
Wymagania na oceny śródroczne w klasie VII 

Wymagania na oceny wyższe zawierają także wszystkie wymagania na oceny niższe 

 Wymagania  

Uwagi  
 Ocena 

dopuszczająca 

Ocena  

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo dobra 

 

 Uczeń:  

Czytanie -stara się czytać tekst bez 

błędów, 

-czyta tekst bez błędów z 

za-chowaniem znaków 

interpunkcyjnych, 

 

-płynnie, głośno i wyraźnie 

czyta tekst, 

-stosuje właściwą modulację 

głosu, 

 

Recytowanie  -wygłasza tekst z pamięci 

bez pomyłek, 

-recytuje wiersz  

uwzględniając znaki 

interpunkcyjne, 

-recytuje wiersz z 

odpowiednią intonacją, we 

właściwym tempie 

zaznaczając rytm utworu, 

 

-recytuje wiersz, starając się 

oddać głosem i mimiką 

tematykę utworu, 

 

Kształcenie  

literackie  

i kulturowe 

-określa ramy czasowe 

starożytności, 

 

 

 

 

-określa ramy czasowe 

renesansu, 

-wyjaśnia pochodzenie 

nazwy epoki, 

 

 

 

-wymienia najważniejsze 

etapy życia Jana 

Kochanowskiego, 

 

-omawia treść fraszek, 

-wyjaśnia znaczenie pojęć: 

-wypowiada się na temat 

wierzeń ludzi żyjących  

w starożytności, 

-wymienia najważniejsze 

cechy antycznej sztuki, 

 

-definiuje humanizm, 

-wymienia najważniejsze 

dokonania renesansowe  

i określa ich funkcję, 

-wymienia 

najważniejszych twórców 

epoki, 

-charakteryzuje twórczość 

Jana Kochanowskiego, 

 

 

-określa charakter fraszek, 

-przedstawia układ rymów 

-wypowiada się na temat 

dziedzictwa kulturowego 

wywodzącego się z religii, 

 

 

 

-omawia specyfikę sztuki 

renesansowej, 

 

 

 

 

 

-wskazuje elementy 

renesansowe w twórczości 

Jana Kochanowskiego, 

 

-wskazuje elementy humoru 

we fraszkach, 

-wymienia osiągnięcia 

cywilizacyjne, które 

zawdzięczamy ludziom 

żyjącym w starożytności, 

 

 

-omawia dzieło renesansowe, 

omówić dzieło renesansowe, 

 

 

 

 

 

-przedstawia funkcję 

Czarnolasu w twórczości 

poety, 

 

-omawia sposób obrazowania 

w utworach i wskazuje 

 



fraszka, wiersz sylabiczny, 

rym, powtórzenie, rym 

gramatyczny, apostrofa, 

-wskazuje środki 

stylistyczne użyte przez 

Jana Kochanowskiego, 

 

-wyjaśnia znaczenie 

pojęcia archaizm,  

-wymienia rodzaje 

archaizmów, 

 

-wyjaśnia znaczenie 

pojęcia pieśń, 

 

 

 

-omawia treść trenów, 

-określa rodzaj liryki, 

który reprezentują treny, 

omówić treść trenów 

-określa rodzaj liryki, 

który reprezentują treny 

 

-określa ramy czasowe 

oświecenia, 

-wyjaśnia etymologię 

nazwy epoki, 

-wymienia najważniejsze 

etapy życia Ignacego 

Krasickiego, 

 

 

-omawia treść poznanych 

bajek, 

 

 

 

 

we fraszce, 

-wyjaśnia znaczenie 

pojęcia fraszka w różnych 

kontekstach, 

 

 

 

-wskazuje archaizmy,  

-zastępuje archaizmy 

wyrazami współczesnymi, 

 

 

 

 

 

 

 

-analizuje środki poetyckie 

w trenach, 

 

 

 

 

 

-wymienia priorytety 

oświeceniowe,  

-wymienia dzieła sztuki 

oświeceniowej, 

-charakteryzuje twórczość 

Ignacego Krasickiego, 

 

 

 

-wskazuje cechy 

gatunkowe bajki i satyry,  

 

 

 

 

-omawia funkcję środków 

stylistycznych użytych we 

fraszkach, 

 

 

 

 

-określa rodzaje podanych 

archaizmów, 

-określa funkcję archaizmów 

w tekście stylizowanym, 

 

-interpretuje metafory użyte 

w wierszu, 

-omawia funkcję 

personifikacji, 

 

-porównuje poznane treny 

i wyraża swoją opinię na 

temat zawartego w nich 

ładunku emocjonalnego,  

-wskazuje cechy wspólne 

poznanych trenów, 

 

-wyjaśnia, co służyło 

rozpowszechnianiu idei 

oświecenia w Europie, 

 

-wypowiada się na temat 

aktualności bajek poety, 

 

 

 

-wyjaśnia sens alegorii 

użytych w bajkach, 

-przedstawia morały 

poznanych bajek 

 

-określa cechy satyry  

kontekst, 

-podejmuje dyskusję na temat 

aktualności poznanych 

fraszek, 

 

 

 

-tworzy tekst z archaizmami, 

 

 

 

 

-charakteryzuje filozofię 

epikurejską, 

 

 

 

-omawia wybrany tekst 

kultury, w którym została 

przedstawiona strata bliskiej 

osoby i porównuje go  

utworami Jana 

Kochanowskiego,  

 

-omawia specyfikę polskiego 

oświecenia, 

charakteryzuje sztukę 

oświecenia, 

-wskazuje elementy 

światopoglądu 

oświeceniowego w bajkach 

Ignacego Krasickiego, 

 

-wypowiada się na temat 

udziału Ignacego Krasickiego 

w inicjatywach 

oświeceniowych, 

 

-podejmuje dyskusję na temat 



-wyjaśnia znaczenie 

pojęcia satyra, 

-wskazuje narratora 

utworu, 

 

-wymienia etapy rozwoju 

rzeźby, 

-omawia treść satyry, 

-wskazuje na podstawie 

tekstu cechy gatunkowe 

satyry, 

 

-wskazuje najważniejsze 

cechy rzeźby na 

poszczególnych etapach jej 

rozwoju, 

-rozróżnia najważniejsze 

typy dzieł rzeźbiarskich ze 

względu na temat, 

 

w omawianym utworze,  

-omawia związek satyry ze 

światopoglądem epoki, 

 

-omawia elementy języka 

rzeźby na przykładzie 

wybranego dzieła, 

celowości ośmieszania postaw 

i zachowań w procesie 

dydaktycznym, 

 

-ocenia dzieło sztuki według 

podanych kryteriów, 

Nauka o języku  

 
Odmienne  

i nieodmienne części 

mowy 

 

 

Imiesłów 

przymiotnikowy  

i przysłówkowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Części zdania i związki 

wyrazowe w zdaniu 

 

 

 

 

 

-wymienia odmienne i 

nieodmienne części mowy, 

-charakteryzuje odmienne i 

nieodmienne części mowy, 

  

 

 

 

-definiuje imiesłowy, 

-definiuje imiesłowy 

przymiotnikowe czynne  

i bierne, 

przymiotnikowych, 

-definiuje imiesłowy 

przysłówkowe 

współczesne i uprzednie,  

 

 

 

-wymienia części zdania, 

-nazwa związki wyrazowe, 

 

 

 

 

 

-nazwa części mowy 

występujące w tekście, 

-określa formy 

odmiennych części mowy, 

-uzupełnia tekst 

właściwymi przyimkami,  

 

 

-wskazuje imiesłowy 

przysłówkowe  

i przymiotnikowe  

w podanym tekście,  

-omawia regułę tworzenia 

imiesłowów 

-omawia regułę tworzenia 

imiesłowów 

przysłówkowych, 

 

 

-wskazuje główne części 

zdania i je nazywa, 

-wskazuje zdania 

bezpodmiotowe, 

-wskazuje w zdaniach 

określenia i je nazwa, 

 

-przekształca formy 

czasowników, 

-używa czasowników we 

właściwych formach, 

-przeredagowuje zdania, 

używając właściwych 

zaimków,  

 

-wskazuje imiesłowy 

przymiotnikowe oraz 

przysłówkowe w tekście  

i dzieli je na kategorie, 

-uzupełnia tekst właściwymi 

imiesłowami,  

 

 

 

 

 

-wypisuje związki wyrazowe 

występujące w podanych 

zdaniach,  

 

 

 

 

-używa w zdaniach 

właściwych spójników, 

 

 

 

 

 

 

-przekształca formy 

czasowników w imiesłowy 

przymiotnikowe  

i przysłówkowe, 

-tworzy i nazwa imiesłowy 

przymiotnikowe  

i przysłówkowe, 

 

 
 

 

-układa wypowiedzenia  

z różnymi częściami zdania, 

 

 

 

 

 

 



Wypowiedzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdania złożone 

współrzędnie 

 

 

 

 

Zdania złożone 

podrzędnie 

 

 

 

 

 

Zdania złożone 

podrzędnie  

z imiesłowowym 

równoważnikiem 

zdania 

 

 

 

 

 

Mowa zależna  

i niezależna 

 

-wymienia rodzaje 

wypowiedzeń w zależności 

od celu wypowiedzi, 

-wymienia rodzaje zdań  

w zależności od liczby 

orzeczeń, 

 

 

 

 

 

 

 

-wymienia rodzaje zdań 

złożonych współrzędnie, 

 

 

 

 

-wymienia typy zdań 

złożonych podrzędnie, 

 

 

 

 

 

-definiuje imiesłowowy 

równoważnik zdania, 

 

 

 

 

 

 

 

-wyjaśnia różnice 

pomiędzy mową 

niezależną a mową 

zależną, 

-rozpoznaje rodzaje 

wypowiedzeń  

w zależności od celu 

wypowiedzi, 

-odróżnia zdanie od 

równoważnika zdania, 

-rozpoznaje rodzaje zdań 

w zależności od liczby 

orzeczeń, 

-wskazuje w tekście zdania 

pojedyncze rozwinięte  

i nierozwinięte, 

 

-wskazuje w tekście zdania 

złożone współrzędnie  

i podrzędnie, 

 

 

 

-wskazuje w 

wypowiedzeniu orzeczenia 

i rozdziela zdania 

składowe, 

-wskazuje zdanie 

nadrzędne, 

 

-uzupełnia podane 

wypowiedzenia 

imiesłowowymi 

równoważnikami zdania, 

-poprawia wypowiedzenia 

z błędnym użyciem 

imiesłowowych 

równoważników zdania, 

 

-wskazuje w podanym 

tekście mowę niezależną  

i mowę zależną, 

-przekształca zdanie  

w równoważnik zdania  

i odwrotnie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-rozpoznaje rodzaje zdań 

złożonych współrzędnie, 

-wykonuje wykresy zdań 

złożonych współrzędnie, 

 

 

-formułuje pytania do zdań 

podrzędnych, 

-określa typy zdań 

podrzędnych, 

 

 

 

-wymienia pytania, na jakie 

odpowiadają zdania 

podrzędne w podanych 

przykładach, 

-wymienia warunki, jakie 

musi spełniać poprawnie 

skonstruowane 

wypowiedzenie z 

imiesłowowym 

równoważnikiem zdania, 

-przekształca wypowiedzi  

w mowie zależnej na mowę 

niezależną i odwrotnie, 

-tworzy zdania złożone 

współrzędnie i podrzędnie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-tworzy zdania złożone 

współrzędnie różnych typów 

 

 

 

 

-przedstawia relację zdań na 

wykresie, 

 

 

 

 

 

-przedstawia relację zdań na 

wykresie,  

-przekształca podane 

wypowiedzenia tak, aby 

powstały imiesłowowe 

równoważniki zdania, 

 

 

 

 

-redaguje tekst, w którym 

wypowiedzi bohaterów mają 

formę mowy zależnej, 



-przekształca dowolny 

dialog na mowę zależną, 

-stosuje w zapisie dialogu 

poprawną interpunkcję, 

 

Formy 

wypowiedzi 

pisemnej  
Kompozycja tekstu  

i budowa akapitów 

 

 

 

Opowiadanie 

inspirowane mitem lub 

przypowieścią 

 

 

 

 

 

Opis dzieła sztuki 

 

 

 

 

 

 

Wypowiedź 

argumentacyjna 

 

 

 

 

 

Streszczenie 

 

 

-wymienia cechy dobrze 

skomponowanego tekstu, 

-wskazuje w podanym 

tekście główne zdanie 

akapitu, 

 

 

 

 

-wymienia cechy mitu  

i przypowieści, 

 

 

 

 

 

 

-wymienia elementy, które 

powinien zawierać opis 

dzieła sztuki,  

-gromadzi informacje na 

temat opisywanego dzieła 

sztuki, 

 

-wymienia etapy 

przygotowywania 

wypowiedzi 

argumentacyjnej, 

 

 

-wymienia etapy pisania 

streszczenia, 

 

-formułuje plan 

wypowiedzi 

argumentacyjnej, 

-uporządkowuje wskazaną 

wypowiedź, 

 

 

 

 

-gromadzi informacje na 

temat symbolicznego 

znaczenia postaci 

mitologicznych, 

-gromadzi informacje na 

temat metaforycznej 

wymowy przypowieści, 

 

-określa temat obrazu, 

-określa kompozycję 

dzieła, 

 

 

 

 

-znajduje tezę i argumenty 

w zaprezentowanym 

tekście, 

 

 

-stosuje słownictwo 

przydatne przy pisaniu 

streszczenia, 

-wskazuje usterki w 

podanym streszczeniu, 

-poprawia wskazane 

wypracowani,  

-formułuje wstęp do 

wypracowania, 

-wskazuje wyrazy  

i wyrażenia sygnalizujące 

powiązania między 

zdaniami, 

 

-dokonuje analizy tekstu 

współczesnej wersji mitu, 

-dokonuje analizy tekstu 

współczesnej wersji 

przypowieści, 

 

 

 

-opisuje kolorystykę  

i nastrój obrazu,  

-wypowiada się na temat 

proporcji dzieła, 

 

 

 

-wskazuje różne typy 

argumentów w podanym 

tekście,  

-formułuje argumenty 

potwierdzające podaną tezę, 

-poprawia błędy w podanym 

streszczeniu, 

-przygotowuje w punktach 

streszczenie ostatnio 

-tworzy wewnętrznie 

uporządkowane, spójne 

wypracowanie, 

 

 

 

 

 

 

-redaguje opis przeżyć 

wewnętrznych postaci 

mitologicznej i/lub biblijnej, 

-tworzy opowiadanie 

inspirowane mitem i/lub 

przypowieścią, 

 

 

-redaguje opis wskazanego 

obrazu, 

 

 

 

 

 

-tworzy wypowiedź 

argumentacyjną, 

 

 

 

 

-pisze streszczenie wybranego 

tekstu narracyjnego, 

 



 widzianego filmu, 

Ortografia  

i interpunkcja 
Pisownia „nie”  

z różnymi częściami 

mowy 

 

Pisownia „nie”  

z imiesłowami 

przymiotnikowym  

i przysłówkowym 

 

 

Pisownia wyrazów 

wielką i małą literą  

 

 

 

 

 

 

Zasady cytowania 

tekstów 

 

-wymienia części mowy,  

z którymi nie piszemy 

łącznie i rozdzielnie, 

-wymienia wyjątki od 

obowiązujących reguł, 

 

-wymienia zasady pisowni 

nie z imiesłowami, 

 

 

 

 

 

-wymienia zasady pisowni 

wyrazów wielką literą, 

-wymienia zasady pisowni 

wyrazów małą literą, 

 

 

 

 

-przedstawia zasady 

cytowania tekstów, 

-przedstawia zasady 

cytowania poezji, 

 

-uzupełnia tekst poprawnie 

zapisanymi wyrazami z 

nie, 

 

 

 

-zastępuje określenia 

oznaczające cechy 

imiesłowami z 

przeczeniem nie, 

 

 

 

-uzupełnia tekst wyrazami 

zapisanymi od wielkiej  

i małej litery, 

 

 

 

 

 

-uzupełnia podany tekst 

zawierający cytat 

odpowiednimi znakami 

interpunkcyjnymi,  

 

 

 

 

 

 

 

-wskazuje regułę 

ortograficzną właściwą dla 

podanych przykładów, 

 

 

 

-tworzy imiesłowy  

z przeczeniem nie, 

 

 

 

 

 

-wyjaśnia zasady pisowni 

wyrazów wielką i małą 

literą, odnosząc się do 

podanych przykładów, 

-wyjaśnić zasadę pisowni 

wielką literą wyrazów w 

zwrotach grzecznościowych, 

 

-tworzy tekst zawierający 

cytaty, 

-wymienia zasady tworzenia 

opisu bibliograficznego, 

-redaguje tekst, w którym 

występują poprawnie zapisane 

wyrazy z nie, 

 

 

 

-redaguje tekst, w którym 

występują imiesłowy  

z przeczeniem nie,  

-redaguje tekst, w którym 

występują imiesłowy  

z przeczeniem nie, 

 

-stosuje zasadę pisowni wielką 

literą wyrazów w zwrotach 

grzecznościowych w 

samodzielnie zredagowanym 

tekście, 

 

 

 

-tworzy opisy bibliograficzne 

cytowanych przez siebie 

źródeł, 

 

Lektury 
Charles Dickens, 

Opowieść wigilijna 

Antoine de Saint-

Exupéry, Mały 

-wymienia elementy 

świata przedstawionego, 

-charakteryzuje głównego 

bohatera/ów, 

-określa problemy zawarte  

w lekturze, 

-umieszcza tekst w realiach 

epoki, 

-wskazuje utwory nawiązujące 

do niego, 

 



Książę 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Wymagania na oceny roczne w klasie VII 

 
Wszystkie wymagania na ocenę wyższą zawierają wymagania na ocenę niższą oraz wymagania na ocenę w pierwszym semestrze 

 



 

 
 Wymagania  

Uwagi  
 Ocena 

dopuszczająca 

Ocena  

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo dobra 

 

 Uczeń:  

Czytanie -stara się czytać tekst bez 

błędów, 

-czyta tekst bez błędów z 

za-chowaniem znaków 

interpunkcyjnych, 

 

-płynnie, głośno i wyraźnie 

czyta tekst, 

-stosuje właściwą modulację 

głosu, 

 

Recytowanie  -wygłasza tekst z pamięci 

bez pomyłek, 

-recytuje wiersz  

uwzględniając znaki 

interpunkcyjne, 

-recytuje wiersz  

z odpowiednią intonacją, we 

właściwym tempie 

zaznaczając rytm utworu, 

 

-recytuje wiersz, starając się 

oddać głosem i mimiką 

tematykę utworu, 

 

Kształcenie  

literackie  

i kulturowe 

-określa ramy czasowe 

romantyzmu, 

-przedstawia etymologię 

nazwy epoki, 

 

 

-wymienia najważniejsze 

etapy życia Adama 

Mickiewicza, 

 

-wyjaśnia znaczenie pojęć: 

ballada, realizm, 

fantastyka, punkt 

kulminacyjny, nauka 

moralna, 

-omawia treść utworu, 

-określa rodzaj literacki 

utworu, 

 

 

 

-wymienia najważniejsze 

elementy światopoglądu 

romantycznego,  

-wymienia cechy bohatera 

romantycznego, 

 

-charakteryzuje twórczość 

poety, 

 

 

-ustala, jaką wiedzę na 

temat świata 

przedstawionego ma 

narrator, 

-wskazuje elementy 

realistyczne i fantastyczne 

w utworze, 

-wskazuje punkt 

kulminacyjny utworu, 

-charakteryzuje 

bohaterów utworu, 

-omawia najważniejsze cechy 

sztuki romantycznej, 

-wymienić najważniejsze 

dzieła sztuki romantycznej, 

 

 

-wskazuje elementy 

romantyczne w twórczości 

Adama Mickiewicza, 

 

-omawia stosunek narratora 

do przedstawionych zdarzeń, 

-wyjaśnia sens nauki 

moralnej zawartej w utworze, 

-wskazuje cechy gatunkowe 

w utworze, 

 

 

 

 

 

-omawia wybrane dzieło 

sztuki w odniesieniu do 

światopoglądu 

romantycznego, 

 

 

-przedstawia informacje na 

temat życia społecznego 

poety, 

 

-podejmuje dyskusję na temat 

nauki moralnej zawartej  

w balladzie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-wyraża swoimi słowami 

sens każdego poznanego 

aforyzmu, 

 

-opisuje świat fantastyczny 

przedstawiony w dramacie, 

-wskazuje sceny, w 

których przenikają się 

światy ziemski i 

nadprzyrodzony, 

 

 

 

 

 

-odtwarza najważniejsze 

fakty i opinie, 

-wymienia zasady etyki 

językowej, 

-omawia sposoby 

naruszania etyki 

językowej, 

-wymienia cechy 

wypowiedzi perswazyjnej, 

-wymienia cechy 

wypowiedzi 

manipulacyjnej, 

-wymienia sposoby 

nakłaniania 

wykorzystywane  

w reklamach, 

 

 

-podaje przykłady 

sprzeczności między tym, 

co mówią postacie utworu, 

a tym, co robią lub sądzą o 

innych, i wyjaśnia, czemu 

 

-wskazuje tematy, do 

których odnoszą się 

podane aforyzmy, 

 

-wymienia cechy 

dramatu, które wpłynęły 

na to, że autor użył w jego 

podtytule pojęcia 

tragedia, 

-gromadzi informacje na 

temat dramatu 

romantycznego, 

-wykorzystuje 

najważniejsze konteksty, 

 

-wskazuje wypowiedzi 

zgodne i niezgodne z 

zasadami etyki słowa, 

-wyjaśnia, na czym 

polega perswazyjny 

charakter wypowiedzi, 

-wyjaśnia, na czym 

polega manipulacyjny 

charakter wypowiedzi, 

-podaje przykłady 

sloganów reklamowych, 

 

 

 

 

 

 

 

-wyjaśnia, na czym 

polega komizm 

sytuacyjny w utworze 

Aleksandra Fredry, 

-wyjaśnić, co to jest 

 

-omawia grę słów w 

poszczególnych aforyzmach, 

 

 

-wyjaśnia, jakie znaczenie dla 

rozwoju akcji dramatu 

Juliusza Słowackiego ma 

ingerencja bohaterów 

fantastycznych,  

-określa funkcję baśni  

i legend w dramacie, 

 

 

 

 

-wyciąga wnioski, 

-przedstawia własne 

stanowisko, 

-podaje przykłady 

wypowiedzi perswazyjnych  

i manipulacyjnych, 

-dokonuje analizy 

skuteczności wybranego 

sloganu reklamowego, 

-dokonuje analizy funkcji gry 

słów w podanych sloganach, 

-dokonuje analizy zabiegów 

perswazyjnych  

i manipulacyjnych 

zastosowanych w podanych 

reklamach, 

 

-wyjaśnia, jaką rolę w życiu 

społecznym mogą odgrywać 

komik, komediopisarz  

i satyryk, 

-interpretuje tytuł utworu  

w kontekście całej lektury  

 

-interpretuje tytuł zbioru,  

-ocenia aktualność aforyzmów 

Stanisława Jerzego Leca, 

 

-wskazuje po jednym 

przykładzie sceny komicznej i 

tragicznej w utworze i 

wyjaśnia, jaki efekt wywołuje 

połączenie tych kategorii, 

-wyjaśnia, na czym polega 

tragizm losów tytułowej 

bohaterki utworu, 

 

 

 

-poprawnie interpretuje 

wymagany materiał, 

-właściwie argumentuje, 

-uogólnia, podsumowuje  

i porównuje,  

-formułuje wypowiedź  

o wydźwięku negatywnym 

zgodną z zasadami etyki 

słowa, 

•-formułuje tekst perswazyjny 

i tekst manipulacyjny, 

 

-formułuje slogany 

reklamowe, 

-podejmuje dyskusję na temat 

funkcji fake newsów, 

 

 

-wyjaśnia, czym skutkuje 

wyśmianie pewnych cech, 

-wskazuje zjawiska 

krytykowane we 

współczesnych komediach 



służy ukazanie tych 

sprzeczności, 

-wymienia cechy 

bohaterów wyśmiane  

w Zemście, 

-odnajduje w utworze 

informacje dotyczące 

czasu i miejsca akcji oraz 

ocenia, czy mają one 

znaczenie dla jego 

wymowy i interpretacji, 

-wskazuje wątek główny  

i wątki poboczne, 

 

karykatura oraz na czym 

polega karykaturalne 

przedstawienie Cześnika  

i Rejenta, 

-dzieli bohaterów utworu 

na pierwszoplanowych, 

drugoplanowych i 

epizodycznych, 

-wyjaśnia, jaką rolę 

odgrywają w utworze 

bohaterowie epizodyczni, 

i wyjaśnia, do czego 

doprowadziła tytułowa 

zemsta, 

-sporządza katalog głównych 

wad Polaków na podstawie 

zachowań wszystkich 

bohaterów utworu, 

-wyjaśnia sens motta utworu, 

-dokonuje analizy 

zakończenia Zemsty  

i wyjaśnia, jakie przesłanie 

ono niesie, 

 

filmowych o polskim 

społeczeństwie i wyjaśnia, na 

czym polega zawarty w nich 

humor, 

-tłumaczy, w jaki sposób 

plakaty zamieszczone w 

podręczniku nawiązują do 

wymowy Zemsty, 

-ocenia, czy diagnoza 

społeczna Aleksandra Fredry 

jest ponadczasowa, 

 

Nauka o języku  
Budowa 

słowotwórcza 

wyrazów 

 

 

Rodzaje formantów 

 

 

  

 

 

Wyrazy podzielne  

i niepodzielne 

słowotwórczo 

Wyrazy pokrewne 

 

Wyrazy złożone 

(złożenia, zrosty, 

zestawienia) 

 

 

-wskazuje wyrazy 

podstawowe i pochodne, 

 

 

 

 

 

-wskazuje w podanych 

wyrazach formanty  

i nazwa ich typy, 

 

 

-definiuje wyrazy 

podzielne i niepodzielne 

słowotwórczo, 

 

 

-definiować złożenia, 

zrosty i zestawienia, 

 

 

 

 

 

 

-tworzy wyrazy pochodne 

od podanych wyrazów 

podstawowych, 

-wskazuje wyrazy 

podstawowe dla podanych 

wyrazów pochodnych, 

 

-buduje wyrazy  

z podanych par 

wyrazowych i wskazuje 

wrostki, 

-wymienia funkcje 

formantów, 

 

-wskazać wyrazy 

podzielne i niepodzielne 

słowotwórczo, 

 

 

-wskazuje wśród 

podanych przykładów 

złożenia, zrosty  

i zestawienia, 

-tworzy złożenia, zrosty  

i zestawienia z podanych 

-wskazuje formant w wyrazie 

pochodnym, 

-wyjaśnia znaczenie 

podanych wyrazów 

pochodnych, 

 

 

-dzielić podane wyrazy na 

grupy na podstawie ich 

znaczenia, 

 

 

 

-wskazuje wyrazy należące 

do jednej rodziny, 

-wskazuje rdzenie w 

podanych grupach wyrazów, 

 

-wypisuje zrosty, złożenia  

i zestawienia z mapy Polski,  

-poprawnie wymawia  

i odmienia podane zrosty, 

 

 

 

-wskazuje oboczności  

w wyrazach, 

 

 

 

 

 

-tworzy wyrazy o różnych 

kategoriach znaczeniowych, 

 

 

 

 

 

-tworzy rodzinę wyrazów, 

 

 

 

 

-tworzy tekst ze zrostami, 

złożeniami i z zestawieniami, 

 

 

 

 

 



 

 

Skróty i skrótowce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść i zakres wyrazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synonimy, antonimy, 

homonimy, wyrazy 

wieloznaczne 

 

 

 

 

 

 

Fonetyka 

 

 

 

 

-definiuje skróty, 

-omawia zasady skracania 

wyrazów, 

-wyliczyć rodzaje 

skrótowców, 

-referuje zasady zapisu 

skrótowców, 

-referuje zasady odmiany 

skrótowców i używania ich 

w zdaniach,  

-omawia zasady 

stosowania skróconego 

zapisu, 

 

-definiuje pojęcia: treść  

 zakres znaczeniowy 

wyrazu 

 

 

 

 

 

 

-wyjaśnia znaczenie pojęć: 

synonim, antonim, wyraz 

wieloznaczny, homonim, 

-wyjaśnia różnice 

pomiędzy wyrazami 

wieloznacznymi  

a homonimami, 

 

 

-przedstawia podział 

głosek, 

-wymienia funkcje głoski i 

-przedstawia zasady 

akcentowania w języku 

polskim, 

 

wyrazów, 

 

-rozszyfrowuje podane 

skróty, 

-zamienia w podanym 

tekście podkreślone 

wyrazy na skróty, 

-odnajduje skrótowce  

w tekście, 

 

 

 

 

 

 

 

-podaje definicje 

wyrazów uwzględniające 

elementy ich treści, 

-porządkuje wyrazy od 

tego o najszerszym 

zakresie znaczeniowym 

do tego o zakresie 

najwęższym, 

 

-zastępuje podane wyrazy 

ich synonimami, 

-podaje antonimy do 

podanych wyrazów,  

-wyjaśnia, na czym 

polega wieloznaczność 

podanych wyrazów, 

 

-dzieli słowa na głoski  

i sylaby, 

-podaje przykłady głosek 

miękkich, twardych, 

dźwięcznych, 

bezdźwięcznych, ustnych 

 

-poprawnie stosuje skrótowce 

w zdaniu, 

-wyjaśnia, kiedy należy 

odmieniać skrótowce, a kiedy 

nie należy tego robić, 

-wyjaśnia znaczenie 

skrótowców, 

 

 

 

 

 

 

 

-koryguje wypowiedzi za 

pomocą wyrazów o szerszym 

zakresie znaczeniowym, 

 

 

 

 

 

 

-odróżnia homonimy od 

wyrazów wieloznacznych 

 

 

 

 

 

 

 

-wskazuje funkcje głoski i na 

podanych przykładach, 

 

 

 

 

 

 

-zastępuje podane nazwy 

właściwymi skrótowcami, 

-poprawnie zapisuje skróty 

podanych wyrażeń, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-dopisuje do podanych 

wyrazów te o szerszym  

i węższym zakresie 

znaczeniowym, 

 

 

 

 

 

-podaje różne znaczenia 

wskazanych wyrazów, 

 

 

 

 

 

 

 

-odpowiednio akcentować 

wyrazy, 

 

 

 



 

 

 

Rozbieżności między 

mowa i pismem 

 

 

 

 

 

 

Różne odmiany 

polszczyzny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownictwo  

o ograniczonym zasięgu 

 

 

 

 

-przedstawia zasady, na 

jakich zachodzą 

upodobnienia fonetyczne, 

 

 

 

 

 

-wymienia odmiany 

polszczyzny zależne od 

odbiorcy i sytuacji, 

-przedstawia cechy odmian 

języka: oficjalnej i 

nieoficjalnej,  

-wymienia odmiany 

polszczyzny zależne od 

zasięgu słownictwa, 

 

-wymienia odmiany języka 

o ograniczonym zasięgu, 

 

 

 

 

i nosowych, 

 

-wskazuje upodobnienia 

fonetyczne, 

-wskazuje różnice 

pomiędzy mową  

a pismem, odwołując się 

do przykładów, 

 

 

-przedstawia cechy języka 

ogólnego i języka  

o ograniczonym zasięgu, 

-uzupełnia tekst 

odpowiednimi wyrazami 

w zależności od 

kontekstu, 

 

 

 

-charakteryzuje odmiany 

języka o ograniczonym 

zasięgu, 

 

 

 

 

 

 

-zaznacza strzałką kierunek 

upodobnienia,  

-uzasadnia różnice pomiędzy 

mową a pismem, odwołując 

się do przykładów, 

 

 

wskazać wyrazy należące do 

polszczyzny oficjalnej i 

polszczyzny nieoficjalnej 

• wskazać słownictwo 

należące do języka ogólnego 

oraz języka o ograniczonym 

zasięgu 

 

 

 

 

-rozpoznaje na podstawie 

słownictwa odmiany języka  

o ograniczonym zasięgu, 

-wskazuje w tekście elementy 

gwarowe, 

 

 

 

 

-wskazuje uproszczenia grup 

spółgłoskowych, 

 

 

 

 

 

dostosować tekst do sytuacji 

komunikacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-przekształca tekst napisany  

w środowiskowej odmianie 

języka w tekst napisany 

językiem ogólnonarodowym, 

Formy 

wypowiedzi 

pisemnej  
 

Rozprawka 

 

 

 

 

 

 

-wymienia etapy pisania 

rozprawki, 

-przedstawia schematy 

pisania rozprawki, 

 

 

 

 

 

 

 

 

-stosuje słownictwo 

przydatne przy pisaniu 

rozprawek, 

-dopisuje wstęp i 

zakończenie do podanego 

fragmentu rozprawki, 

-wybiera spośród 

podanych argumentów te, 

które można wykorzystać 

do uzasadnienia 

wskazanej tezy, 

 

-formułuje argumenty do 

podanego zagadnienia, 

-formułuje argumenty  

i kontrargumenty do podanej 

tezy, 

-tworzy plan rozprawki na 

podstawie zaprezentowanej 

dyskusji, 

 

 

 

 

-pisze rozprawkę, 

-formułuje argumenty do 

podanego zagadnienia, 

-tworzy plan rozprawki na 

podstawie zaprezentowanej 

dyskusji, 

 

 

 

 

 

 

 



Przemówienie 

 

 

 

 

 

Recenzja 

 

 

-przedstawia etapy 

przygotowywania 

przemówienia, 

-wymienić środki 

retoryczne, 

 

 

-wymienia elementy 

recenzji, 

-podaje przykłady użycia 

środków retorycznych, 

-dokonuje analizy 

podanego przemówienia, 

 

 

 

-odróżnia recenzję od 

sprawozdania, 

-selekcjonuje informacje 

przydatne przy pisaniu 

recenzji, 

-porównuje podane 

przemówienia i ocenia ich 

skuteczność, 

-dokonuje analizy 

niewerbalnych środków 

komunikacji, 

 

-tworzy plan recenzji, 

-ocenia poszczególne 

elementy recenzji, 

-przygotowuje przemówienie, 

-wygłasza przemówienie, 

 

 

 

 

 

-pisze recenzję wybranego 

filmu, 

Ortografia  

i interpunkcja 
Pisownia przedrostków 

i przyrostków 

 

 

 

 

 

 

Pisownia wyrazów z ó, 

u,rz, ż, h, ch 

 

 

Pisownia 

przymiotników 

złożonych 

 

Pisownia wyrazów z ą, 

ę, om, em, on, en 

 

-omawia zasady pisowni 

przedrostków: z-, s-, ś-, 

wz-, bez-, nad-, ob-, od-, 

pod-, przed-, roz-, w-, 

-omawia zasady pisowni 

przyrostków: -dzki, -dztwo, 

-cki, -ctwo, 

-omawia zasady pisowni 

przyrostka –stwo, 

 

-omawia zasady pisowni 

wyrazów z literami: ó, u, 

rz, ż, ch, h, 

 

-przedstawia zasady 

tworzenia przymiotników 

złożonych, 

 

-wymienia zasady pisowni 

wyrazów z ą, ę, om, em, 

on, en, 

 

-uzupełnia wyrazy 

odpowiednimi 

przedrostkami, 

-uzupełnia tekst wyrazami 

z kłopotliwymi 

przedrostkami, 

 

 

 

 

-uzupełnia tekst wyrazami 

z kłopotliwymi literami, 

 

-przyporządkowuje 

przymiotniki złożone do 

odpowiednich ilustracji, 

 

-uzupełnia podane zdania 

odpowiednimi formami 

wyrazów, 

-wyjaśnia zasady zapisu 

podanych wyrazów, 

-tworzy przymiotniki od 

podanych nazw 

miejscowości,  

-uzupełnia podane wyrazy 

odpowiednimi przyrostkami, 

-uzupełnia tekst wyrazami  

z kłopotliwymi przyrostkami, 

 

 

 

-wyjaśnia pisownię 

kłopotliwych liter  

w podanych wyrazach, 

-wskazuje nieporozumienia 

w pisowni, 

-wyjaśnia znaczenie 

podanych przymiotników 

złożonych, 

 

-poprawia błędy w podanym 

tekście, 

-korzysta ze słownika w razie 

wątpliwości związanych  

z poprawnym zapisem 

wyrazów, 

 

-przekształca podane 

wypowiedzi tak, aby użyć 

wyrazu z przyrostkiem  

o kłopotliwej pisowni, 

 

 

 

 

 

 

-tworzy tekst z kłopotliwymi 

literami, 

 

 

 

-tworzy przymiotniki złożone 

od podanych nazw własnych, 

 

 

-tworzy tekst z poprawnie 

zapisanymi wyrazami z ą, ę, 

om, em, on, en, 

 



Lektury 
Adam Mickiewicz, 

Dziady cz. II 

Juliusz Słowacki, 

Balladyna 

Aleksander Fredro, 

Zemsta 

-wymienia elementy 

świata przedstawionego, 

-charakteryzuje głównego 

bohatera/ów, 

-określa problemy zawarte  

w lekturze, 

-umieszcza tekst w realiach 

epoki, 

-wskazuje utwory nawiązujące 

do niego, 

 

 
 

Na ocenę celującą uczeń: 

  - czyta wszystkie lektury i w sposób ciekawy stosując bogate słownictwo pisze i opowiada o nich, osadzając swoje wypowiedzi w kontekstach, 

 - odczytując głośno utwory poetyckie i prozatorskie odpowiednio je interpretuje, 

 - odczytuje i wyjaśnia przenośny sens wysłuchanych utworów, 

 - porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w różnych utworach epickich, 

 - tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, poprawną konstrukcją oraz właściwym doborem środków  

   językowych, 

 - wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, fleksyjną i składniową oraz estetyką zapisu wypowiedzi, 

 - świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych programem nauczania słownictwa, składni, fleksji  

   i fonetyki. 

 

 

 


