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Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych  
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego 
 w klasie III b gimnazjum Marzena Jamróz 2018/2019                           
(podstawa prawna artykuł 44 b ustęp 8 Ustawy o Systemie Oświaty) 

 

KLASA III 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ : otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji 
polonistycznych spełnia poniższe wymagania: 

 Słuchanie i mówienie: 

 ▪ Słucha uważnie krótkiej wypowiedzi i dokumentuje to, wskazując główną myśl i 
odpowiadając na pytania. 

 ▪ Samodzielnie buduje jedno lub dwuzdaniowe wypowiedzenia na temat lektur, zjawisk 
kulturowych, zainteresowań. 

 ▪ Rozumie mowę ciała - język niewerbalny. 

 ▪ Wygłasza z pamięci krótkie teksty poetyckie i fragmenty prozy. ▪ 

 Zna problematykę lektur i dokumentuje to odpowiadając na pytania 

 ▪ Przy pomocy nauczyciela tworzy wypowiedzenia wielozdaniowe.  

Czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury: 

 ▪ Czyta płynnie, ze zrozumieniem. 

 ▪ Potrafi odczytać znaczenie dosłowne i symboliczne ważniejszych wyrażeń i zwrotów. 

 ▪ Odczytuje treści przekazów medialnych i innych tekstów kultury. 

 Tworzenie własnego tekstu:  

▪ Podejmuje próby redagowania tekstów w formach wypowiedzi określonych w podstawie 
programowej 

 ▪ Zna zasady organizacji tekstu pisanego i stara się je stosować. 

 ▪ Potrafi zredagować niektóre teksty użytkowe. 

 Praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku:  

▪ Uczeń, tworząc własne teksty, posługuje się wiedzą z zakresu: 

 ▪ fleksji - stosuje poprawne formy wyrazów, rozwija tekst, dodając do rzeczowników i 
czasowników właściwe określenia  

▪ składni - przekształca tekst, tworząc ze zdań pojedynczych - złożone, z równoważników  - 
zdania, z konstrukcji czynnych - bierne, stara się rozróżnić mowę zależną i niezależną 
▪słowotwórstwa - stosuje synonimy, wyrazy nacechowane emocjonalnie 

 

 



2 
 

 Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna  

▪ Zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne, dopuszcza się 5-8 błędy ortograficzne w tekście 
dyktanda. 

 ▪ Poprawnie przenosi wyrazy 

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ: otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji 
polonistycznych spełnia poniższe wymagania: 

 Słuchanie i mówienie: 

 ▪ Słucha uważnie wypowiedzi i dokumentuje to, wskazując główną myśl i odpowiadając na 
pytania. 

 ▪ Zna treść lektur, umie odtworzyć najważniejsze wydarzenia. 

 ▪ Buduje krótkie, logiczne wypowiedzi na temat lektury, filmu, różnych problemów 
codziennego życia, posługując się pojęciami literackimi i kulturowymi. 

 ▪ Potrafi określić swoje stanowisko i uzasadnić je. 

 ▪ Wygłasza z pamięci fragmenty prozy i poezji. 

 ▪ Umie zadawać pytania, zna wartość pytań otwartych i zamkniętych. 

 ▪ Odróżnia fakty od opinii. 

 ▪ Mówi w sposób zgodny z ogólnopolską normą wymowy. 

 Czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury:  

▪ Potrafi odczytać znaczenie dosłowne i przenośne związków i wyrażeń wpisanych w teksty 
kultury. 

 ▪ Czyta płynnie, ze zrozumieniem. 

 ▪ Zauważa i prawidłowo odczytuje intencje nadawcy : manipulacja, perswazja 

 ▪ Dostrzega konteksty: biograficzny, historyczny i potrafi je wykorzystać do interpretacji 
tekstów kultury. 

 ▪ Zna środki wyrazu właściwe różnym tekstom kultury i umie je nazwać. 

 ▪ Odczytuje bliskie mu wartości wpisane w teksty. 

 Tworzenie własnego tekstu:  

▪ Redaguje krótkie teksty w formach wypowiedzi określonych w podstawie programowej.     
▪Przestrzega zasad organizacji tekstu - wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity 

 ▪ Potrafi przekształcić tekst streszczając, rozwijając lub zapisując go w formie planu. 

 ▪ Z drobnymi błędami tworzy teksty użytkowe: ogłoszenia o pracę, ogłoszenia drobne, 
podanie instrukcje, zawiadomienia, CV, list prywatny. 

 ▪ Podejmuje próby opisu dzieł literackich, malarskich i muzycznych. 

 Praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku:  
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▪ Uczeń, tworząc własne teksty, sprawnie posługuje się wiedzą z zakresu:  

▪ fonetyki –  zna cechy wymowy charakterystyczne dla swego regionu i stara się rozróżniać 
upodobnienia 

▪ fleksji – z licznymi błędami rozróżnia części mowy i ich funkcje, osobliwości w odmianie,   
stara się rozróżniać wypowiedzenie z czasownikiem w stronie czynnej od wypowiedzenia z 
czasownikiem w stronie biernej, próbuje korzystać w swej pracy ze słownika poprawnej 
polszczyzny i słownika języka polskiego 

 ▪ składni -  z licznymi błędami rozróżnia orzeczenie czasownikowe od orzeczenia 
imiennego; zdania, równoważniki, zdania pojedyncze, złożone, wielokrotnie złożone, mowę 
zależną i niezależną  

 ▪ słowotwórstwa i słownictwa -   zna zasady tworzenia neologizmów, różne źródła 
pochodzenia związków frazeologicznych, zastępuje wyrażenia i zwroty dosadne 
eufemizmami ;  zna  budowę wyrazu i stara się rozpoznawać -  złożenia, zestawienia, 
neologizmy 

 ▪ frazeologii - rozumie znaczenie związku frazeologicznego i stara się stosować je w 
wypowiedziach 

 Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna: 

 Zna  zasady ortografii i interpunkcji i stara się potwierdzać to bezbłędnym zapisem. 

 

OCENĘ DOBRĄ:  otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych 
spełnia poniższe wymagania: 

 Słuchanie i mówienie:  

▪ Słucha uważnie wypowiedzi i potrafi dokonać selekcji przekazywanych informacji. 

 ▪ Tworzy poprawne składniowo i merytorycznie wypowiedzi wielozdaniowe. 

 ▪ Bierze udział w dyskusji, popierając własne zdanie trafnie dobranymi argumentami. 

▪ Poprawnie posługuje się wymaganymi programowo formami wypowiedzi. 

 ▪ Dobrze zna treści lektur, wykorzystuje konteksty niezbędne do ich interpretacji. 

 ▪ Bezbłędnie wygłasza z pamięci wiersze lub/i fragmenty prozy. 

 Czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury : 

▪ Uczeń czyta płynnie i bezbłędnie, ze zrozumieniem. 

 ▪ Dobrze zna środki wyrazu literatury, teatru, filmu, mediów i umie odczytać ich funkcje. 

 ▪ Czyta teksty kultury na poziomie dosłownym, symbolicznym i przenośnym. 

 ▪ Dostrzega konteksty niezbędne do interpretacji     

 ▪ Dostrzega wartości wpisane w teksty kultury. 

 Tworzenie własnego tekstu: 

 ▪ Poprawnie redaguje pisemne formy wypowiedzi: notatka, opis, opis przeżyć wewnętrznych, 
charakterystyka, opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, list, dziennik, pamiętnik, 
streszczenie, dedykacja, przemówienie, rozprawka, wywiad, życiorys.                  



4 
 

  ▪ Poprawnie tworzy teksty użytkowe: list motywacyjny, list otwarty. 

 ▪ Umiejętnie dokonuje operacji przekształcenia tekstu: streszcza, rozwija, dokonuje adaptacji 
i stylizacji  

- Opisuje dzieła literackie, malarskie i muzyczne. 

 Praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku: 

 ▪ Uczeń, tworząc własne teksty, sprawnie posługuje się widzą z zakresu:  

▪ fonetyki –  zna cechy wymowy charakterystyczne dla swego regionu i rozróżnia 
upodobnienia 

▪ fleksji – samodzielnie i pod kierunkiem nauczyciela rozróżnia części mowy i ich funkcje, 
osobliwości w odmianie,  rozróżnia wypowiedzenie z czasownikiem w stronie czynnej od 
wypowiedzenia z czasownikiem w stronie biernej, stara się korzystać w swej pracy ze 
słownika poprawnej polszczyzny i słownika języka polskiego 

 ▪ składni -  z nielicznymi błędami rozróżnia orzeczenie czasownikowe od orzeczenia 
imiennego; zdania, równoważniki, zdania pojedyncze, złożone, wielokrotnie złożone, mowę 
zależną i niezależną  

 ▪ słowotwórstwa i słownictwa -  dobrze zna zasady tworzenia neologizmów, różne źródła 
pochodzenia związków frazeologicznych, zastępuje wyrażenia i zwroty dosadne 
eufemizmami ; dobrze zna  budowę wyrazu i rozpoznaje -  złożenia, zestawienia, neologizmy 

 ▪ frazeologii - rozumie znaczenie związku frazeologicznego i stara się umiejętnie stosować je 
w wypowiedziach 

 Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna: 

Dobrze zna  zasady ortografii i interpunkcji i potwierdza to bezbłędnym zapisem. 

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ: otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji 
polonistycznych spełnia poniższe wymagania: 

 Słuchanie i mówienie 

 ▪ Buduje logiczne, spójne i poprawne merytorycznie wypowiedzi na określony temat.             
▪  Dyskutuje, polemizuje, przytacza trafne argumenty, uzasadniając własne stanowisko.             
▪ Wykazuje się bardzo dobrą znajomością wszystkich lektur programowych.             
▪Wygłasza z pamięci fragmenty prozy lub poezji                                                                        
▪ Samodzielnie i krytycznie analizuje i interpretuje teksty, posługując się terminologią z 
zakresu teorii literatury.                                                                                                               
▪Sprawnie posługuje się formami wypowiedzi: opis, opowiadanie, charakterystyka, 
streszczenie, sprawozdanie, głos w dyskusji.                                                                               
▪ Stosownie do sytuacji buduje wypowiedzenia mające charakter: perswazji, parafrazy, 
komentarza. 

 Czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury: 

 ▪ Płynnie i bezbłędnie czyta, interpretuje tekst poprzez właściwą intonację                                
▪ Zna środki wyrazu typowe dla różnych dziedzin sztuki i umie odczytać ich funkcje.                       
▪ Sprawnie odczytuje informacje zawarte w aktach normatywnych, mapach, tabelach, 
wykresach.  
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Tworzenie własnego tekstu 

 ▪ Sprawnie redaguje pisemne formy wypowiedzi: notatka, opis, opis przeżyć wewnętrznych, 
charakterystyka, opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, list, dziennik, pamiętnik, 
streszczenie, dedykacja, przemówienie, rozprawka, wywiad, życiorys.                          
▪Wprowadza cytaty i poprawnie je zapisuje.                                                                        
▪Tworzy wzorcowe teksty użytkowe: ogłoszenia, instrukcje, zawiadomienia, CV, list 
motywacyjny, otwarty.                                                                                                                 
▪ Tworzy przypisy i bibliografię.                                                                                                    
▪Sprawnie dokonuje różnorodnych operacji na tekście: streszcza, rozwija, dokonuje adaptacji, 
stylizacji, parafrazy.                                                                                                                                
▪ Sprawnie opisuje dzieła literackie, malarskie i muzyczne.  

Praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku: 

 Uczeń, tworząc teksty mówione i pisane, sprawnie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę z 
zakresu: 

▪ fonetyki – doskonale zna cechy wymowy charakterystyczne dla swego regionu 

▪ fleksji – biegle rozróżnia części mowy i ich funkcje, osobliwości w odmianie, bezbłędnie 
rozróżnia wypowiedzenie z czasownikiem w stronie czynnej od wypowiedzenia                             
z czasownikiem w stronie biernej, korzysta w swej pracy ze słownika poprawnej polszczyzny 
i słownika języka polskiego 

 ▪ składni -  bezbłędnie rozróżnia orzeczenie czasownikowe od orzeczenia imiennego; zdania, 
równoważniki, zdania pojedyncze, złożone, wielokrotnie złożone, mowę zależną i niezależną  

 ▪ słowotwórstwa i słownictwa -  doskonale zna zasady tworzenia neologizmów, różne źródła 
pochodzenia związków frazeologicznych zastępuje wyrażenia i zwroty dosadne eufemizmami 
; świetnie zna  budowę wyrazu i rozpoznaje -  złożenia, zestawienia, neologizmy 

 ▪ frazeologii - rozumie znaczenie związku frazeologicznego i umiejętnie stosuje je w 
wypowiedziach 

 ▪ fonetyki – doskonale rozróżnia upodobnienia  

 Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna: 

Bardzo dobrze zna  zasady ortografii i interpunkcji i potwierdza to bezbłędnym zapisem. 

 

OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji 
polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto 
wykazuje się wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza program nauczania. 
Pożądany jest także jego udział w konkursach polonistycznych oraz szczególnie aktywna 
postawa w zajęciach pozalekcyjnych. 

 Słuchanie i mówienie: 

 ▪ Uczeń potrafi w trakcie zajęć zbudować i wygłosić kilkuminutową wypowiedź poprawną 
językowo i charakteryzującą się wysokim poziomem merytorycznym.                                    
▪Celnie argumentuje, wykazując się erudycją interdyscyplinarną.                                              
▪ Wykazuje się umiejętnością głosowej interpretacji tekstu.  

Czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury 

 ▪ Samodzielnie i krytycznie analizuje i interpretuje teksty poza programowe, dzieła 
ikonograficzne i muzyczne.                                                                                                          
▪ Odczytuje symbole kulturowe i aluzje literackie wpisane w teksty poza programowe. 
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 Tworzenie własnego tekstu 

 ▪ Podejmuje próby tworzenia wyżej zorganizowanego gatunku wypowiedzi - eseju, recenzji. 
▪ Tworzy własne teksty i publikuje je na stronach internetowych, pismach dla młodzieży itp. 

 ▪ Podejmuje próby tworzenia własnych tekstów w ramach ogłaszanych konkursów 
zewnętrznych 

 Praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku  

▪Współtworzy gazetkę szkolną, dokonując korekty językowej zamieszczanych w niej 
artykułów. 

 Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna 

▪ Zna zasady ortografii i interpunkcji i dokumentuje je bezbłędnym zapisem.                               
▪ Samodzielnie przygotowuje ćwiczenia, krzyżówki, diagramy.  

 

Lektury z podstawy programowej w klasie III b 

1. Arkady Fiedler: „ Dywizjon 303” 

2. Sofokles: „ Antygona” 

3. Molier: „ Skąpiec” 

4. Ernest Hemingway: „Stary człowiek i morze” 

5.G. Orwell: „Folwark zwierzęcy” 

6. Juliusz Słowacki: „ Balladyna” 

Wrzesień – ekranizacja kinowa książki A. Fiedlera: „Dywizjon 303” 

18.12.2018 wyjazd do teatru  na spektakl „ Chory z urojenia”’ 

Teatr telewizji; „ Skąpiec” Moliera 

Wielkie ekranizacje Anthony Quinn „ Stary człowiek i morze” na podstawie 

 powieści Ernesta Hemingwaya 

 

  

. 

 

                                                                Opracowała mgr Marzena Jamróz 

 


