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Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

I. Kształcenie literackie i kulturowe  

Czytanie utworów literackich i odbiór tekstów kultury  

 czyta ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytycznym teksty spoza listy lektur 
przewidzianej programem nauczania; 

 dokonuje trafnej interpretacji czytanych utworów.  

Słuchanie  

 odbiera komunikaty o wyższej organizacji, prawidłowo odczytuje intencje wypowiedzi 

  odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich (także spoza listy 
lektur).  

II. Kształcenie językowe 

  pisze bezbłędnie; 

  poszerza wiedzę językową o treści wykraczające poza przewidziane programem nauczania w klasie 
piątej.  

III. Tworzenie wypowiedzi 

 Mówienie 

  przedstawia własne stanowisku w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania zadania;  

 podejmuje rozmowę na temat dzieła spoza kanonu lektur przewidzianych programem nauczania w 
klasie piątej;  

 formułuje wypowiedź na temat intencji zawartych w tekstach literackich oraz wypowiedzi innych 
rozmówców;  

 Pisanie 

  tworzy samodzielne, bezbłędne 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 estetykę zapisu wypowiedzi. 

 IV. Samokształcenie 



  twórczo i samodzielnie korzysta z różnych źródeł pozyskiwania informacji, dokonuje ich krytycznej 
selekcji;  

 rozwija własne zainteresowania polonistyczne.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 I. Kształcenie literackie i kulturowe 

 Czytanie utworów literackich i odbiór tekstów kultury  

 głośno i wyraziście czyta tekst, używa różnych środków wyrazu dla podkreślenia jego wymowy;  

  formułuje różnorodne pytania do tekstu;  

 nazywa swoje reakcje czytelnicze i wskazuje te elementy świata przedstawionego, które je 
wywołują; 

 odczytuje i wyjaśnia treści przenośne i symboliczne w utworze;  

 wskazuje typy tekstu: informacyjny, literacki, reklamowy, ikoniczny; 

  opisuje wpływ bohaterów na rozwój akcji;  

 formułuje morał w bajce, wyjaśnia warstwę dosłowną i przenośną w przypowieści;  

 przedstawia własną interpretację utworu;  

 wskazuje, co składa się na rytm utworu;  

 rozpoznaje zdrobnienie i zgrubienie, stara się określić ich funkcję; 

  przedstawia cechy dziennika, mitu, bajki, przypowieści, opowiadania;  samodzielnie odróżnia 
elementy realistyczne od fantastycznych w mitach, bajkach, przypowieści, dziennikach i 
pamiętnikach;  

 opisuje spektakl teatralny oraz nazywa elementy charakterystyczne dla utworu teatralnego, 
przedstawia własną interpretację wybranych elementów spektaklu;  

 opisuje role twórców dzieł teatralnych: aktorów, reżyserów, dekoratorów, choreografów, suflerów, 
reżyserów dźwiękowców;  

 ocenia adaptację teatralną; interpretuje afisz teatralny. 

 Słuchanie 

  sprawnie odczytuje intencje nadawcy oraz odróżnia fakty od opinii; 

  właściwie odczytuje intonacje nadawcy; 

  stosuje zasady etykiety językowej, dostosowując swoje wypowiedzi do różnych sytuacji 
komunikacyjnych. 

 II. Kształcenie językowe  

Fonetyka i ortografia 

 rozróżnia głoski od liter; 

  sprawnie dzieli wyrazy na głoski i litery; 



  sprawnie dzieli wyrazy na sylaby;  

 wskazuje różnice pomiędzy wymową a pisownią głosek nosowych, dźwięcznych i bezdźwięcznych; 

  poprawnie zapisuje spółgłoski twarde i miękkie, samogłoski ustne i nosowe, spółgłoski dźwięczne i 
bezdźwięczne, wykorzystując przy tym wiedzę o różnicach w wymowie i pisowni tych spółgłosek; 

  dobrze zna alfabet i potrafi wykorzystać jego znajomość podczas korzystania ze słowników czy 
encyklopedii. 

 Fleksja 

 stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych (rzeczownik, przymiotnik, czasownik, 
liczebnik, zaimek); 

  poprawnie używa czasowników zakończonych na -no i -to;  

 rozumie następujące kategorie: osoba, liczba, rodzaj i czas oraz w sposób poprawny stosuje je w 
wypowiedzi ustnej i pisemnej; 

 tworzy wyrażenia przyimkowe;  

  sprawnie określa formy gramatyczne rzeczownika: przypadek, liczba, rodzaj; używa poprawnych 
form nieregularnie odmieniających się rzeczowników; 

  sprawnie określa formy gramatyczne przymiotnika: przypadek, liczba, rodzaj; stopniuje 
przymiotnik. 

 Składnia 

 swobodnie przekształca zdania, zmieniając cel wypowiedzi; 

  odróżnia zdanie złożone podrzędnie i współrzędnie;  

 rozpoznaje różne typy podmiotu, w tym podmiot w dopełniaczu oraz określa ich funkcję; 

  rozpoznaje orzeczenie imienne i wskazuje jego składniki (łącznik i orzecznik) oraz określa ich 
funkcję;  

 rozpoznaje w zdaniach dopełnienia i wybrane typy okoliczników (okolicznik miejsca, czasu, 
sposobu, przyczyny) oraz określa ich funkcję;  

 poprawnie używa przydawki i dopełnienia w celu wzbogacenia treści zdania;  

 sprawnie nazywa części mowy pełniące funkcję podmiotu, orzeczenia, przydawki, dopełnienia i 
okolicznika; 

  poprawnie stosuje zasady interpunkcji w zdaniach pojedynczych i złożonych oraz cytatach. 
Słowotwórstwo 

  sprawnie wykorzystuje formanty do tworzenia wyrazów pochodnych. 

 III. Tworzenie wypowiedzi 

 Mówienie  

 opisuje uczucia bohatera literackiego i własne emocje, stosując słownictwo nacechowane 
emocjonalnie; 



  zawsze dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej w 
zależności od zamierzonego celu: prośba, pytanie, wyjaśnienie, odmowa, zaproszenie, ocena, opinia;  
bierze udział w dyskusji, samodzielnie prezentuje i uzasadnia własne zdanie; 

  samodzielnie i twórczo opisuje postać, przedmiot, zwierzę, miejsce, krajobraz; w opisie stosuje 
różne środki językowe; 

 recytuje, przedstawiając własną interpretację utworu.  

Pisanie 

 samodzielnie tworzy spójne (krótkie i obszerniejsze) wypowiedzi pisemne na tematy poruszane na 
zajęciach;  

 sprawnie tworzy opis ludzi, przedmiotów, krajobrazu, zwierząt z dbałością o właściwą kompozycję i 
układ graficzny wypowiedzi; stosuje się do poznanych reguł ortografii i interpunkcji; 

  używa myślników przy zapisie;  

 redaguje twórcze opowiadanie z różnymi formami wypowiedzi; 

  samodzielnie tworzy wypowiedzi pisemne (zaproszenie, list prywatny, ogłoszenie, dziennik); dba o 
właściwą kompozycję i układ graficzny wypowiedzi; stosuje się do poznanych reguł ortografii i 
interpunkcji;  

  stosuje bogate i różnorodne słownictwo, przedstawia i uzasadnia własne zdanie. 

 IV. Samokształcenie 

  dokonuje podziału źródeł informacji i stara się ocenić ich wiarygodność; 

  sprawnie wyszukuje informacje w różnych źródłach;  

 korzysta ze słownika frazeologicznego;  

 samodzielnie sporządza krótkie notatki na podstawie przeczytanego tekstu; 

  samodzielnie ćwiczy ortografię; 

  systematycznie rozwija swoje czytelnictwo przez prowadzenie „zeszytu lektur”; 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

I. Kształcenie literackie i kulturowe 

 Czytanie utworów literackich i odbiór tekstów kultury 

  głośno i wyraziście czyta tekst, podkreślając najważniejsze treści;  

 formułuje pytania do tekstu;  

 przedstawia swoje reakcje czytelnicze i wskazuje wybrane elementy świata przedstawionego, które 
je wywołują;  

 odczytuje i wyjaśnia treści przenośne utworu; 

 rozróżnia typy tekstu: informacyjny, literacki, reklamowy, ikoniczny;  



 wskazuje wątek główny oraz wątki poboczne;  

 odróżnia bohaterów pierwszoplanowych od drugoplanowych;  

 dostrzega wpływ bohaterów na rozwój akcji; 

 odczytuje morał w bajce, warstwę dosłowną i przenośną w przypowieści;  

 odróżnia dialog od monologu, wskazuje różnicę między nimi;  

 wskazuje elementy rytmizujące utwór; 

  rozpoznaje zdrobnienie i zgrubienie; 

  wymienia cechy dziennika, mitu, bajki, przypowieści, opowiadania; 

  odróżnia elementy realistyczne od fantastycznych w mitach, bajkach, przypowieści, dziennikach i 
pamiętnikach;  

 rozpoznaje spektakl teatralny oraz nazywa elementy charakterystyczne dla utworu teatralnego, 
rozumie pojęcia: aktor, gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, widownia, 
próba, reżyseria, scenariusz, charakteryzacja; 

  rozpoznaje role twórców dzieł teatralnych: aktorów, reżyserów, dekoratorów, choreografów, 
suflerów, reżyserów, dźwiękowców; 

  rozpoznaje adaptację teatralną; odczytuje afisz teatralny.  

Słuchanie 

  rozumie sens wysłuchanych komunikatów; 

  odczytuje intencje nadawcy oraz odróżnia fakty od opinii; 

 stosuje zasady etykiety językowej w różnych sytuacjach komunikacyjnych. 

 II. Kształcenie językowe 

 Fonetyka i ortografia  

 rozróżnia głoski od liter;  

 zauważa różnice pomiędzy wymową a pisownią głosek nosowych, dźwięcznych i bezdźwięcznych;  

  zwykle poprawnie zapisuje spółgłoski twarde i miękkie, samogłoski ustne i nosowe, spółgłoski 
dźwięczne i bezdźwięczne, wykorzystując przy tym wiedzę o różnicach w wymowie i pisowni tych 
spółgłosek; 

 zna alfabet i potrafi wykorzystać jego znajomość podczas korzystania ze słowników czy 
encyklopedii. 

 Fleksja 

  stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych (rzeczownik, przymiotnik, czasownik, 
liczebnik, zaimek); 

  w sposób poprawny stosuje w wypowiedzi ustnej i pisemnej kategorie: osoby, liczby, rodzaju i 
czasu; 



 w sposób poprawny stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formę rodzaju męskoosobowego i 
niemęskoosobowego w czasie przyszłym i przeszłym; stosuje formy trybów czasownika;  

 stopniuje przysłówek; tworzy wyrażenia przyimkowe; 

  określa formy gramatyczne rzeczownika: przypadek, liczba, rodzaj; używa poprawnych form 
nieregularnie odmieniających się rzeczowników; 

 określa formy gramatyczne przymiotnika: przypadek, liczba, rodzaj; 

  poprawnie wskazuje przymiotnik jako określenie rzeczownika.  

Składnia 

 sprawnie wyszukuje w tekście zdanie i równoważnik zdania;  

 swobodnie przekształca zdania, zmieniając cel wypowiedzi; 

  odczytuje intencje nadawcy ze względu na rodzaj zdania; 

  odróżnia zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte oraz złożone;  

 tworzy wypowiedź ustną z właściwych typów zdań odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej; 
sprawnie przekształca zdania pojedyncze w złożone za pomocą spójników;  

 rozpoznaje różne typy podmiotu, w tym podmiot w dopełniaczu; 

  rozpoznaje orzeczenie imienne i wskazuje jego składniki (łącznik i orzecznik);  

 rozpoznaje w zdaniach dopełnienia i wybrane typy okoliczników (okolicznik miejsca, czasu, 
sposobu, przyczyny);  

 rozpoznaje i stosuje przydawkę jako określenie rzeczownika, a dopełnienie jako określenie 
czasownika;  

 nazywa części mowy pełniące funkcję podmiotu, orzeczenia, przydawki, dopełnienia i okolicznika; 

  łączy współrzędne związki wyrazowe w zdaniu za pomocą spójników; 

  poprawnie rozdziela zdanie pojedyncze za pomocą przecinków;  

 wydziela cytat, stosując cudzysłów; Słowotwórstwo  

 wykorzystuje formanty do tworzenia wyrazów pochodnych.  

III. Tworzenie wypowiedzi 

 Mówienie 

  nazywa uczucia bohatera literackiego i opisuje własne emocje;  

  dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej w zależności 
od zamierzonego celu: prośba, pytanie, wyjaśnienie, odmowa, zaproszenie, ocena, opinia;  

 prowadzi rozmowy na tematy związane z otaczającą go rzeczywistością i poznanymi tekstami 
kultury; posługuje się mimiką, gestykulacją, postawą ciała, aby skupić uwagę rozmówcy na swojej 
wypowiedzi; 

  formułuje wypowiedź ustną z właściwą intonacją i akcentem wyrazowym;  



 formułuje pytania otwarte i zamknięte w celu uzyskania konkretnych informacji;  

 opisuje postać, przedmiot, zwierzę, miejsce, krajobraz, używając poprawnych form gramatycznych 
odmiennych części mowy; w opisie stosuje słownictwo nacechowane emocjonalnie, porównania, 
epitety; 

  recytuje, głosowo interpretując teksty poetyckie, z właściwą intonacją, tempem i uwzględnieniem 
znaków interpunkcyjnych. 

 Pisanie 

  tworzy spójne (krótkie i obszerniejsze) wypowiedzi pisemne na tematy poruszane na zajęciach; 

  tworzy krótki opis ludzi, przedmiotów, krajobrazu, zwierząt z dbałością o właściwą kompozycję i 
układ graficzny wypowiedzi; stosuje się do poznanych reguł ortografii i interpunkcji;  

 używa myślników przy zapisie; 

 redaguje opowiadanie z różnymi formami wypowiedzi;  

 tworzy wypowiedzi pisemne (zaproszenie, list prywatny, ogłoszenie, dziennik); dba o właściwą 
kompozycję i układ graficzny wypowiedzi; stosuje się do poznanych reguł ortografii i interpunkcji. 

 IV. Samokształcenie 

  wyszukuje informacje w encyklopedii, słowniku ortograficznym, małym lub podręcznym słowniku 
języka polskiego, słowniku wyrazów bliskoznacznych, w Internecie;  nawiązuje kontakt z osobami, 
które mogą udzielić potrzebnych informacji;  

 sporządza krótkie notatki na podstawie przeczytanego tekstu;  

 samodzielnie ćwiczy ortografię;  

 czyta dodatkowe lektury, prowadzi „zeszyt lektur”; 

  rozumie, że opanowanie wiadomości oparte jest na systematycznej pracy, ćwiczeniach i 
powtarzaniu.  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 I. Kształcenie literackie i kulturowe  

Czytanie utworów literackich i odbiór tekstów kultury 

  głośno i wyraziście czyta tekst;  

 formułuje pytania do warstwy przedstawieniowej tekstu;  

 przedstawia swoje reakcje;  

 stara się odczytać wybrane sensy przenośne utworu;  

 rozpoznaje typy tekstu: informacyjny, literacki, reklamowy, ikoniczny;  

 wskazuje wątek główny;  

 odróżnia bohaterów pierwszoplanowych od drugoplanowych; 



  stara się odczytać morał w bajce, warstwę dosłowną i przenośną w przypowieści; 

  odróżnia dialog od monologu;  

 wskazuje niektóre elementy rytmizujące utwór; 

  rozpoznaje zdrobnienie i zgrubienie;  

 rozpoznaje w tekstach wskazane przez nauczyciela cechy dziennika, mitu, bajki, przypowieści, 
opowiadania, samodzielnie wymienia najważniejsze z nich; 

  wskazuje elementy realistyczne i fantastyczne w mitach, bajkach, przypowieści, dziennikach i 
pamiętnikach; 

  wie, czym jest spektakl teatralny oraz nazywa niektóre elementy charakterystyczne dla utworu 
teatralnego (np. aktor, reżyser, próba, dekoracja); 

  rozpoznaje podstawowe role twórców dzieł teatralnych: aktorów i reżyserów; 

  opisuje afisz teatralny. 

Słuchanie 

 rozumie sens wysłuchanych komunikatów;  

 odczytuje intencje nadawcy oraz stara się odróżnić fakty od opinii; 

  stosuje podstawowe zasady etykiety językowej w różnych sytuacjach komunikacyjnych. 

 II. Kształcenie językowe 

 Fonetyka i ortografia  

 dzieli wyrazy na głoski i litery; 

  dzieli wyrazy na sylaby;  

 stara się poprawnie zapisywać spółgłoski twarde i miękkie, samogłoski ustne i nosowe, spółgłoski 
dźwięczne i bezdźwięczne, wykorzystując przy tym wiedzę o różnicach w wymowie i pisowni tych 
spółgłosek;  

  zna alfabet i stara się wykorzystać jego znajomość podczas korzystania ze słowników czy 
encyklopedii.  

Fleksja 

 na ogół stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych (rzeczownik, przymiotnik, 
czasownik, liczebnik, zaimek) 

  stopniuje przysłówek; 

  określa podstawowe formy gramatyczne rzeczownika: przypadek, liczba, rodzaj; 

  określa formy gramatyczne przymiotnika: przypadek, liczba, rodzaj; stopniuje przymiotnik; 

  wskazuje przymiotnik jako określenie rzeczownika.  

Składnia 

  wyszukuje w tekście zdanie i równoważnik zdania; 



  przekształca zdania, zmieniając cel wypowiedzi; 

  odróżnia zdanie pojedyncze i złożone;  przekształca zdania pojedyncze w złożone za pomocą 
spójników;  

 rozpoznaje podmiot, stara się określić jego typ; 

  rozpoznaje orzeczenie (w tym orzeczenie imienne), stara się określić jego typ; 

  rozpoznaje dopełnienia, przydawki i wybrane typy okoliczników (okolicznik miejsca, czasu);  

 tworzy poprawne związki wyrazowe w zdaniach; 

  stosuje przecinek przed spójnikami; 

 wydziela cytat, stosując cudzysłów; wielką literę na początku zdania i kropkę lub wykrzyknik/znak 
zapytania w zależności od intencji na jego końcu. 

 III. Tworzenie wypowiedzi  

Mówienie 

  z pomocą nauczyciela nazywa uczucia bohatera literackiego;  

 formułuje: prośbę, pytanie, wyjaśnienie, odmowę, zaproszenie;  

 prowadzi rozmowy na tematy związane z otaczającą go rzeczywistością;  

 formułuje komunikatywną wypowiedź ustną; 

  zadaje pytania w celu uzyskania informacji; 

  opisuje postać, przedmiot, zwierzę, miejsce, krajobraz;  

 recytuje utwór literacki, stara się interpretować tekst; 

 Pisanie 

  tworzy krótkie wypowiedzi pisemne na tematy poruszane na zajęciach;  

 tworzy krótki opis ludzi, przedmiotów, krajobrazu, zwierząt, starając się o poprawność językową i 
ortograficzną wypowiedzi;  

 redaguje opowiadanie; 

  tworzy wypowiedzi pisemne (zaproszenie, list prywatny, ogłoszenie, dziennik), stosując 
podstawowe reguły redagowania tych form;  

 IV. Samokształcenie  

 wyszukuje informacje w encyklopedii, słowniku ortograficznym, w Internecie; 

  stara się sporządzać krótkie notatki na podstawie przeczytanego tekstu; 

  systematycznie ćwiczy ortografię; 

  systematycznie rozwija swoje czytelnictwo przez prowadzenie „zeszytu lektur”. 

 

 



 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 I. Kształcenie literackie i kulturowe 

 Czytanie utworów literackich i odbiór tekstów kultury 

  zna treść poznawanych utworów literackich; 

  rozpoznaje wyraziste przykłady tekstów: informacyjnego, literackiego, reklamowego, ikonicznego; 

  opowiada treść wątków; 

  wymienia bohaterów i stara się ich sklasyfikować;  

 wskazuje w tekście dialog;  

 stara się odczytać znaczenie dosłowne i przenośne bajki i przypowieści; 

  wskazuje zdrobnienie i zgrubienie;  

 rozpoznaje utwór jako: dziennik, mit, bajkę, przypowieść, opowiadanie; 

  na prostych przykładach wskazuje elementy realistyczne i fantastyczne w mitach i bajkach; 

  ogląda spektakl teatralny i wypowiada się na temat jego treści, starając się używać terminów 
charakterystycznych dla tego rodzaju sztuki. 

 Słuchanie 

  rozumie polecenia nauczyciela, słucha ze zrozumieniem wypowiedzi innych uczniów; 

  rozumie wyraziste intencje nadawcy i treść komunikatu;  

 identyfikuje wyraziste sytuacje komunikacyjne. 

 II. Kształcenie językowe  

Fonetyka i ortografia 

  rozróżnia głoski od liter;  

 dzieli wyrazy na głoski i litery; 

  dzieli wyrazy na sylaby;  

 zauważa różnice pomiędzy wymową a pisownią wybranych głosek nosowych, dźwięcznych i 
bezdźwięcznych;  

 stara się poprawnie zapisywać spółgłoski twarde i miękkie, samogłoski ustne i nosowe, spółgłoski 
dźwięczne i bezdźwięczne, wykorzystując przy tym wiedzę o różnicach w wymowie i pisowni tych 
spółgłosek, stosuje poznane wcześniej zasady ortograficzne, w razie wątpliwości sprawdza pisownię w 
słowniku ortograficznym lub korzysta z pomocy nauczyciela;  

 zna alfabet, korzysta ze słownika ortograficznego i encyklopedii.  

 Fleksja  

 rozpoznaje rzeczownik, czasownik, przymiotnik, a także wyraziste przykłady przysłówków, 
liczebników, przyimków i spójników;  



 na ogół stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych (rzeczownik, przymiotnik, 
czasownik, liczebnik);  

 zna kategorie: osoba, liczba, rodzaj i czas; 

  wymienia różne źródła informacji i stara się je sklasyfikować; 

  wyszukuje informacje w encyklopedii, słowniku ortograficznym, w Internecie – samodzielnie lub z 
pomocą nauczyciela;  

 podejmuje próby sporządzania krótkich notatek na podstawie przeczytanego tekstu; 

  ćwiczy ortografię; 

  rozwija swoje czytelnictwo przez prowadzenie „zeszytu lektur”. 

 

 

LEKTURY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

Ferenc Molnár Chłopcy z Placu Broni 

Henryk Sienkiewicz W pustyni i w puszczy 

Bolesław Prus Katarynka 

Ignacy Krasicki wybrane bajki 

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz (fragmenty: opis burzy, zwyczaje i obyczaje: tańczenie 

poloneza, powrót z lasu, gotowanie bigosu) 

wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, Syzyfie, 

Demeter i Korze, Heraklesie 

Biblia: stworzenie świata i człowieka, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 

 

 


