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WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 

OCENA  WYMAGANIA 
 
CELUJĄCA 

 

Uczeń wykazuje się wiadomościami oraz umiejętnościami 
wymaganymi na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 
- jego sądy literacko-kulturowe cechuje samodzielność, dojrzałość, 
oczytanie i brak schematyzmu 
- wypowiada się w mowie i piśmie swobodnie, elokwentnie oraz z 
całkowitym zachowaniem zasad poprawnościowych 
- podejmuje z własnej inicjatywy działania twórcze z efektem o 
wysokiej wartości merytorycznej i artystycznej; prezentuje je na 
forum szkoły (udział w akademiach, gazetka szkolna, działania 
parateatralne) 
- bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach (szkolnych i 
międzyszkolnych) z zakresu wiedzy z języka polskiego  
- aktywnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania związane z 
przedmiotem 
 

 
BARDZO DOBRA 

 
Uczeń wykazuje daleko idącą biegłość w posługiwaniu się 
terminami z zakresu  nauki o języku oraz poetyki 
przewidzianymi w programie nauczania klasy IV; potrafi je 
zdefiniować oraz w sposób rozumiejący odnieść do 
interpretowanego tekstu. Umiejętnie i samodzielnie wykonuje 
ćwiczenia gramatyczne oraz ortograficzne. Jego wypowiedzi 
ustne oraz pisemne cechuje niemal całkowita poprawność 
gramatyczna, ortograficzna, stylistyczna oraz bogate słownictwo.  
 
Nauka o języku 
 

- zna polski alfabet na pamięć; szereguje wyrazy alfabetycznie; dzieli 
wyraz na sylaby, głoski i litery; odróżnia samogłoski i spółgłoski, 
określa funkcje samogłosek w wyrazie 
- potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu nauki o języku: zdrobnienie, 
zgrubienie, synonim, antonim; wskazuje ich przykłady w tekście oraz 
podaje/formułuje własne 
- zna podstawowe kategorie gramatyczne: osoba, liczba, czas, rodzaj; 
nazwy przypadków i ich pytania, pojęcie wypowiedzenia i typy 
wypowiedzeń; odróżnia  zdanie od równoważnika zdania 
- zna części mowy: czasownik (odróżnia formy osobowe od 
bezokolicznika), rzeczownik, przymiotnik, przyimek i wyrażenie 
przyimkowe, przysłówek; części mowy odmienne odmienia zgodnie z 



zasadami fleksji; wskazuje daną część mowy w tekście oraz określa 
jej formy gramatyczne, wskazuje w zdaniu związki rzeczownika z 
przymiotnikiem (rozpoznaje wyraz określany i określający) oraz 
czasownika z przysłówkiem 
- zna części zdania: podmiot (rozróżnia podmiot gramatyczny i 
domyślny), orzeczenie oraz wskazuje je w tekście; rozpoznaje grupy 
podmiotu i orzeczenia, odróżnia zdanie pojedyncze (rozwinięte i 
nierozwinięte) od złożonego; samodzielnie konstruuje przykłady 
wskazanych typów zdań 
- wskazuje w tekście spójniki, zna oraz stosuje związane z nimi 
zasady interpunkcji 
- zna i stosuje w praktyce zasady pisowni: nazw własnych, partykuły 
nie z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami, 
wyrazów z  ó-u, rz-ż, h-ch 
 

Kształcenie literacko-kulturowe: 
 
- swobodnie operuje terminami z zakresu poetyki: narrator, świat 
przedstawiony, podmiot liryczny, sytuacja liryczna, uosobienie, 
metafora, epitet, legenda i baśń (wymienia i odnajduje cechy 
gatunkowe w tekście, odróżnia fantastyczne elementy świata 
przedstawionego od realistycznych), tekst główny i didaskalia, 
sentencja; wskazuje środki stylistyczne w tekście literackim i określa 
ich funkcje, redaguje plan wydarzeń (ramowy i szczegółowy) 
- czyta tekst ze zrozumieniem, sprawnie wyszukuje informacje w 
tekście (podane wprost i domyślne), trafnie określa temat i przesłanie 
utworu (np. morał baśni), charakteryzuje bohaterów, wskazuje ich 
motywacje oraz ocenia ich postępowanie, samodzielnie formułuje 
wnioski 
- odróżnia znaczenia dosłowne od przenośnych 
- wypowiada się z zachowaniem zasad poprawności językowej, 
uzasadnia swoje zdanie, poprawnie argumentuje 
- czyta głośno oraz recytuje z pamięci tekst poetycki z zachowaniem 
zasad dykcji, intonacji oraz interpretacji głosowej; potrafi głosem 
oddać intencję tekstu, opowiada odtwórczo przebieg wydarzeń 
przeczytanego utworu 
- zna strukturę tekstową oraz samodzielnie  redaguje: opis postaci i 
miejsca, opowiadanie z dialogiem, podziękowanie, list prywatny 
(poprawnie go adresuje), pocztówkę z pozdrowieniami, instrukcję, 
przepis kulinarny, zaproszenie; w zapisie tekstu stosuje odpowiednie 
graficzne uporządkowanie tekstu, w tym akapity;  
 

 

 
DOBRA 

 

Uczeń w dobrym stopniu opanował wiadomości  i umiejętności 
wymagane w programie nauczania dla klasy IV. Jego wypowiedzi 
ustne i pisemne zawierają jedynie nieliczne błędy gramatyczne, 
stylistyczne i ortograficzne. Rozumie i analizuje czytane teksty, 
włącza do swoich wypowiedzi poznane terminy z zakresu nauki o 
literaturze. Wykonuje poprawnie większość ćwiczeń 



gramatycznych i ortograficznych.   
 
Nauka o języku 
- zna polski alfabet na pamięć; szereguje wyrazy alfabetycznie; dzieli 
wyraz na sylaby, głoski i litery; odróżnia samogłoski i spółgłoski 
- wskazuje w tekście oraz podaje własne przykłady zdrobnień, 
zgrubień, synonimów i antonimów  
- rozpoznaje części mowy (rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, 
czasownik, przyimek, wyrażenie przyimkowe), poprawnie odmienia 
części odmienne i potrafi określić ich formy w tekście  
 - tworzy przysłówki od przymiotników i stosuje je w zdaniach 
- przekształca zdanie w równoważnik zdania i odwrotnie 
- przekształca zdanie pojedyncze w złożone i odwrotnie 
 

Kształcenie literacko-kulturowe: 
- trafnie identyfikuje temat i przesłanie utworu (np. morał baśni); 
nazywa swoje odczucia związane z odbiorem; potrafi uzasadnić swoje 
zdanie; formułuje ogóle wnioski 
- zna pojęcie narratora, świata przedstawionego oraz podmiotu 
lirycznego i potrafi odnieść je do tekstu; sporządza plan wydarzeń; 
charakteryzuje i ocenia bohaterów, rozpoznaje i opisuje ich przeżycia  
oraz stany psychiczne  
- identyfikuje wiersz, baśń, legendę, opowiadanie i uzasadnia takie 
przyporządkowanie; w tekście dramatycznym odróżnia tekst główny 
od didaskaliów 
- w tekście lirycznym wskazuje porównanie, metaforę, epitet, określa 
ich funkcję i odnosi do wymowy całości utworu 
- czyta i recytuje poprawnie, zachowując zasady dykcji i 
akcentowania, podejmuje próby interpretacji głosowej tekstu 
- redaguje z zachowaniem zasad poprawności: opis postaci i miejsca, 
opowiadanie z dialogiem, podziękowanie, list prywatny i pocztówkę z 
pozdrowieniami (poprawnie je adresuje), instrukcję, przepis 
kulinarny, zaproszenie  
 

 
DOSTATECZNA 

 

Nauka o języku 
 
- zna polski alfabet na pamięć; szereguje wyrazy alfabetycznie; dzieli 
wyraz na sylaby i głoski, rozróżnia rodzaje głosek 
- podaje przykłady wyrazów o podobnym lub przeciwstawnym 
znaczeniu 
- zna części mowy, potrafi wskazać je w tekście oraz określa ich 
formy; odmienia: rzeczownik oraz przymiotnik przez przypadki 
(prostsze przykłady); czasownik przez osoby, liczby, czasy; tworzy 
bezokoliczniki od czasowników w formie bezosobowej i odwrotnie 
- rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu oraz czasownik w roli 
orzeczenia 
- odróżnia zdanie i równoważnik zdania oraz zdanie pojedyncze od 
złożonego, podaje przykłady wskazanych typów  
- z podanych zdań pojedynczych tworzy zdania złożone 



 
Kształcenie literacko-kulturowe: 
- czyta poprawnie, głośno i cicho 
- odróżnia narratora oraz podmiot liryczny od autora rzeczywistego 
- potrafi wymienić  elementy świata przedstawionego, odróżnia 
elementy fantastyczne od realistycznych; sporządza plan ramowy 
wydarzeń, dokonuje prostego opisu postaci; odróżnia wartości 
pozytywne od negatywnych 
- w utworze lirycznym wskazuje epitet, porównanie, metaforę 
- identyfikuje wiersz (zna wyróżniki tekstu poetyckiego: rym, rytm, 
zwrotka), baśń, legendę, dialog 
- pisze list prywatny do postaci rzeczywistej i poprawnie go adresuje, 
redaguje zaproszenie, sporządza prosty opis postaci (wygląd, kilka 
cech charakteru) 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

Uczeń posiada wiadomości i umiejętności pozwalające na 
wykonanie zadań praktycznych o elementarnym stopniu 
trudności. Jego wypowiedzi ustne oraz pisemne cechuje stopień 
poprawności zapewniający względną komunikacyjność. Z 
pomocą nauczyciela jest w stanie posługiwać się podstawowymi 
pojęciami z zakresu nauki o języku.  
 

Nauka o języku 
 

- zna polski alfabet na pamięć; szereguje wyrazy alfabetycznie; dzieli 
wyraz na sylaby, głoski i litery 
- rozpoznaje w zdaniu czasownik w funkcji orzeczenia oraz 
rzeczownik w funkcji podmiotu; określa przy pomocy nauczyciela 
podstawowe formy gramatyczne 
- odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy; rzeczowniki i 
przymiotniki przez przypadki (prostsze przykłady) 
- odróżnia zdania i równoważniki zdań oraz zdanie pojedyncze od 
złożonego 
- zna podstawowe zasady pisowni ó, rz, ż, h, ch 
 

Kształcenie literacko-kulturowe: 
- jego technika cichego czytania pozwala na rozumienie tekstu; jego 
głośne czytanie jest komunikatywne 
- wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost 
- z pomocą nauczyciela określa temat tekstu;  
- potrafi wymienić elementy świata przedstawionego; przedstawia w 
formie pisemnej fragment akcji utworu; wyraża swój stosunek do 
postaci 
- redaguje życzenia, list prywatny; adresuje list i kartę pocztową,  
konstruuje prosty opis postaci (wygląd, kilka cech charakteru) 
 

 


