
Wymagania na oceny śródroczne w klasie VIII 

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 

- podaje definicję sonetu, 

 

 

 

- omawia treść wiersza, 

 

 

 

- wyjaśnia znaczenie 

pojęć: neologizm, 

zapożyczenia, wyrazy 

rodzime, synonimy, 

antonimy, homonimy, 

wyrazy wieloznaczne, 

eufemizmy, 

 

- opisuje to, co zostało 

przedstawione na obrazie, 

 

 

- omawia kompozycję 

wiersza i odnosi ją do 

definicji sonetu, 

 

- wskazuje środki 

stylistyczne użyte  

w utworze, 

 

- wskazuje funkcje 

neologizmów w podanych 

fragmentach tekstów, 

- rozpoznaje w tekstach 

rodzaje neologizmów,  

- rozpoznaje w tekście 

homonimy i wyrazy 

wieloznaczne, 

- omawia kompozycję 

dzieła, 

 

 

- interpretuje puentę sonetu, 

 

 

 

- omawia funkcję środków 

stylistycznych użytych  

w utworze, 

 

- omawia zasadność  

i funkcję użycia wyrazów 

obcych w tekstach, 

- zastępuje podane wyrazy 

synonimami, 

- zastępuje zapożyczenia 

wyrazami rodzimymi,  

 

- wskazuje topos, do którego 

odwołał się artysta, 

- omawia funkcje 

kolorystyki, 

- wskazuje konteksty 

kulturowe związane  

z tematem utworu, 

 

- interpretuje przesłanie 

wiersza, 

 

 

- omawia funkcje 

neologizmów w tekstach 

artystycznych, 

-  przekształca wypowiedzi 

tak, aby zawierały eufemizmy, 

 

 

 

- interpretuje znaczenie 

symboli,  

- wyjaśnia wymowę obrazu, 

 

 



 

- wymienia rodzaje 

fotografii,  

 

 

- wymieni cechy epopei, 

 

 

- określa ramy czasowe 

epoki pozytywizmu,  

- wymieni elementy 

programu 

pozytywistycznego, 

 

 

- podaje definicję noweli, 

 

 

- wymienia elementy 

języka muzyki, 

- wymienia rodzaje muzyki 

rozrywkowej, 

 

- podaje definicję 

autorytetu, 

 

 

 

 

 

- podaje definicję powieści 

historycznej, 

 

 

 

- omawia treść felietonu, 

 

- ocenia wybraną 

fotografię na podstawie 

podanych kryteriów, 

 

- odnosi cechy epopei do 

Pana Tadeusza, 

 

- wyjaśnia etymologię 

nazwy epoki, 

- przedstawia 

najważniejsze zagadnienia 

programu 

pozytywistycznego, 

 

- wskazuje cechy 

gatunkowe noweli, 

 

- ocenia utwór muzyczny 

na podstawie podanych 

kryteriów, 

 

- wymienia zasady, 

którymi warto kierować 

się podczas poszukiwania 

autorytetu, 

- wskazuje różnice 

pomiędzy autorytetem  

a guru, 

 

- wskazuje cechy powieści 

historycznej w podanym 

utworze,  

 

 

- wskazuje w tekście 

elementy języka 

potocznego i określa ich 

funkcję, 

 

 

- wypowiada się na temat 

roli światła w fotografii, 

 

 

- omawia poznane epopeje, 

 

 

- wskazuje elementy 

realizmu na wybranych 

obrazach, 

 

 

 

 

- wskazuje w tekście cechy 

gatunkowe noweli, 

 

- wykorzystuje elementy 

języka muzyki podczas 

analizy wybranego utworu, 

 

- omawia rolę autorytetów 

we współczesnym świecie, 

 

 

 

 

 

 

- wymienia poznane 

powieści historyczne  

i omawia ich cechy 

charakterystyczne, 

 

- omawia funkcje 

kompozycyjne 

poszczególnych fragmentów 

tekstu felietonu, 

 

- dokonuje analizy wybranej 

fotografii, 

 

 

 

 

 

- dokonuje analizy obrazu 

realistycznego,  

 

 

 

 

 

- omawia nowele w kontekście 

programu pozytywistycznego, 

 

- omawia rolę muzyki  

w wybranym filmie, 

 

 

- podejmuje dyskusję na temat 

współczesnych autorytetów, 

- podejmuje dyskusję na temat 

uznawania celebrytów za 

autorytety, 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wskazuje główną myśl 

felietonu, 

 



Nauka o języku  
 

Style językowe  

 

 

 

 

 

 

Norma językowa  

i błąd językowy 

Nazwy osobowe  

i miejscowe 

 
 

- wymienia style 

funkcjonujące  

w polszczyźnie, 

- wskazuje różnice 

pomiędzy normą 

wzorcową a normą  

użytkową,  

 

 

- przedstawia podział 

błędów językowych, 

 

- rozpoznaje w tekście 

nazwy osobowe  

i miejscowe, 

 

 

- wymienia cechy każdego 

ze stylów, 

- wskazuje w tekście 

sformułowania 

nacechowane stylistycznie, 

- wskazuje błędy 

stylistyczne w podanych 

tekstach, 

 

- poprawnie odmienia 

podane wyrazy, 

 

- określa kategorie nazw 

osobowych i miejscowych, 

 

 

 

- rozpoznaje styl podanej 

wypowiedzi, 

- przekształca 

sformułowania nacechowane 

stylistycznie w neutralne 

stylistycznie, 

- koryguje błędy stylistyczne 

w podanych tekstach, 

 

- odnajduje w podanych 

tekstach błędy stylistyczne  

i je koryguje, 

- używa poprawnych form 

nazwisk,  

- zapisuje nazwy miejscowe 

w odpowiednich formach, 

- tworzy tekst w wybranym 

stylu, 

-używa w zdaniach 

właściwych spójników, 

 

 

 

 

 

- poprawnie formułuje związki 

frazeologiczne, 

 

- tworzy nazwy narodowości  

i mieszkańców od nazw 

miejscowych,  
 

 

Formy 

wypowiedzi 

pisemnej  
 

Wywiad 

 

Rozprawka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzja 

 

 

 

 

- wymieni etapy tworzenia 

wywiadu, 

 

 

 

 

 

- tworzy plan rozprawki, 

-wymienia etapy pisania 

rozprawki, 

-przedstawia schematy 

pisania rozprawki, 

 

 

 

 

-wymienia elementy 

recenzji, 

 

 

 

 

- definiuje artykuł, 

- układa pytania do autora 

podanego tekstu, 

 

 

 

 

 

- omawia na przykładzie  

podanej rozprawki 

sposoby zachowania 

spójności tekstu, 

-stosuje słownictwo 

przydatne przy pisaniu 

rozprawek, 

-dopisuje wstęp  

i zakończenie do podanego 

fragmentu rozprawki, 

-odróżnia recenzję od 

sprawozdania, 

-selekcjonuje informacje 

przydatne przy pisaniu 

recenzji, 

 

- zbiera informacje na temat 

wybranej postaci, wymyśla 

temat wywiadu i układa 

pytania, 

- wskazuje błędy  

w podanym wywiadzie, 

 

- formułuje tezę do  

podanego tematu rozprawki 

- koryguje błędy  

w podanych rozprawkach, 

-formułuje argumenty do 

podanego zagadnienia, 

-formułuje argumenty  

i kontrargumenty do podanej 

tezy, 

 

-tworzy plan recenzji, 

-ocenia poszczególne 

elementy recenzji, 

 

 

 

- przeprowadza i prawidłowo 

zapisuje wywiad,  

 

 

 

 

 

- dokonuje analizy  

przykładowej rozprawki, 

- tworzy rozprawkę, 

-pisze rozprawkę, 

-formułuje argumenty do 

podanego zagadnienia, 

-tworzy plan rozprawki na 

podstawie zaprezentowanej 

dyskusji, 

 

-pisze recenzję wybranego 

filmu, 

 

 

 

 

 



 

Artykuł 

 

 

 

 

List otwarty 
 

- wymienia cechy artykułu, 

 

 

 

- wymienia cechy listu 

otwartego, 

 

- przedstawia kompozycję 

artykułu, 

 

 

 

- przedstawia kompozycję 

listu otwartego, 

 

 

- samodzielnie zbiera 

informacje do artykułu, 

- dokonuje analizy formy  

i treści podanego artykułu, 

 

- koryguje podany list 

otwarty i wzmacnia jego 

perswazyjność 

odpowiednimi środkami 

retorycznymi, 

- dokonuje analizy 

przykładów listów 

otwartych, 

 

- pisze artykuł problemowy,  

 

 

 

 

- redaguje list otwarty, 

 

 

 

Ortografia  

i interpunkcja 
 

- przedstawia zasady 

ortograficzne poznane  

w klasach IV-VII 

- uzupełnia podane teksty 

poprawnymi formami, 

- koryguje teksty pod kątem 

ortograficznym, 

- tworzy teksty poprawne pod 

względem ortograficznym, 

 

Lektury 
Adam Mickiewicz, 

Pan Tadeusz, 

Reduta Ordona, 

Śmierć Pułkownika 

 

Henryk Sienkiewicz, 

Latarnik, Quo vadis 

 

-wymienia elementy 

świata przedstawionego, 

-charakteryzuje głównego 

bohatera/ów, 

-określa problemy zawarte  

w lekturze, 

-umieszcza tekst w realiach 

epoki, 

-wskazuje utwory nawiązujące 

do niego, 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Wymagania na oceny roczne w klasie VIII 

 
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 

- wyjaśnia znaczenie 

pojęć: kadr, plan filmowy, 

ujęcie, scena, montaż, 

scenariusz, 

 

 

 

- określa ramy czasowe 

epoki dwudziestolecie 

międzywojenne 

- wskazuje najważniejsze 

tendencje w epoce, 

 

 

 

 

- podaje przykłady 

filmów, reprezentujących 

poszczególne gatunki, 

 

 

 

 

- wymienia najważniejsze 

tendencje w sztuce 

dwudziestolecia 

międzywojennego, 

 

 

  

 

 

- wskazuje w wybranych 

filmach cechy pozwalające 

zaklasyfikować je do 

poszczególnych gatunków, 

 

 

 

- omawia kontekst 

historyczny epoki,  

- odnosi termin awangarda 

do środków wyrazu i 

tematów wykorzystywanych 

w dwudziestoleciu 

międzywojennym, 

 

- omawia alegoryczne 

- dokonuje analizy języka 

filmu na wybranym 

przykładzie, 

- ocenia wybrane dzieło 

filmowe na podstawie 

podanych kryteriów, 

 

- omawia wybrane dzieło 

sztuki dwudziestolecia 

międzywojennego, 

 

 

 

 

 

 

 



- wyjaśnia znaczenie 

pojęcia alegoria, 

 

- wyjaśnia znaczenie 

pojęć: literatura faktu, 

reportaż, 

 

- wyjaśnia znaczenie 

pojęć: grafika, rysunek, 

perspektywa, grafika 

artystyczna, ilustracja, 

plakat, animacja, logo, 

identyfikacja wizualna 

firmy, 

 

- określa ramy czasowe 

epoki wojny, 

 

 

 

- wymienia imiona  

i nazwiska polskich 

noblistów literackich, 

- wypowiada się na temat 

alegorii w tekście, 

 

- podaje cechy reportażu, 

 

 

 

- omawia elementy języka 

grafiki na wybranym 

przykładzie, 

- wymienia i opisuje 

najważniejsze techniki 

graficzne, 

 

 

- wymienia najważniejsze 

zjawiska kulturowe 

związane z okresem 

wojny i okupacji, 

 

- przybliża sylwetkę 

jednego z polskich 

noblistów literackich, 

znaczenie postaci, 

 

- odróżnia reportaż od innych 

gatunków publicystycznych, 

 

 

- omawia środki wyrazu 

zastosowane przez autora 

wybranej grafiki, 

- omawia tradycyjne techniki 

graficzne, 

 

 

 

- omawia dzieła sztuki  

z okresu wojny i okupacji, 

 

 

 

- rekonstruuje treść 

fragmentów wybranej mowy 

noblowskiej, 

- formułuje morał, 

 

 

- interpretuje puentę,  

w reportażu,  

 

 

- ocenia dzieło sztuki na 

podstawie podanych 

kryteriów, 

 

 

 

 

 

- dokonuje analizy środków 

wyrazu wykorzystanych przez 

twórców omawianych dzieł, 

 

 

- wypowiada się na temat 

fragmentów mów 

noblowskich, 

 

Nauka o języku  
Odmienne  

i nieodmienne części 

mowy 

 

 

 

 

 

 

Imiesłów 

przymiotnikowy  

i przysłówkowy 
 

 

-wymienia odmienne  

i nieodmienne części 

mowy, 

-charakteryzuje odmienne  

i nieodmienne części 

mowy, 

  

 

 

 

 

-definiuje imiesłowy, 

-definiuje imiesłowy 

przymiotnikowe czynne  

i bierne, 

przymiotnikowych, 

- nazywa 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 

-przeredagowuje zdania, 

używając właściwych 

zaimków,  

- odnajduje w tekście 

nieosobowe formy 

czasowników i je określa, 

- dokonuje poprawnej 

deklinacji rzeczowników, 

- poprawnie odmienia i 

stopniuje przymiotniki, 

 

-wskazuje imiesłowy 

przymiotnikowe oraz 

przysłówkowe w tekście  

i dzieli je na kategorie, 

-uzupełnia tekst właściwymi 

- właściwie określa formy 

osobowe czasowników, 

- poprawnie określa i stosuje 

formy zaimków, 

 

 

 

 

 

 

 

-przekształca formy 

czasowników w imiesłowy 

przymiotnikowe  

i przysłówkowe, 

-tworzy i nazwa imiesłowy 

 



 

 

 

 

 

Części zdania  
 

 

 

 

 

Wypowiedzenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mowa zależna  

i niezależna 
 

 

 

 

-definiuje imiesłowy 

przysłówkowe 

współczesne i uprzednie,  

 

 

 

- wskazuje w zdaniu 

podmiot i orzeczenie, 

 

 

 

 

 

- dzieli wypowiedzenia na 

zdania i równoważniki 

zdań, 

- rozpoznaje w tekście 

równoważniki zdań, 

-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, 

 

 

 

 

 

 

 

- wyjaśnia różnice 

pomiędzy mową 

niezależną i zależną, 

 

 

imiesłowów 

-omawia regułę tworzenia 

imiesłowów 

przysłówkowych, 

 

- wskazuje w zdaniu 

przydawki i określa, 

jakimi częściami mowy 

zostały one wyrażone, 

- wskazuje w zdaniu 

dopełnienie i okolicznik, 

 

- rozpoznaje zdania 

współrzędnie i podrzędnie 

złożone, 

-wskazuje zdania 

bezpodmiotowe, 

-wskazuje w zdaniach 

określenia i je nazwa, 

-rozpoznaje rodzaje 

wypowiedzeń  

w zależności od celu 

wypowiedzi, 

-odróżnia zdanie od 

równoważnika zdania, 

-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, 

-wskazuje w podanym 

imiesłowami,  

 

 

 

 

- wskazuje w zdaniu 

orzeczenie imienne, 

 

 

 

 

 

- przekształca zdania 

pojedyncze w złożone, 

-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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

-przekształca wypowiedzi  

w mowie zależnej na mowę 

niezależną i odwrotnie, 

-przekształca dowolny dialog 

na mowę zależną, 

 

przymiotnikowe  

i przysłówkowe, 

 
 

 

- rozpoznaje i stosuje zdania 

bezpodmiotowe, 
 

 

 

 

 

 

-przekształca zdanie  

w równoważnik zdania  

i odwrotnie,  

-tworzy zdania złożone 

współrzędnie i podrzędnie, 

-przedstawia relację zdań na 

wykresie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-redaguje tekst, w którym 

wypowiedzi bohaterów mają 

formę mowy zależnej,-

wskazuje oboczności  

w wyrazach, 

 



Wypowiedzenia 

wielokrotnie złożone 
 

 

 

 

Fonetyka 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Słowotwórstwo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- dzieli wypowiedzenie 

wielokrotnie złożone na 

wypowiedzenia składowe, 

 

 

 

- wyjaśnia znaczenie 

pojęć: głoska, litera, 

ubezdźwięcznienie, 

udźwięcznienie, 

uproszczenie grupy 

spółgłoskowej, 

- przedstawia podział 

głosek, 

- wymienia zasady 

poprawnego akcentowania 

w języku polskim, 

 

- wyjaśnia znaczenie 

pojęć: wyraz podstawowy, 

wyraz pochodny, temat 

słowotwórczy, formant, 

przedrostek, przyrostek, 

wrostek, formant zerowy, 

oboczność, rodzina 

wyrazów, rdzeń, wyraz 

pokrewny, oboczność,  

- wymienia kategorie 

słowotwórcze, 

 

tekście mowę niezależną  

i mowę zależną, 

 

- wskazuje  

w wypowiedzeniu 

wielokrotnie złożonym 

orzeczenia i 

równoważniki zdań,  

 

- rozpoznaje rodzaje 

głosek, 

- poprawnie dzieli wyrazy 

na sylaby, 

- wskazuje wyrazy,  

w których nastąpiły 

uproszczenia grup 

spółgłoskowych, 

- wskazuje upodobnienia 

wewnątrzwyrazowe, 

 

 

- wyjaśnia znaczenie 

podanych wyrazów 

pochodnych, 

- przyporządkowuje 

wyraz pochodny do 

kategorii słowotwórczej, 

- wskazuje wyrazy 

należące do jednej 

rodziny, 

 

 

  

- rozpoznaje  

w wypowiedzeniu 

wielokrotnie złożonym 

relacje współrzędne  

i podrzędne, 

 

- koryguje błędy w podziale 

wyrazów na sylaby, 

- poprawnie akcentuje 

wyrazy stanowiące wyjątki 

od reguły, 

 

 

 

 

 

 

 

- wskazuje w podanych 

parach wyrazy podstawowe  

i pochodne, 

- wskazuje formant  

w wyrazie pochodnym, 

- wskazuje w rodzinie 

wyrazów rdzeń i oboczności, 

 

 

- przedstawia wypowiedzenie 

wielokrotnie złożone na 

wykresie, 

 

 

 

- określa kierunek 

upodobnienia, 

- koryguje błędy  

w akcentowaniu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

- dokonuje analizy 

słowotwórczej podanych 

wyrazów, 

- tworzy wyrazy należące do 

wskazanych kategorii 

słowotwórczych, 

- sporządza wykres rodziny 

wyrazów, 

 

 

Formy 

wypowiedzi 

pisemnej  
Podanie 

 

Życiorys, CV 

- wyjaśnia znaczenie 

pojęcia podanie, 

- wymienia elementy, 

które powinny znaleźć się 

w podaniu,  

 

- wyjaśnia znaczenie 

- gromadzi argumenty 

przydatne do uzasadnienia 

prośby,  

 

 

 

- gromadzi informacje, 

- koryguje błędnie napisane 

podanie, 

- pisze podanie,  

 

 

 

- porządkuje informacje 

- redaguje za pomocą 

komputera podanie o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej,  

 

 

 

- redaguje oficjalne CV na 

 



 

 

 

 

List motywacyjny 

 

 
 

 

 

pojęć: życiorys, CV 

(curriculum vitae), 

- wymienia elementy 

życiorysu i CV, 

 

- wyjaśnia znaczenie 

pojęcia list motywacyjny, 

- wymienia elementy listu 

motywacyjnego, 

 

 

które powinny znaleźć się 

w życiorysie i CV, 

 

 

 

- gromadzi informacje 

przydatne do napisania 

listu motywacyjnego, 

który będzie odpowiedzią 

na podane ogłoszenie, 

 

 

przydatne do napisania 

życiorysu i CV, 

- koryguje błędy w podanych 

życiorysie i CV, 

 

- porządkuje informacje 

potrzebne do napisania listu 

motywacyjnego, 

 

 

 

podstawie życiorysu, 

 

 

 

 

- ocenia rzetelność 

 i wiarygodność podanych 

listów motywacyjnych, 

- redaguje list motywacyjny, 

 

 

Ortografia  

i interpunkcja 
Pisownia przedrostków 

i przyrostków 

 

 

 

 

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, 

-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, 

 

 

 

-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 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 przymiotniki złożone 

od podanych nazw własnych, 

 

 

-tworzy tekst z poprawnie 

zapisanymi wyrazami z ą, ę, 

om, em, on, en, 

 



Lektury 
Stefan Żeromski, 

Syzyfowe prace 

Sławomir Mrożek, 

Artysta 

Aleksander 

Kamiński, Kamienie 

na szaniec 

 

-wymienia elementy 

świata przedstawionego, 

- wymienia motywy  

i tematy podejmowane  

w lekturach 

obowiązkowych, 

-charakteryzuje głównego 

bohatera/ów, 

- wykorzystuje znajomość 

lektur obowiązkowych 

podczas prezentowania 

różnych typów 

bohaterów, 

-określa problemy zawarte  

w lekturze, 

- wykorzystuje znajomość 

lektur obowiązkowych 

podczas omawiania podanych 

problemów, 

-umieszcza tekst w realiach 

epoki, 

-wskazuje utwory nawiązujące 

do niego, 

- problematyzuje treść lektur 

obowiązkowych,  

- wykorzystuje treść lektur 

obowiązkowych podczas prac 

kreatywnych, 

 

 
 
 

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. 

 

 

 

 


