie si� podstawowymi terminami i poj�ciami teoretycznoliterackimi; 

- poprawne słownictwo, unikanie stylu potocznego, d��enie do zgodno�ci z ogólnopolsk� norm� 

wymowy; 

- na ogół poprawne konstrukcje składniowe. 

 

Ocena dopuszczaj�ca 

- odtwórcza prezentacja wiadomo�ci; 

- nieumiej�tno�� selekcji materiału, wypowied� nieuporz�dkowana; 

- tworzenie logicznej wypowiedzi jednozdaniowej, próby formułowania wypowiedzi 

kilkuzdaniowej, wspomagane przez nauczyciela (pytania pomocnicze); 

- próba zaj�cia własnego stanowiska w dyskusji; 

- słaba znajomo�� terminów teoretycznoliterackich; 

- ubogi zasób słownictwa, cz�ste posługiwanie si� stylem potocznym; 

- na ogół poprawne pod wzgl�dem składniowym budowanie zda�. 

 

Ocena niedostateczna 

- niespełnianie wymaga� kryterialnych na ocen� dopuszczaj�c�. 

 

��Recytacja 

 

Ocena celuj�ca 

- ciekawa interpretacja głosowa, uwzgl�dniaj�ca charakter tekstu; 

- artystyczna prezentacja utworu (np. umiej�tne wykorzystanie rekwizytów); 

- oryginalno��, ekspresja, „pomysł” na tekst; 

- wzbudzenie zainteresowania słuchaczy; 

- oprócz tego, takie wymogi, jak na ocen� bardzo dobr�. 

 

Ocena bardzo dobra 

- interpretacja głosowa uwzgl�dniaj�ca specyfik� utworu (np. temat, kompozycj�, nastrój); 

- próba artystycznej prezentacji tekstu (np. wykorzystanie rekwizytów, gestykulacji, mimiki). 

- oprócz tego, takie wymogi, jak na ocen� dobr�. 

 

Ocena dobra 

- bezbł�dne opanowanie pami�ciowe tekstu; 
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- wła�ciwa artykulacja, dykcja, intonacja; 

- d��enie do poprawnej interpretacji głosowej, zgodnej z charakterem utworu (odpowiednie: 

modulacja głosu, tempo wypowiedzi, elementy gestykulacji i mimiki). 

 

Ocena dostateczna 

- poprawne wygłoszenie tekstu z pami�ci (dopuszczalne 2-3 drobne pomyłki); 

- próba interpretacji głosowej; 

- wła�ciwa dykcja i intonacja; 

- odpowiednie tempo wypowiedzi. 

 

Ocena dopuszczaj�ca 

- słabe opanowanie pami�ciowe tekstu (ok. 60 – 70%); 

- wyra�ne wygłoszenie utworu, uwzgl�dniaj�ce przestankowanie; 

- d��enie do poprawno�ci intonacyjnej. 

 

Ocena niedostateczna 

- niespełnianie wymaga� kryterialnych na ocen� dopuszczaj�c�. 

 

2. Prace pisemne 

 

�� Zdania domowe i klasowe 

poziom merytoryczny: 

- zrozumienie tematu, zgodno�� tre�ci z tematem, 

- dobór materiału rzeczowego i umiej�tne wykorzystanie go w pracy, 

- wnioskowanie, uzasadnianie s�dów, warto�ciowanie, 

- umiej�tne wł�czanie cytatów do tekstu; 

poziom kompozycyjny: 

- posługiwanie si� okre�lon� form� wypowiedzi, 

- konsekwencja kompozycyjna, 

- spójno�� tekstu, 

- estetyka pracy; 

poziom j�zykowo – stylistyczny: 

- zgodne z norm� posługiwanie si� fleksj�, frazeologi� i składni�, 

- bogate słownictwo, 

- poprawno�� ortograficzna i interpunkcyjna, 

- funkcjonalno�� zastosowanych form gramatycznych, słownictwa, konstrukcji składniowych. 

 Po uwzgl�dnieniu powy�szych kryteriów, wypracowanie zostanie ocenione nast�puj�co: 

 

Ocena celuj�ca 

- pełne zrozumienie tematu i wyczerpuj�ce omówienie go; przemy�lany dobór materiału i jego 

oryginalne wykorzystanie oraz odwołanie si� do tekstów kultury spoza programu; wła�ciwe 

wnioski, logiczna argumentacja, wskazywanie warto�ci i ich hierarchizacja; 

- konsekwencja w stosowaniu okre�lonej formy wypowiedzi, przejrzysty logiczny układ tre�ci; 

tekst spójny; szata graficzna bez zarzutu; 
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- komunikatywno�� tekstu i indywidualizacja stylu; bogaty zasób słownictwa; ortografia i 

interpunkcja bez zarzutu. 

 

Ocena bardzo dobra 

- zrozumienie tematu, wyczerpuj�ce omówienie go; przemy�lany dobór materiału i odpowiednia 

interpretacja; wła�ciwe wnioski, logiczna argumentacja, wskazywanie warto�ci i ich 

hierarchizacja; 

- konsekwentne stosowanie okre�lonej formy wypowiedzi; przejrzysty, logiczny układ tre�ci; tekst 

spójny; szata graficzna bez zarzutu; 

- pojedyncze uchybienia, komunikatywno�� tekstu i indywidualizacja stylu; bogaty zasób 

słownictwa; nieliczne drugorz�dne bł�dy ortograficzne, drobne usterki interpunkcyjne. 

 

Ocena dobra 

- zrozumienie tematu, wystarczaj�ce rozwini�cie go; wła�ciwy dobór materiału i poprawne 

wykorzystanie go; wła�ciwe wnioski, logiczna argumentacja; 

- konsekwencja w stosowaniu okre�lonej formy wypowiedzi, schematyczna kompozycja; 

sporadyczne zakłócenia spójno�ci tekstu; stosowanie akapitów, estetyczne pismo, sporadyczne 

skre�lenia i poprawki; 

- nieliczne odst�pstwa od normy, komunikatywno�� tekstu; urozmaicone słownictwo; 

sporadyczne zasadnicze bł�dy ortograficzne i nieliczne drugorz�dne, nieliczne usterki 

interpunkcyjne. 

 

Ocena dostateczna 

- zrozumienie tematu, niepełne rozwini�cie go; na ogół wła�ciwy dobór materiału, próby 

wykorzystania go w pracy; formułowanie wniosków, uproszczona argumentacja; 

- poprawne stosowanie okre�lonej formy wypowiedzi, dopuszczalne uchybienia i brak 

zachowania proporcji w układzie tre�ci; zakłócenia spójno�ci, nieutrudniaj�ce jednak 

zrozumienia tekstu; dopuszczalny brak akapitów, czytelne pismo, nieliczne skre�lenia i 

poprawki; 

- cz�ste odst�pstwa od normy, niezakłócaj�ce jednak komunikacji; ubogi zasób słownictwa, 

u�ywanie słownictwa potocznego; nieliczne (I i II kategorii) bł�dy ortograficzne, usterki 

interpunkcyjne. 

 

Ocena dopuszczaj�ca 

- niepełne zrozumienie tematu, cz��ciowe omówienie go; nie zawsze trafny dobór materiału, 

nieumiej�tne wykorzystanie go; próby formułowania wniosków; 

- brak konsekwencji w posługiwaniu si� okre�lona form� wypowiedzi, odtwórczo��, chaos w 

układzie tre�ci; do�� liczne zakłócenia spójno�ci tekstu; brak akapitów, mało czytelne pismo; 

liczne skre�lenia i poprawki. 

- Wyra�ne odst�pstwa od normy, pozwalaj�ce jednak na zrozumienie tekstu; ubogi zasób słów z 

przewag� słownictwa potocznego; liczne zasadnicze i drugorz�dne bł�dy ortograficzne i 

interpunkcyjne. 

 

Ocena niedostateczna 

- niespełnianie wymaga� kryterialnych na ocen� dopuszczaj�c�. 
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�� Testy i inne zadania punktowane 

 

97% - 100% bardzo dobry+ 

89% - 96% bardzo dobry 

81%- 88% dobry+ 

73% - 80% dobry 

65% - 72% dostateczny + 

57% - 64% dostateczny 

49% - 56%  dopuszczaj�cy+ 

40% - 48% dopuszczaj�cy 

0% - 39% niedostateczny 

 

��Dyktanda 

 

bł�d I kategorii  - 4 pkt. karne 

bł�d II kategorii -2 pkt. karne 

2 bł�dy int.   -1 pkt. karny 

 

Przeliczenie punktów na oceny: 

0     celuj�cy 

1 –3     bardzo dobry 

4 – 7     dobry 

8 – 11    dostateczny 

12 – 19    dopuszczaj�cy 

20 i wi�cej pkt. karnych   niedostateczny 

 

3. Inne 

 

��Działania praktyczne 

 

Ze wzgl�du na ró�norodno�� form działa� praktycznych, kryteria na poszczególne oceny zale�� 

indywidualnie od ka�dego nauczyciela. 

- Umiej�tne korzystanie z ró�nych �ródeł informacji oraz ocena przydatno�ci zgromadzonych 

materiałów, �wiadome ich selekcjonowanie; 

- Obrazowe i logiczne prezentowanie efektów działa� swoich lub grupy; 

- Zaanga�owanie w prac� grupy; 

- Wykorzystywanie indywidualnych predyspozycji, uzdolnie� podczas prezentacji działa� 

praktycznych; 

- Umiej�tno�� przekonywania, sztuka kompromisu; 

- Wykonanie dodatkowych prac w czasie pozalekcyjnym; 

- Efektywna, spontaniczna i dobrowolna pomoc w nauce udzielona innym, np. kolegom z klasy. 

 

��Aktywno�� 

Aktywno�� jest oceniana w formie plusów, których okre�lona przez nauczyciela liczba (np. 5) 

składa si� na ocen� bardzo dobr�. Brak aktywno�ci na zaj�ciach, brak orientacji w zadaniach 
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wykonywanych na lekcji, jest oceniany w formie minusów, których okre�lona przez nauczyciela liczba 

(np. 5) równa si� ocenie niedostatecznej. 

 

�� Zeszyt przedmiotowy 

 

Oceniane s�:  

- kompletno�� notatek,  

- jasno�� zapisu, estetyka,  

- poprawno�� stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna.  

Ocena wynika ze stopnia realizacji powy�szych kryteriów. 
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II. POZIOMY WYMAGA� 

 

1. Klasa pierwsza gimnazjum 

 

Ocena celuj�ca 

Ocen� celuj�c� otrzymuje ucze�, który spełnia wszystkie wymagania na ocen� bardzo dobr�, a ponadto: 

 

- Wykracza poza tre�ci programowe. 

- Cechuje go krytycyzm, samodzielno�� my�lenia �wiadcz�ca o du�ej sprawno�ci intelektualnej. 

- Wykazuje si� znajomo�ci� kontekstów kulturowych. 

- Ma bogaty zasób słownictwa i �wiadomie go wykorzystuje. 

- Jego wypowiedzi cechuje szczególna poprawno�� j�zykowa. 

 

Ocena bardzo dobra 

Ocen� bardzo dobr� otrzymuje ucze�, który opanował pełny zakres wiadomo�ci i umiej�tno�ci 

przewidzianych programem nauczania 

 

��Kształcenie j�zykowe i literackie 

 

Wiadomo�ci 

- Okre�la problematyk� utworu. 

- Odró�nia fikcj� od prawdy historycznej. 

- Wskazuje w tek�cie �rodki j�zykowe wła�ciwe dla funkcji wypowiedzi (zwroty do adresata, 

pytania retoryczne, grzeczno�ciowe, argumentowanie). 

- Wskazuje w opowiadaniu opisy, okre�la ich funkcje, rozpoznaje �rodki j�zykowe słu��ce 

wyra�aniu uczu� i nastroju w opisach. 

- Analizuje i interpretuje utwór liryczny, okre�la typ liryki, rodzaj podmiotu lirycznego. 

- Zna typy narracji, komizm i jego rodzaje. 

- Omawia poznawcze i moralne walory utworu. 

- Omawia symbolik� utworu, nawi�zuje do obyczajowo�ci i tradycji narodowej, wskazuje na jej 

ci�gło�� i zmienno��, warto�ci moralne i estetyczne. 

- Odczytuje alegorie i morał w bajkach oraz prawy ogólne w przypowie�ciach. 

Umiej�tno�ci 

- Biegle dokonuje przekształce� tekstu literackiego (streszczenie, sprawozdanie, opis, 

opowiadanie). 

- Redaguje charakterystyk� postaci, charakterystyk� porównawcz�, u�ywaj�c słownictwa 

nazywaj�cego uczucia, stany psychiczne i reakcje zewn�trzne, umiej�tnie wprowadza cytaty z 

utworu literackiego, w sposób samodzielny i wszechstronny dokonuje oceny prezentowanego 

bohatera. 

- Dokonuje opisu sytuacji na podstawie lektury, a tak�e wydarze�, sytuacji rzeczywistych. 

- Redaguje sprawozdanie z przebiegu fikcyjnego lub rzeczywistego wydarzenia,  

- Redaguje recenzj� w formie artykułu do gazetki. 

- Redaguje list poł�czony z innymi formami wypowiedzi do ró�nych adresatów. 

- Redaguje protokół z dyskusji. 
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- Jest �wiadomym odbiorc� dzieła literackiego, filmowego czy teatralnego, porównuje dramat z 

realizacj� telewizyjn�, powie�� z jej adaptacj� filmow�. 

- Bezbł�dnie dokonuje analizy utworu epickiego, wskazuje elementy �wiata przedstawionego, typ 

narracji, okre�la bohaterów na podstawie j�zyka jakim si� posługuj�, wyodr�bnia akcj�, fabuł�, 

epizody, w�tki. 

- Samodzielnie korzysta ze słownika poprawnej polszczyzny, słownika ortograficznego i wyrazów 

bliskoznacznych w celu bogacenia słownictwa i korekty własnych prac. 

- Dba o estetyk� pisma, poprawnie stosuje akapity i zachowuje wła�ciwe marginesy. 

- Spełnia wszystkie wymogi wyszczególnione na ocen� dobr�. 

��Nauka o j�zyku 

 

Wiadomo�ci  

- Odró�nia tryby i strony czasownika. 

- Omawia znaczenie okoliczników, ich funkcje składniowe, sposoby wyra�ania, zwi�zek z 

wyrazem okre�lanym. 

- Okre�la funkcje wyrazów stoj�cych poza zwi�zkami zdania. 

- Wskazuje ró�nice mi�dzy rodzajami zda� zło�onych współrz�dnie. 

- Rozpoznaje zdania okolicznikowe i ich rodzaje. 

- Wykazuje ró�nice mi�dzy zdaniami podrz�dnymi. 

Umiej�tno�ci 

- Tworzy zdania z orzeczeniem czasownikowym, imiennym i z czasownikiem modalnym oraz z 

orzeczeniem wyra�onym frazeologizmem. 

- Umie przekształca� stron� czynn� na biern�. 

- 	wiadomie stosuje ró�ne formy czasowników w ró�nych formach wypowiedzi. 

- Stosuje podmiot w mianowniku, dopełniaczu, domy�lny, szeregowy. 

- 	wiadomie stosuje rzeczownik w funkcji przydawki, dopełnienia, okolicznika, orzecznika. 

- U�ywa poprawnych form rzeczowników o odmianie osobliwej. 

- Stosuje odpowiednie stopnie przymiotnika ze wzgl�du na przekazywana informacje i intencje 

wypowiedzi. 

- Wzbogaca wypowiedzi przymiotnikami w funkcji przydawki i orzecznika. 

- Stosuje w wypowiedziach liczebnik w funkcji przydawki i podmiotu. 

- 	wiadomie stosuje ró�ne formy zaimków w celu osi�gni�cia spójno�ci wypowiedzi. 

- Tworzy i stosuje odpowiednie stopnie przysłówka ze wzgl�du na przekazywan� informacj� i 

intencj� wypowiedzi. 

- Poprawnie pisze przyimki zło�one. 

- Przekształca wypowiedzi ró�nego typu, stosuj�c zamiennie spójniki. 

- Zachowuje poprawn� interpunkcj�. 

- Stosuje partykuły w wypowiedziach w celu zasygnalizowania postawy i uczu� nadawcy wobec 

wypowiadanych tre�ci. 

- Stosuje w wypowiedzeniach odpowiednie wykrzykniki dla uwydatnienia prze�y�, wra�e� i 

emocji. 

- Przeprowadza analiz� składniow� zdania pojedynczego na trudniejszych przykładach 

 

Ocena dobra 

Ocen� dobr� otrzymuje ucze�, który opanował wiedz� i umiej�tno�ci przewidziane podstaw� programow�. 
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��Kształcenie j�zykowe i literackie 

Wiadomo�ci 

- Okre�la i ocenia postawy bohaterów ze wzgl�du na ich stosunek do poj��: szcz��cie, miło��, 

wierno��, wiara w Boga i ideały. 

- Wykazuje dobr� znajomo�� tre�ci omawianych lektur, omawia elementy �wiata 

przedstawionego utworu - wskazuje w�tki, bohaterów i ich powi�zania, akcj�. 

- Wymienia rodzaje i gatunki literackie, okre�la ich cechy (bajka, ballada, satyra, przypowie��, 

fraszka, hymn, piosenka) 

- W utworach lirycznych wskazuje �rodki stylistyczne: przeno�nie, powtórzenie, apostrof�, 

pytanie retoryczne; identyfikuje osob� mówi�c�. 

- Dostrzega podstawowe wyró�niki sztuki teatralnej i filmowej. 

- Okre�la tematyk� obrazu. 

- Zna poznane terminy literackie. 

Umiej�tno�ci 

- Podejmuje próby wypowiadania si� w formach trudniejszych ni� okre�lone podstaw� 

programow� (np. sprawozdanie - recenzja, opis sytuacji, charakterystyka porównawcza, 

rozprawka). 

- Dba o estetyk� wypowiedzi, mówi wyra�nie, z zaznaczeniem logicznych akcentów. 

- Konstruuje logiczn� wypowied�, dobiera wła�ciwe słownictwo. 

- Dobiera odpowiednie fragmenty tekstu w celu wspierania swoich s�dów. 

- W dyskusji powołuje si� na wypowiedzi innych osób. 

- Poprawnie zapisuje dialog, wzbogaca prac� o elementy opisów. 

- Sporz�dza notatki i sprawnie posługuje si� nimi w czasie lekcji. 

- Konstruuje wypowiedzi pisemne z zachowaniem trójdzielnej kompozycji 

 

��Nauka o j�zyku 

 

Wiadomo�ci. 

- Rozpoznaje  w zdaniu orzeczenie czasownikowe, imienne i orzeczenie z czasownikiem 

modalnym. 

- Potrafi odró�ni� formy osobowe i nieosobowe czasownika. 

- Okre�la funkcje składniowe rzeczownika, odmienia przez przypadki, liczby . 

- Wskazuje w zdaniu liczebnik w funkcji przydawki i podmiotu. 

- Odró�nia nieodmienne cz��ci mowy - partykuł� i wykrzyknik. 

Umiej�tno�ci 

- Posługuje si� ró�nymi rodzajami wypowiedze� pojedynczych, stosuje odpowiedni� 

interpunkcj�. 

- Konstruuje wypowiedzenia pojedyncze i zło�one. 

- Posługuje si� czasownikami w ró�nych trybach i stronach. 

- Poprawnie tworzy formy czasownika. 

- Poprawnie stosuje formy nieregularne czasownika. 

- Stosuje w zdaniu rzeczownik w funkcji przydawki, dopełnienia, okolicznika, orzecznika. 

- Poprawnie zapisuje osobliwe formy rzeczownika. 

- Stosuje w wypowiedzeniach przymiotnik w funkcji przydawki i orzecznika. 
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- Poprawnie stworzy i zapisuje stopie� wy�szy i najwy�szy ró�nych przymiotników. 

- Dostosowuje formy przymiotnika do rzeczownika. 

- Dostosowuje formy rzeczownika i czasownika do liczebnika. 

- Zast�puje ró�ne cz��ci mowy odpowiednimi zaimkami. 

- Poprawnie pisze przysłówki zło�one. 

- Stosuje stopie� wy�szy i najwy�szy przysłówka, poprawnie pisze nie z przysłówkami w stopniu 

wy�szym i najwy�szym. 

- Poprawnie pisze wyra�enia przyimkowe. 

- Poprawnie stosuje spójniki jako wska�niki zespolenia w wypowiedzeniu zło�onym. 

- Pisze poprawnie partykuły: -nie, -by, -�e, -no, -li, -czy z ró�nymi cz��ciami mowy. 

- Dostrzega celowo�� u�ycia wykrzyknienia w wypowiedzi ustnej i pisemnej. 

- Przeprowadza analiz� składniow� zdania pojedynczego rozwini�tego. 

- Potrafi nazwa� rodzaje zda� podrz�dnie i współrz�dnie zło�onych. 

 

Ocena dostateczna 

Ocen� dostateczn� otrzymuje ucze�, który posiadł wiadomo�ci i umiej�tno�ci stosunkowo łatwe do 

opanowania, u�yteczne w �yciu codziennym i absolutnie niezb�dne do kontynuowania nauki na wy�szym 

szczeblu. 

 

��Kształcenie j�zykowe i literackie 

 

Wiadomo�ci 

- Odwołuje si� do poznanych tekstów; zna tre�� obowi�zkowych lektur. 

- Zna poj�cia: dramat, fraszka, bajka, hymn, powie�� historyczna, poprawnie posługuje si� nimi 

w wypowiedziach. 

- Rozró�nia rodzaje i gatunki literackie. 

- Zna i stosuje przynajmniej w stopniu dostatecznym zasady ortografii i interpunkcji. 

Umiej�tno�ci 

- Przedstawia tre�� utworu na podstawie cichego czytania tekstu, okre�la akcj� i jej przebieg, 

wskazuje monologi i dialogi, rozumie motywacje post�powania bohaterów. 

- Poprawnie redaguje charakterystyk� postaci, opowiadanie, opis, streszczenie, sprawozdanie z 

lektury. 

- Samodzielnie posługuje si� poznanymi słownikami. 

- W jego wypowiedziach pisemnych i ustnych dopuszczalne s� nieliczne usterki stylistyczne, 

składniowe, drobne bł�dy rzeczowe, pewne niespójno�ci, ale przy zachowaniu my�li 

przewodniej. 

 

��Nauka o j�zyku 

 

Wiadomo�ci 

- Rozró�nia okoliczniki, potrafi okre�li� sposoby ich wyra�ania. 

- Wyró�nia w zdaniu rzeczownik, okre�la jego form� fleksyjn�, funkcj� składniow�. 

- Wyszukuje w zdaniu przymiotnik, stosuje w poprawnych formach gramatycznych, Rozró�nia 

zaimki, rozpoznaje partykuły. 

- Rozró�nia rodzaje okoliczników. 
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- Rozpoznaje zdania zło�one współrz�dnie i podrz�dnie. 

 

Umiej�tno�ci 

- Tworzy czasowniki w ró�nych trybach i stronach. 

- Okre�la funkcje składniowe znanych cz��ci mowy. 

- Pisze w miar� poprawnie partykuły "nie" i 'by" z czasownikiem. 

- wyró�nia przymiotniki podlegaj�ce stopniowaniu i stopniuje je, okre�la funkcj� w zdaniu. 

- Uzupełnia zdania wykrzyknikami. 

- Na łatwych przykładach przeprowadza analiz� zdania pojedynczego, wyodr�bnia zespoły 

składniowe, sporz�dza wykres zdania. 

- Przy pomocy nauczyciela rysuje schemat składniowy zdania zło�onego. 

 

Ocena dopuszczaj�ca 

Ocen� dopuszczaj�ca otrzymuje ucze�, którego wiedza i umiej�tno�ci pozwalaj� na samodzielne lub 

przy pomocy nauczyciela wykonanie zada� o niewielkim stopniu trudno�ci. 

 

��Kształcenie j�zykowe i literackie 

 

Wiadomo�ci 

- Potrafi odró�ni� w utworze fikcj�, fakt, 

- Okre�la najwa�niejsze cechy powie�ci: akcj�, w�tki, bohaterów, temat. 

- Odró�nia epik�, liryk� i dramat. 

- W prostych przykładach wskazuje: apostrof�, porównanie, przeno�ni�, epitet, rymy, pytania 

retoryczne. 

- Rozumie poj�cia: archaizm, podmiot liryczny, obyczaj, adaptacja, opera, �rodki masowego 

przekazu. 

Umiej�tno�ci 

- Jego technika czytania i rozumienia tekstu literackiego daje mo�liwo�� samodzielnego 

przekazania opowiadania odtwórczego. 

- W stopniu zadowalaj�cym pracuje z ksi��k�; zaznacza fragmenty, rozumie je, wyci�ga z nich 

proste wnioski. 

- Potrafi krótko scharakteryzowa� bohatera. 

- Umie znale�� odpowiedni� informacj� we wskazanym słowniku. 

- Samodzielnie pisze plan ramowy, charakterystyk� bohatera, opowiadanie, streszczenie, list, 

porz�dek zebrania. 

- W miar� poprawnie wygłasza z pami�ci utwory poetyckie lub fragmenty prozy . 

- W wypowiedziach pisemnych popełnia bł�dy stylistyczne, logiczne, ortograficzne, drobne bł�dy 

rzeczowe nie przekre�laj�ce całkowicie warto�ci pracy i wysiłku, jaki wło�ył w ich napisanie. 

 

��Nauka o j�zyku 

 

Wiadomo�ci 

- Rozpoznaje odmienne i nieodmienne cz��ci mowy. 

- Wyodr�bnia w zdaniu podmiot, orzeczenie. 
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- Rozró�nia zdania pojedyncze i zło�one, równowa�nik zdania, zdanie pytaj�ce, wykrzyknikowe, 

oznajmuj�ce. 

- Na prostych przykładach rozró�nia zdania współrz�dnie i podrz�dnie zło�one. 

Umiej�tno�ci 

- Poprawnie stosuje skrócone formy zaimków. 

- Odmienia czasownik przez osoby, liczb�, rodzaje, tryby. 

- Odmienia rzeczownik, przymiotnik i łatwe przykłady liczebnika. 

- Wykonuje wykres prostego zdania zło�onego 

 

 

Ocena niedostateczna 

Ocen� niedostateczn� otrzymuje ucze�, którego wiedza i umiej�tno�ci wykluczaj� samodzielne lub przy 

pomocy nauczyciela wykonanie zada� o elementarnym stopniu trudno�ci. 

 

��Kształcenie j�zykowe i literackie 

 

Wiadomo�ci 

- Nie opanował w stopniu zadowalaj�cym wiadomo�ci dotycz�cych rodzajów i gatunków 

literackich. 

- Nie zna podstawowych cech powie�ci. 

- Ma słaby zakres słownictwa, bł�dnie redaguje swoje wypowiedzi pod wzgl�dem j�zykowym. 

- W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega zasad ortograficznych, interpunkcyjnych, 

j�zykowo - logicznych i stylistycznych. 

Umiej�tno�ci 

- Ucze� nie opanował techniki gło�nego i cichego czytania tekstu w stopniu zadowalaj�cym, ma 

trudno�ci ze zrozumieniem lektury. 

- Nie potrafi pracowa� z ksi��k�. 

- Nie potrafi dokonywa� analizy utworu literackiego. 

- Nie odró�nia podstawowych �rodków artystycznego obrazowania. 

- Nie potrafi formułowa� dłu�szych form wypowiedzi pisemnej (opowiadanie, opis, 

charakterystyka, streszczenie, list) 

 

��Nauka o j�zyku 

 

Wiadomo�ci 

- Ma kłopoty z rozpoznawaniem odmiennych i nieodmiennych cz��ci mowy. 

- Ma kłopoty z rozró�nianiem zdania pojedynczego, zło�onego, równowa�nika zdania, 

Umiej�tno�ci 

- Popełnia ra��ce bł�dy w odmianie czasownika, rzeczownika, przymiotnika i liczebnika. 

- Nie potrafi odró�ni� zdania współrz�dnie i podrz�dnie zło�onego. 
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2. Klasa druga gimnazjum 

 

Ocena celuj�ca 

Ocen� celuj�c� otrzymuje ucze�, który spełnia wszystkie wymagania na ocen� bardzo dobr�, a ponadto: 

 

- Wykracza poza tre�ci programowe. 

- Cechuje go krytycyzm, samodzielno�� my�lenia �wiadcz�ca o du�ej sprawno�ci intelektualnej. 

- Wykazuje si� znajomo�ci� kontekstów kulturowych. 

- Ma bogaty zasób słownictwa i �wiadomie go wykorzystuje. 

- Jego wypowiedzi cechuje szczególna poprawno�� j�zykowa. 

 

Ocena bardzo dobra 

Ocen� bardzo dobr� otrzymuje ucze�, który opanował pełny zakres wiadomo�ci i umiej�tno�ci 

przewidzianych programem nauczania 

 

��Kształcenie j�zykowe i literackie 

 

Wiadomo�ci 

- Bezbł�dnie dokonuje analizy utworu epickiego, wskazuje elementy �wiata przedstawionego, typ 

narracji, okre�la bohaterów na podstawie j�zyka jakim si� posługuj�, wyodr�bnia akcj�, fabuł�, 

epizody, w�tki. 

- Wskazuje w tek�cie �rodki j�zykowe wła�ciwe dla funkcji wypowiedzi (zwroty do adresata, 

pytania retoryczne, grzeczno�ciowe, argumentowanie). 

- Wskazuje w opowiadaniu opisy, okre�la ich funkcje, rozpoznaje �rodki j�zykowe słu��ce 

wyra�aniu uczu� i nastroju w opisach. 

- Analizuje i interpretuje utwór liryczny, okre�la typ liryki, rodzaj podmiotu lirycznego. 

- Zna typy narracji, komizm i jego rodzaje, omawia poznawcze i moralne walory utworu. 

Umiej�tno�ci 

- Sprawnie posługuje si� w wypowiedziach ró�norodnymi �rodkami j�zykowymi 

(leksykalnymi, składniowymi), słownictwem o zabarwieniu emocjonalnym, konstruuje 

wypowied� zgodn� z tematem, posługuje si� poprawn� polszczyzn�, unika powtórze�. 

- Biegle dokonuje przekształce� tekstu literackiego (streszczenie, sprawozdanie, opis, 

opowiadanie). 

- Redaguje charakterystyk� postaci, charakterystyk� porównawcz�, u�ywaj�c słownictwa 

nazywaj�cego uczucia, stany psychiczne i reakcje zewn�trzne, umiej�tnie wprowadza 

cytaty z utwory literackiego, w sposób samodzielny i wszechstronny dokonuje oceny 

prezentowanego bohatera. 

- Dokonuje opisu sytuacji na podstawie lektury, a tak�e wydarze�, sytuacji rzeczywistych. 

- Opisuje zjawiska przyrodnicze, krajobraz, wzbogaca wypowied� ró�norodnymi �rodkami 

artystycznego wyrazu. 

- Redaguje sprawozdanie z przebiegu fikcyjnego lub rzeczywistego wydarzenia, �wiadomie 

stosuje składni� typu informacyjnego. 

- Redaguje recenzj� w formie artykułu do gazetki. 

- Porz�dkuje argumenty i sporz�dza plan kompozycyjny rozprawki. 

- Redaguje list poł�czony z innymi formami wypowiedzi do ró�nych adresatów. 
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- Redaguje protokół z dyskusji. 

- Jest �wiadomym odbiorc� dzieła literackiego, filmowego czy teatralnego, porównuje 

dramat z realizacj� telewizyjn�, powie�� z jej adaptacj� filmow�. 

- Omawia symbolik� utworu, nawi�zuje do obyczajowo�ci i tradycji narodowej, wskazuje na 

jej ci�gło�� i zmienno��, warto�ci moralne i estetyczne. 

- Samodzielnie korzysta ze słownika poprawnej polszczyzny, słownika ortograficznego i 

wyrazów bliskoznacznych w celu bogacenia słownictwa i korekty własnych prac. 

- Dba o estetyk� pisma, poprawnie stosuje akapity i zachowuje wła�ciwe marginesy. 

 

��Nauka o j�zyku 

 

Wiadomo�ci 

- Okre�la funkcje stron czasownika, zasad� stosowania strony czynnej i biernej. 

- Wskazuje ró�nice miedzy czasownikiem przechodnim i nieprzechodnim. 

- Wyja�nia, na czym polega nieregularno�� odmiany czasownika, osobliwo�ci w odmianie 

rzeczownika. 

- Omawia znaczenie okoliczników, ich funkcje składniowe, sposoby wyra�ania, zwi�zek z 

wyrazem okre�lanym. 

- Stosuje podmiot w mianowniku, dopełniaczu, domy�lny, szeregowy. 

- Okre�la funkcje wyrazów stoj�cych poza zwi�zkami zdania. 

- Wskazuje ró�nice mi�dzy rodzajami zda� zło�onych współrz�dnie. 

- Rozpoznaje zdania okolicznikowe i ich rodzaje. 

- Wykazuje ró�nice mi�dzy zdaniami podrz�dnymi. 

Umiej�tno�ci 

- Tworzy zdania z orzeczeniem czasownikowym, imiennym i z czasownikiem modalnym 

oraz z orzeczeniem wyra�onym frazeologizmem. 

- Stosuje odpowiednie stopnie przymiotnika ze wzgl�du na przekazywana informacje i 

intencje wypowiedzi. 

- Bezbł�dnie przeprowadza klasyfikacj� zaimków (ze wzgl�du na ró�ne kryteria). 

- Poprawnie pisze zaimki zło�one. 

- Okre�la funkcje pełnione w wypowiedziach przez partykuły i wykrzykniki. 

- Przeprowadza analiz� składniow� zdania pojedynczego na trudniejszych przykładach. 

- Przedstawia budow� zdania zło�onego na wykresie, nazywa zdania składowe. 

- Dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu, tworzy rodzin� wyrazów. 

- Okre�la ekspresywne i znaczeniowe funkcje formantów. 

- Poprawnie pisze skróty i skrótowce. 

- Okre�la cechy głosek. 

- Wskazuje i nazywa zjawiska fonetyczne (uproszczenia, upodobnienia pod wzgl�dem 

d�wi�czno�ci). 

 

Ocena dobra 

Ocen� dobr� otrzymuje ucze�, który opanował wiedz� i umiej�tno�ci przewidziane podstaw� 

programow�. 

 

��Kształcenie j�zykowe i literackie 
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Wiadomo�ci 

- Wskazuje dobr� znajomo�� tre�ci omawianych lektur, omawia elementy �wiata 

przedstawionego utworu - wskazuje w�tki, bohaterów i ich powi�zania, akcje. 

- Wymienia rodzaje i gatunki literackie, okre�la ich cechy. 

- Zna terminy literackie. 

Umiej�tno�ci 

- Podejmuje próby wypowiadania si� w formach trudniejszych ni� okre�lone podstaw� 

programow� (np. sprawozdanie - recenzja, opis sytuacji, charakterystyka porównawcza). 

- Okre�la i ocenia postawy bohaterów ze wzgl�du na ich stosunek do poj��; szcz��cie, 

miło��, wierno��, wiara w Boga i ideały. 

- Dobiera odpowiednie fragmenty tekstu w celu wspierania swoich s�dów. 

- Umieszcza poznane teksty we wła�ciwych ramach chronologicznych. 

- Sporz�dza notatki i sprawnie posługuje si� nimi w czasie lekcji. 

- Wskazuje w utworze poznane �rodki stylistyczne, okre�la ich funkcje w utworze. 

- Poprawnie zapisuje dialog, wzbogaca prac� o elementy opisów. 

 

��Nauka o j�zyku 

 

Wiadomo�ci 

- Okre�la role imiesłowów w zdaniu. 

- Odró�nia nieodmienne cz��ci mowy - nazywa rodzaje partykuł, wykrzykników. 

- Dostrzega celowo�� u�ycia wykrzyknienia w wypowiedzi ustnej i pisemnej. 

- Wyja�nia skróty, zna ich pisownie. 

Umiej�tno�ci 

- Okre�la funkcje składniowe rzeczownika, odmienia przez przypadki, liczby  

- Poprawnie zapisuje osobliwe formy rzeczownika. 

- Potrafi odró�ni� formy osobowe i nieosobowe czasownika. 

- Poprawnie stosuje nieregularne formy czasownika. 

- Pisze poprawnie partykuły z ró�nymi cz��ciami mowy. 

- Przeprowadza analiz� składniow� zdania pojedynczego rozwini�tego. 

- Potrafi nazwa� rodzaje zda� podrz�dnie i współrz�dnie zło�onych. 

- Poprawnie pisze wyra�enia przyimkowe. 

- Dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu, wykonuje wykres rodziny wyrazów. 

- Okre�la podstawowe funkcje formantów. 

- Okre�la cechy głosek. 

- Wskazuje upodobnienia pod wzgl�dem d�wi�czno�ci i uproszczenia grup spółgłoskowych. 

 

 

Ocena dostateczna. 

Ocen� dostateczn� otrzymuje ucze�, który posiadł wiadomo�ci i umiej�tno�ci stosunkowo łatwe do 

opanowania, u�yteczne w �yciu codziennym i absolutnie niezb�dne do kontynuowania nauki na wy�szym 

szczeblu. 

 

��Kształcenie j�zykowe i literackie 
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Wiadomo�ci 

- Zna poj�cia: dramat, fraszka, satyr�, powie�� historyczna, poprawnie posługuje si� nimi w 

wypowiedziach. 

Umiej�tno�ci 

- Przedstawia tre�� utworu na podstawie cichego czytania tekstu, okre�la akcj� i jej 

przebieg, wskazuje monologi i dialogi, rozumie motywacje post�powania bohaterów. 

- Poprawnie redaguje charakterystyk� postaci, opowiadanie, opis, streszczenie, 

sprawozdanie z lektury. 

- Samodzielnie posługuje si� poznanymi słownikami. 

- Zna i stosuje przynajmniej w stopniu dostatecznym zasady ortografii i interpunkcji. 

 

��Nauka o j�zyku 

 

Wiadomo�ci 

- Odró�nia imiesłowy od innych form czasownika, rozró�nia imiesłowy przymiotnikowe i 

przysłówkowe. 

- Rozró�nia okoliczniki, potrafi okre�li� sposoby ich wyra�ania. 

- Rozró�nia zaimki, rozpoznaje partykuły. 

- Rozró�nia rodzaje okoliczników. 

- Wyró�nia imiesłowowy równowa�nik zdania. 

- Wskazuje skróty i skrótowce. 

- Okre�la cechy głosek. 

Umiej�tno�ci 

- Tworzy ró�ne strony czasowników. 

- Okre�la funkcje składniowe znanych cz��ci mowy. 

- Pisze w miar� poprawnie partykuły "nie" i 'by" z czasownikiem. 

- Wyró�nia w zdaniu rzeczownik, okre�la jego form� fleksyjn�, funkcj� składniow�. 

- Wyszukuje w zdaniu przymiotnik, stosuje w poprawnych formach gramatycznych, wyró�nia 

przymiotniki podlegaj�ce stopniowaniu i stopniuje je, okre�la funkcj� w zdaniu. 

- Uzupełnia zdania wykrzyknikami. 

- Na łatwych przykładach przeprowadza analiz� zdania pojedynczego, wyodr�bnia zespoły 

składniowe, sporz�dza wykres zdania. 

- Rozpoznaje zdania zło�one współrz�dnie i podrz�dnie. 

- Przy pomocy nauczyciela rysuje schemat składniowy zdania zło�onego. 

- Na prostych przykładach wskazuje podstaw� słowotwórcza i formant.  

- Wykonuje mało skomplikowane wykresy rodziny wyrazów. 

 

Ocena dopuszczaj�ca 

Ocen� dopuszczaj�ca otrzymuje ucze�, którego wiedza i umiej�tno�ci pozwalaj� na samodzielne lub 

przy pomocy nauczyciela wykonanie zada� o niewielkim stopniu trudno�ci. 

 

��Kształcenie j�zykowe i literackie 

 

Wiadomo�ci 



 18

- Potrafi odró�ni� w utworze fikcj�, fakt, 

- Okre�la najwa�niejsze cechy powie�ci: akcj�, w�tki, bohaterów, temat. 

- Odró�nia epik�, liryk� i dramat. 

- Rozumie poj�cia: archaizm, podmiot liryczny, obyczaj, adaptacja, opera, �rodki masowego 

przekazu. 

Umiej�tno�ci 

- Jego technika czytania i rozumienia tekstu literackiego daje mo�liwo�� samodzielnego 

przekazania opowiadania odtwórczego. 

- W stopniu zadowalaj�cym pracuje z ksi��k�; zaznacza fragmenty, rozumie je, wyci�ga z nich 

proste wnioski. 

- Potrafi krótko scharakteryzowa� bohatera. 

- Umie znale�� odpowiedni� informacj� we wskazanym słowniku. 

- W prostych przykładach wskazuje: apostrof�, porównanie, przeno�ni�, epitet, rymy, pytania 

retoryczne. 

- Samodzielnie pisze plan ramowy, charakterystyk� bohatera, opowiadanie, streszczenie, list, 

porz�dek zebrania. 

- W miar� poprawnie wygłasza z pami�ci utwory poetyckie lub fragmenty prozy . 

- W wypowiedziach pisemnych popełnia bł�dy stylistyczne, logiczne, ortograficzne nie 

przekre�laj�ce całkowicie warto�ci pracy i wysiłku, jaki wło�ył w ich napisanie. 

 

��Nauka o j�zyku 

 

Wiadomo�ci 

- Rozpoznaje odmienne i nieodmienne cz��ci mowy. 

- Wskazuje w prostych zdaniach imiesłów (bez okre�lania jego nazwy). 

- Samodzielnie podaje 1 - 2 przykłady osobliwo�ci w odmianie rzeczownika. 

- Rozró�nia zdania pojedyncze i zło�one, równowa�nik zdania, zdanie pytaj�ce, wykrzyknikowe, 

oznajmuj�ce. 

- Na prostych przykładach rozró�nia zdania współrz�dnie i podrz�dnie zło�one. 

- Tworzy rodzin� wyrazów. 

- Odró�nia samogłoski od spółgłosek. 

Umiej�tno�ci 

- Poprawnie stosuje skrócone formy zaimków. 

- Odmienia czasownik przez osoby, liczb�, rodzaje, tryby. 

- Odmienia rzeczownik, przymiotnik i łatwe przykłady liczebnika. 

- Wyodr�bnia w zdaniu podmiot, orzeczenie. 

- Wykonuje wykres prostego zdania zło�onego 

- Wskazuje wyraz podstawowy i pochodny. 

 

Ocena niedostateczna 

Ocen� niedostateczn� otrzymuje ucze�, którego wiedza i umiej�tno�ci wykluczaj� samodzielne lub przy 

pomocy nauczyciela wykonanie zada� o elementarnym stopniu trudno�ci. 

 

��Kształcenie j�zykowe i literackie 
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Wiadomo�ci 

- Nie opanował w stopniu zadowalaj�cym wiadomo�ci dotycz�cych rodzajów i gatunków 

literackich. 

- Nie zna podstawowych cech powie�ci. 

Umiej�tno�ci 

- Ucze� nie opanował techniki gło�nego i cichego czytania tekstu w stopniu zadowalaj�cym, ma 

trudno�ci ze zrozumieniem lektury. 

- Nie potrafi pracowa� z ksi��k�. 

- Nie potrafi dokonywa� analizy utworu literackiego. 

- Nie odró�nia podstawowych �rodków artystycznego obrazowania. 

- Nie potrafi formułowa� dłu�szych form wypowiedzi pisemnej (opowiadanie, opis, 

charakterystyka, streszczenie, list). 

- Ma słaby zakres słownictwa, bł�dnie redaguje swoje wypowiedzi pod wzgl�dem j�zykowym. 

- W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega zasad ortograficznych, interpunkcyjnych, 

j�zykowo - logicznych i stylistycznych. 

 

��Nauka o j�zyku 

 

Wiadomo�ci 

- Ma kłopoty z rozpoznawaniem odmiennych i nieodmiennych cz��ci mowy. 

- Popełnia ra��ce bł�dy w odmianie czasownika, rzeczownika, przymiotnika i liczebnika. 

- Nie zna osobliwo�ci w odmianie rzeczownika. 

- Ma kłopoty z rozró�nianiem zdania pojedynczego, zło�onego, równowa�nika zdania, 

- Nie potrafi odró�ni� zdania współrz�dnie i podrz�dnie zło�onego. 

- Nie odró�nia wyrazu podstawowego od pochodnego. 

- Nie rozró�nia litery, samogłoski, spółgłoski. 

Umiej�tno�ci 

- Nie umie tworzy� wyrazów pokrewnych. 
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3. Klasa trzecia gimnazjum 

 

Ocena celuj�ca 

Ocen� celuj�c� otrzymuje ucze�, który spełnia wszystkie wymagania na ocen� bardzo dobr�, a ponadto: 

- Wykracza poza tre�ci programowe. 

- Cechuje go krytycyzm, samodzielno�� my�lenia �wiadcz�ca o du�ej sprawno�ci intelektualnej. 

- Wykazuje si� znajomo�ci� kontekstów kulturowych. 

- Ma bogaty zasób słownictwa i �wiadomie go wykorzystuje. 

- Jego wypowiedzi cechuje szczególna poprawno�� j�zykowa. 

 

Ocena bardzo dobra 

Ocen� bardzo dobr� otrzymuje ucze�, który opanował pełny zakres wiadomo�ci i umiej�tno�ci 

przewidzianych programem nauczania 

 

��Kształcenie j�zykowe i literackie 

 

Wiadomo�ci 

- Ma �wiadomo�� wieloznaczno�ci wypowiedzi literackiej. 

- Odkrywa w literaturze warto�ci uniwersalne. 

Umiej�tno�ci 

- Sprawnie posługuje si� w wypowiedziach ró�norodnymi �rodkami j�zykowymi (leksykalnymi, 

składniowymi), słownictwem o zabarwieniu emocjonalnym, konstruuje wypowied� zgodn� z 

tematem, posługuje si� poprawn� polszczyzn�, unika powtórze�. 

- Biegle dokonuje przekształce� tekstu literackiego (streszczenie, sprawozdanie, opis, 

opowiadanie). 

- Redaguje charakterystyk� postaci, charakterystyk� porównawcz�, u�ywaj�c słownictwa 

nazywaj�cego uczucia, stany psychiczne i reakcje zewn�trzne, umiej�tnie wprowadza cytaty z 

utwory literackiego, w sposób samodzielny i wszechstronny dokonuje oceny prezentowanego 

bohatera; dostrzega wpływ �rodowiska, tradycji, kultury, religii. 

- Dokonuje opisu sytuacji na podstawie lektury, a tak�e wydarze�, sytuacji rzeczywistych. 

- Opisuje zjawiska przyrodnicze, krajobraz, wzbogaca wypowied� ró�norodnymi �rodkami 

artystycznego wyrazu. 

- Redaguje sprawozdanie z przebiegu fikcyjnego lub rzeczywistego wydarzenia, �wiadomie 

stosuje składni� typu informacyjnego. 

- Redaguje recenzj� w formie artykułu do gazetki; dobiera wła�ciwe słownictwo w celu 

warto�ciowania i opiniowania. 

- Porz�dkuje argumenty i sporz�dza plan kompozycyjny rozprawki; redaguje rozprawk�, ł�czy 

fakty, syntetyzuje, dedukuje. 

- Redaguje list poł�czony z innymi formami wypowiedzi do ró�nych adresatów. 

- Redaguje protokół z dyskusji. 

- Przeprowadza wywiad z osob� fikcyjn� w sytuacji stymulowanej. 

- Wyra�a i uzasadnia swoje zdanie. 

- Potrafi prowadzi� dyskusj�, dokonuje podsumowania wyników dyskusji. 

- Negocjuje, stosuje parafraz�, broni swojego stanowiska. 

- Opowiada swobodnie z zastosowaniem dygresji. 
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- Jest �wiadomym odbiorc� dzieła literackiego, filmowego i teatralnego, porównuje dramat z 

realizacj� telewizyjn�, powie�� z jej adaptacj� filmow�. 

- Czyta ze zrozumieniem ró�norodne teksty literatury pi�knej, publicystycznej, 

popularnonaukowej i fragmentów literatury naukowej. 

- Dokonuje uogólnie� na podstawie przeczytanego tekstu, okre�la specyficzne cechy stylu 

ró�nych tekstów. 

- Omawia symbolik� utworu, nawi�zuje do obyczajowo�ci i tradycji narodowej, wskazuje na jej 

ci�gło�� i zmienno��, warto�ci moralne i estetyczne. 

- Posługuje si� w sposób naturalny i funkcjonalny poznanymi poj�ciami i terminami z zakresu 

literatury i kultury. 

- Analizuje komunikaty medialne, odczytuje znaki i  kody dosłowne i metaforyczne. 

- Wykorzystuje media jako �ródła informacji i opinii w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy. 

- Rozpoznaje znaczenia metaforyczne dzieł plastycznych. 

- Ocenia wiarygodno�� i poprawno�� ró�nych czasopism. 

- Wykorzystuje słowniki, w tym słownik etymologiczny i słownik mitów i tradycji. 

- W sloganach reklamowych dostrzega elementy tradycji literackiej i kulturowej, ocenia ich 

przydatno�� i sposób wykorzystania. 

- Umie korzysta� ze �rodków przekazu i poda� przykłady manipulacji w mediach. 

- Redaguje list otwarty, uzasadniaj�c własne stanowisko. 

- Redaguje przemówienie 

- Posługuje si� poznanymi technikami notowania. 

- Dba o estetyk� pisma, poprawnie stosuje akapity i zachowuje wła�ciwe marginesy. 

- Przestrzega zasad kompozycyjnych, ortograficznych i interpunkcyjnych. 

 

��Nauka o j�zyku 

 

Umiej�tno�ci 

- Przekształca ró�norodne konstrukcje składniowe w zale�no�ci od potrzeb komunikacyjnych i 

stylistycznych. 

- 	wiadomie stosuje i przekształca w wypowiedziach mow� zale�n� i niezale�n�, wykorzystuje 

ich funkcje stylistyczne. 

- Parafrazuje teksty, wykorzystuj�c wyrazy synonimiczne, wieloznaczne, przeciwstawne, o 

zabarwieniu emocjonalnym, o znaczeniu przeno�nym, regionalne i �rodowiskowe. 

- Ocenia poprawno�� neologizmów i zapo�ycze�, ich warto�� komunikacyjn� i stylistyczn�. 

- Opanował w stopniu bardzo dobrym i �wiadomie wykorzystuje wiadomo�ci z zakresu fleksji, 

składni, słowotwórstwa i fonetyki przewidziane programem gimnazjum (zob. wymagania 

edukacyjne - kl. 1 i 2) 

 

Ocena dobra 

Ocen� dobr� otrzymuje ucze�, który opanował wiedz� i umiej�tno�ci przewidziane podstaw� 

programow�. 

 

��Kształcenie j�zykowe i literackie 

 

Wiadomo�ci 
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- Umieszcza poznane teksty we wła�ciwych ramach chronologicznych. 

- Wykazuje dobr� znajomo�� tre�ci omawianych lektur, omawia elementy �wiata 

przedstawionego utworu - wskazuje w�tki, bohaterów i ich powi�zania, akcj�. 

- Rozró�nia cechy poznanych ju� gatunków literackich oraz ody. 

- Rozpoznaje archaizmy, składni� j�zyka staropolskiego, gwar�. 

- Rozró�nia kreacyjny i odtwórczy charakter literatury. 

- Wskazuje w utworze poznane �rodki stylistyczne, okre�la ich funkcje w utworze. 

- Rozumie znaczenie poznanych poj�� i terminów z zakresu literatury i kultury i posługuje si� 

nimi. 

- Dostrzega ró�nic� mi�dzy tworzywem teatru i filmu. 

Umiej�tno�ci 

- Redaguje opowiadanie, streszczenie, sprawozdanie - recenzj�, opis sytuacji, charakterystyk� 

porównawcz�, rozprawk�, list oficjalny, list motywacyjny, cv, przemówienie 

- Okre�la i ocenia postawy bohaterów ze wzgl�du na ich stosunek do poj��: szcz��cie, miło��, 

wierno��, wiara w Boga i ideały; analizuje motywy post�powania postaci. 

- Dobiera odpowiednie fragmenty tekstu w celu wspierania swoich s�dów. 

- 	wiadomie korzysta ze �rodków masowego przekazu, dostrzega mo�liwo�� ich destrukcyjnego 

oddziaływania. 

- 	wiadomie wybiera czasopisma 

- Posługuje si� poznanymi słownikami i encyklopediami. 

- Ocenia tre�� i form� reklam. 

- Bierze czynny udział w dyskusji, zadaje pytania sprawdzaj�ce i naprowadzaj�ce; jest 

obiektywny i bezstronny w ocenie wypowiedzi. 

- Sporz�dza notatki i sprawnie posługuje si� nimi w czasie lekcji. 

 

��Nauka o j�zyku 

 

Umiej�tno�ci 

- Buduje poprawne pod wzgl�dem składniowymi i interpunkcyjnym wypowiedzenia zło�one. 

- Zapisuje poprawnie pod wzgl�dem składniowym i interpunkcyjnym mow� zale�n� i niezale�n�. 

- Stosuje w wypowiedzeniach poprawne formy nazw własnych, nazwisk �e�skich i mał�e�stw, 

nazw miejscowo�ci. 

- Poprawnie zapisuje nazwy własne, zako�czenia nazwisk �e�skich i mał�e�stw oraz 

zako�czenia: -ski, -cki, -stwo, -ctwo, -dztwo, 

- Dobiera wyrazy, które najtrafniej wyra�aj� ��dane tre�ci. 

- Poprawnie stosuje i zapisuje neologizmy i zapo�yczenia. 

- Stosuje w swych wypowiedziach synonimy, antonimy i homonimy. 

- Poprawnie stosuje wyrazy o znaczeniu przeno�nym i konkretnym. 

- Opanował w stopniu dobrym wiadomo�ci z zakresu fleksji, składni, słowotwórstwa i fonetyki 

przewidziane programem gimnazjum (zob. wymagania edukacyjne - kl. 1 i 2) 

 

Ocena dostateczna 

Ocen� dostateczn� otrzymuje ucze�, który posiadł wiadomo�ci i umiej�tno�ci stosunkowo łatwe do 

opanowania, u�yteczne w �yciu codziennym i absolutnie niezb�dne do kontynuowania nauki na wy�szym 

szczeblu. 
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��Kształcenie j�zykowe i literackie 

 

Wiadomo�ci 

- Potrafi wymieni� elementy tworzywa teatru i filmu. 

- Wymienia rodzaje i poznane gatunki literackie, potrafi wskaza� przykłady (pie��, hymn, tren, 

fraszka, sonet, ballada, bajka, legenda, mit, przypowie��, nowela, powie�� i jej odmiany, 

opowiadanie, tragedia, komedia, opera). 

- Zna terminy literackie potrzebne przy analizie utworu epickiego, lirycznego i dramatycznego. 

Umiej�tno�ci 

- Poprawnie redaguje charakterystyk� postaci, opowiadanie, opis, streszczenie, sprawozdanie z 

lektury, list, list motywacyjny, cv. 

- Redaguje rozprawk� zgodnie z planem kompozycyjnym. 

- Ustnie i pisemnie opisuje posta�, przedmiot, krajobraz. 

- Przedstawia tre�� utworu na podstawie cichego czytania tekstu, okre�la akcj� i jej przebieg, 

wskazuje monologi i dialogi, rozumie motywacje post�powania bohaterów. 

- Rozumie ogólny sens czytanych tekstów, okre�la problematyk�. 

- Odkrywa w literaturze społeczne, patriotyczne i religijne postawy bohaterów i konfrontuje je z 

zachowaniem osób rzeczywistych. 

- Wskazuje w utworze �rodki artystycznego wyrazu. 

- 	wiadomie korzysta ze �rodków masowego przekazu. 

- Samodzielnie posługuje si� poznanymi słownikami. 

- Zna i stosuje przynajmniej w stopniu dostatecznym zasady ortografii i interpunkcji. 

- W jego wypowiedziach mog� pojawia� si� nieliczne usterki, bł�dy składniowe, interpunkcyjne, 

ortograficzne; dopuszczalna jest niespójno�� pewnych fragmentów, ale przy zachowaniu my�li 

przewodniej. 

 

��Nauka o j�zyku 

 

Umiej�tno�ci 

- Buduje wypowiedzenia zło�one zale�nie od potrzeb komunikacyjnych, wykorzystuj�c przy tym 

wiedz� z zakresu składni. 

- Dobiera synonimy, antonimy, wskazuje homonimy, neologizmy i zapo�yczenia, poprawnie je 

zapisuje. 

- Dostrzega ró�nic� mi�dzy mow� zale�n� i niezale�n�, stosuje poprawn� interpunkcj�. 

- Poprawnie odmienia proste nazwy miejscowo�ci, nazwiska �e�skie i mał�e�stw. 

- Okre�la funkcje składniowe znanych cz��ci mowy. 

- Opanował w stopniu dostatecznym wiadomo�ci z zakresu fleksji, składni, słowotwórstwa i 

fonetyki przewidziane programem gimnazjum (zob. wymagania edukacyjne - kl. 1 i 2) 

 

Ocena dopuszczaj�ca 

Ocen� dopuszczaj�ca otrzymuje ucze�, którego wiedza i umiej�tno�ci pozwalaj� na samodzielne lub 

przy pomocy nauczyciela wykonanie zada� o niewielkim stopniu trudno�ci. 

 

��Kształcenie j�zykowe i literackie 
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Wiadomo�ci 

- Okre�la najwa�niejsze cechy powie�ci: akcj�, fabuł�, w�tki, bohaterów, temat. 

- Odró�nia epik�, liryk� i dramat. 

- Rozumie poj�cia: podmiot liryczny, narrator, archaizm, obyczaj, adaptacja, opera, �rodki 

masowego przekazu; aforyzm, autobiografia, dramat, komedia, realizm.  

Umiej�tno�ci 

- Jego technika czytania i rozumienia tekstu literackiego daje mo�liwo�� samodzielnego 

przekazania opowiadania odtwórczego; okre�lenia przy pomocy naprowadzaj�cych pyta� 

ogólnego sensu utwory i jego problematyki.. 

- Potrafi odró�ni� w utworze fikcj�, fakt, 

- W stopniu zadowalaj�cym pracuje z ksi��k�; zaznacza fragmenty, rozumie je, wyci�ga z nich 

proste wnioski. 

- Potrafi krótko scharakteryzowa� bohatera. 

- W prostych przykładach wskazuje: apostrof�, porównanie, przeno�ni�, uosobienie, epitet, rymy, 

pytania retoryczne. 

- Umie znale�� odpowiedni� informacj� we wskazanym słowniku. 

- Samodzielnie pisze plan ramowy, charakterystyk� bohatera, opowiadanie, streszczenie, list, 

porz�dek zebrania. 

- W miar� poprawnie wygłasza z pami�ci utwory poetyckie lub fragmenty prozy . 

- W wypowiedziach pisemnych popełnia bł�dy stylistyczne, logiczne, rzeczowe, ortograficzne i 

interpunkcyjne nie przekre�laj�ce jednak całkowicie warto�ci pracy i wysiłku, jaki wło�ył w ich 

napisanie. 

 

��Nauka o j�zyku 

 

Wiadomo�ci 

- Rozpoznaje odmienne i nieodmienne cz��ci mowy. 

- Samodzielnie podaje 1 - 2 przykłady osobliwo�ci w odmianie rzeczownika. 

Umiej�tno�ci 

- Poprawnie buduje wypowiedzenia zło�one. 

- Odró�nia mow� zale�n� od niezale�nej. 

- Potrafi poda� przykłady synonimów, wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu, zapo�ycze�, 

neologizmów. 

- Opanował w stopniu zadowalaj�cym wiadomo�ci z zakresu fleksji, składni, słowotwórstwa i 

fonetyki z klas poprzednich: 

- Poprawnie stosuje skrócone formy zaimków. 

- Odmienia czasownik przez osoby, liczb�, rodzaje, tryby. 

- Wskazuje w prostych zdaniach imiesłów (bez okre�lania jego nazwy). 

- Odmienia rzeczownik, przymiotnik i łatwe przykłady liczebnika. 

- Wyodr�bnia w zdaniu podmiot, orzeczenie. 

- Rozró�nia zdania pojedyncze i zło�one, równowa�nik zdania, zdanie pytaj�ce, wykrzyknikowe, 

oznajmuj�ce. 

- Na prostych przykładach rozró�nia zdania współrz�dnie i podrz�dnie zło�one. 

- Wykonuje wykres prostego zdania zło�onego 
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- Wskazuje wyraz podstawowy i pochodny. 

- Tworzy rodzin� wyrazów. 

- Odró�nia samogłoski od spółgłosek. 

 

Ocena niedostateczna 

Ocen� niedostateczn� otrzymuje ucze�, którego wiedza i umiej�tno�ci wykluczaj� samodzielne lub przy 

pomocy nauczyciela wykonanie zada� o elementarnym stopniu trudno�ci. 

 

��Kształcenie j�zykowe i literackie 

 

Wiadomo�ci  

- Samodzielnie podaje 1 - 2 przykłady osobliwo�ci w odmianie rzeczownika. 

 

Umiej�tno�ci 

- Ucze� nie opanował techniki gło�nego i cichego czytania tekstu w stopniu zadowalaj�cym, ma 

trudno�ci ze zrozumieniem lektury. 

- Nie potrafi pracowa� z ksi��k�. 

- Nie opanował w stopniu zadowalaj�cym wiadomo�ci dotycz�cych rodzajów i gatunków 

literackich. 

- Nie potrafi dokonywa� analizy utworu literackiego. 

- Nie potrafi formułowa� dłu�szych form wypowiedzi pisemnej (opowiadanie, opis, 

charakterystyka, streszczenie, list, rozprawka). 

- Ma słaby zakres słownictwa, bł�dnie redaguje swoje wypowiedzi pod wzgl�dem j�zykowym. 

- W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega zasad ortograficznych, interpunkcyjnych, 

j�zykowo - logicznych i stylistycznych. 

 

��Nauka o j�zyku 

 

Umiej�tno�ci 

- Ma kłopoty z rozpoznawaniem odmiennych i nieodmiennych cz��ci mowy. 

- Popełnia ra��ce bł�dy w odmianie czasownika, rzeczownika, przymiotnika i liczebnika. 

- Ma kłopoty z rozró�nianiem zdania pojedynczego, zło�onego, równowa�nika zdania, 

- Nie potrafi odró�ni� zdania współrz�dnie i podrz�dnie zło�onego. 

- Nie odró�nia wyrazy podstawowego od pochodnego. 

- Nie umie tworzy� wyrazów pokrewnych. 

- Nie rozró�nia litery, samogłoski, spółgłoski. 

- Nie odró�nia mowy zale�nej od niezale�nej. 

- Nie potrafi wskaza� synonimów, antonimów, homonimów, neologizmów, zapo�ycze�. 
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III. WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA – NA PODST. 

ROZPORZ�DZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 7 WRZE�NIA 2004 ROKU. 

 

��Kartkówki i sprawdziany 

- Nauczyciel informuje uczniów o planowanym sprawdzianie przynajmniej tydzie� wcze�niej (termin 

sprawdzianu wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym).] 

- Pisemne prace powinny by� ocenione w terminie 2 tygodni od napisania. 

- Wypracowania powinny by� ocenione w terminie 3 tygodni od napisania. 

 

��Ocenianie semestralne i ko	coworoczne 

- Nauczyciel powiadamia ucznia i wychowawc� o przewidywanej ocenie niedostatecznej na miesi�c przed 

klasyfikacj�, a wychowawca w formie pisemnej powiadamia rodziców. 

- Ucze�, który opu�ci 25% odbytych lekcji w danym semestrze, zobowi�zany jest do zaliczenia danej partii 

materiału w formie pisemnej. W przypadku 50% nieobecno�ci na zaj�ciach lekcyjnych w semestrze, ucze� 

mo�e by� klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego. 

- Na tydzie� przed ko�cem ka�dego semestru, nauczyciel powiadamia ucznia o przewidywanej ocenie 

semestralnej lub rocznej (od oceny rocznej ucze� mo�e si� odwoła�). Oceny proponowane wraz z dat� s� 

zapisywane w dzienniku lekcyjnym. 

- Ucze� mo�e si� odwoła� od trybu wystawiania oceny rocznej. 

 

 

 


