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Treści nauczania z 

podstawy 

programowej- 

działy 

Wymagania szczegółowe na ocenę śródroczną  

 

Ocena 

dopuszczająca 

Uczeń: 

Ocena 

dostateczna 

Uczeń: 

Ocena 

dobra 

Uczeń: 

Ocena 

bardzo dobra 

Uczeń: 

Ocena 

celująca 

Uczeń: 

Kształcenie literackie 

i kulturowe. 
SŁUCHANIE 

- skupia uwagę na 

krótkich i dłuższych wy-

powiedziach innych 

osób, rozumie ogólny 

sens słuchanych utwo-

rów, polecenia nauczy-

ciela, wypowiedzi in-

nych uczniów 

- wskazuje naj-

ważniejsze informacje w 

wysłuchanym tekście, 

zwłaszcza w jego war-

stwie dosłownej, rozpo-

znaje proste intencje na-

dawcy 

SŁUCHANIE 

• słucha innych 

ze zrozumieniem, 

uczestniczy w rozmo-

wie, zadaje pytania, od-

powiada  

• wybiera naj-

ważniejsze informacje 

z wysłuchanego tekstu, 

tworzy prostą notatkę 

w formie tabeli, sche-

matu, kilkuzdaniowej 

wypowiedzi, rozpo-

znaje główne intencje 

nadawcy  

SŁUCHANIE 

 • koncentruje 

uwagę podczas słu-

chania dłuższych wy-

powiedzi innych, a 

zwłaszcza odtwarza-

nych utworów 

• wybiera po-

trzebne informacje z 

wysłuchanego tekstu, 

tworzy notatkę w for-

mie tabeli, schematu, 

punktów, kilkuzdanio-

wej wypowiedzi; for-

mułuje pytania i rozpo-

SŁUCHANIE 

• przekazuje treść wy-

słuchanych wypowiedzi, ro-

zumie ich wydźwięk  

• wybiera różnorodne 

informacje z wysłuchanego 

tekstu, tworzy notatkę w for-

mie dostosowanej do potrzeb 

(np. plan, tabela, schemat, 

kilkuzdaniowa wypowiedź), 

rozpoznaje nastrój i nazywa 

intencje nadawcy komuni-

katu 

 

 

SŁUCHANIE 

-odczytuje i wyjaśnia  

przenośny sens  

wysłuchanych utworów 

 poetyckich i prozatorskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

   

 

CZYTANIE 

• identyfikuje 

nadawcę i odbiorcę 

wypowiedzi w pro-

stych tekstach literac-

kich i użytkowych 

• rozpoznaje 

proste intencje na-

dawcy, np. pytanie, 

prośbę, zachętę, od-

mowę, przeprosiny, 

zaproszenie 

• wskazuje naj-

ważniejsze informa-

cje w odpowiednich 

i nastrój słuchanych ko-

munikatów 

 

 

 

 

 

CZYTANIE 

 • identyfikuje na-

dawcę i odbiorcę wy-

powiedzi w tekstach li-

terackich i użytkowych  

• rozpoznaje do-

słowne intencje na-

dawcy 

• przytacza infor-

macje z odpowiednich 

fragmentów przeczyta-

nego tekstu, zwłaszcza 

w jego dosłownej war-

stwie i wyrażone 

znaje nastrój słucha-

nych komunikatów 

• odróżnia infor-

macje ważne od mniej 

ważnych 

 

CZYTANIE 

 • identyfikuje i 

krótko charakteryzuje 

nadawcę i odbiorcę 

wypowiedzi w tekstach 

literackich  

• rozpoznaje do-

słowne i symboliczne 

intencje nadawcy  

• przytacza infor-

macje zawarte w tek-

ście, wyszukuje w wy-

powiedzi informacje 

wyrażone pośrednio 

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIE 

 • samodzielnie charak-

teryzuje nadawcę i odbiorcę 

wypowiedzi w tekstach lite-

rackich  

i nieliterackich  

• samodzielnie wyja-

śnia dosłowne i symboliczne 

intencje nadawcy  

• przytacza i wyjaśnia 

informacje w tekście, wyszu-

kuje w wypowiedzi informa-

cje wyrażone pośrednio i wy-

korzystuje je w wypowiedzi 

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIE 

-samodzielnie czyta ze zrozu-

mieniem na poziomie seman-

tycznym i krytycznym, rów-

nież teksty spoza listy lektur 

-wykorzystuje treści zawarte w 

artykułach, instrukcjach, prze-

pisach, tabelach, schematach i 

notatkach biograficznych w 

tworzeniu własnych, samo-

dzielnych wypowiedzi  

 

 

 



fragmentach przeczy-

tanego tekstu, zwłasz-

cza w jego dosłownej 

warstwie i wyrażone 

wprost 

• rozumie 

ogólny sens czyta-

nych utworów 

• czyta teksty 

płynnie, stara się czy-

tać je poprawnie pod 

względem artykula-

cyjnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

wprost  

• określa temat i 

główną myśl tekstu na 

poziomie dosłownym  

• czyta teksty 

płynnie i poprawnie 

pod względem artyku-

lacyjnym 

• poprawnie ak-

centuje i artykułuje 

większość wyrazów, 

stosuje intonację zda-

niową podczas gło-

śnego czytania utwo-

rów 

 

 

 

 

• oddziela infor-

macje ważne od drugo-

rzędnych, fakt od opi-

nii 

• omawia temat i 

główną myśl na pozio-

mie dosłownym, z nie-

wielką pomocą nau-

czyciela omówia je na 

poziomie przenośnym  

• czyta teksty 

płynnie i poprawnie 

pod względem artyku-

lacyjnym, stara się je 

interpretować głosowo  

• głośno czyta 

utwory, uwzględniając 

zasady poprawnej arty-

kulacji, akcentowania i 

intonacji  

np. opisującej lub oceniającej 

postać fikcyjną lub rzeczywi-

stą 

• oddziela informacje 

ważne od drugorzędnych, 

fakty od opinii i wykorzystuje 

je  

w odczytywaniu znaczeń do-

słownych i przenośnych 

• omawia temat i 

główną myśl tekstu na pozio-

mie dosłownym i przeno-

śnym  

• czyta teksty płynnie i 

poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, interpretuje je 

głosowo, zwracając uwagę 

np. na wyrażane emocje i in-

terpunkcję  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALIZOWANIE  

I INTERPRETO-

WANIE TEKSTÓW 

KULTURY 

• krótko mówi o 

swoich reakcjach czy-

telniczych i temacie 

utworu  

• dostrzega za-

biegi stylistyczne w zna-

nych mu z lekcji utwo-

rach literackich, w tym 

funkcję obrazowania 

poetyckiego w liryce; z 

pomocą nauczyciela 

wskazuje w znanych mu 

z lekcji utworach ty-

powe przykłady nastę-

pujących środków poet-

yckich: epitet, porówna-

 

ANALIZOWANIE 

I INTERPRETO-

WANIE TEKSTÓW 

KULTURY 

 • nazywa swoje 

reakcje czytelnicze, 

określa temat czytanego 

utworu i próbuje określić 

jego problematykę  

• nazywa zabiegi 

stylistyczne w utworach 

literackich (epitet, po-

równanie, przenośnię, 

uosobienie, ożywienie, 

wyrazy dźwiękonaśla-

dowcze, apostrofę, po-

wtórzenia, zdrobnienia, 

zgrubienia, obrazy poet-

yckie, anaforę, pytanie 

retoryczne)  

 

ANALIZOWANIE  

I INTERPRETO-

WANIE TEKSTÓW 

KULTURY 

• nazywa i uza-

sadnia swoje reakcje 

czytelnicze, określa te-

matykę i problematykę 

utworu  

• odnajduje w 

utworze poetyckim 

epitet, porównanie, 

przenośnię, uosobie-

nie, ożywienie, wyrazy 

dźwiękonaśladowcze, 

apostrofę, powtórze-

nia, zdrobnienia, zgru-

bienia, obrazy poetyc-

kie, anaforę, pytanie 

retoryczne, przeważnie 

 

ALIZOWANIE  

I INTERPRETOWANIE 

TEKSTÓW KULTURY 

 • samodzielnie i po-

prawnie opowiada o swoich 

reakcjach i refleksjach czytel-

niczych, nazywa je, uzasad-

nia; ocenia i opisuje utwór, 

konfrontuje swoje reakcje 

czytelnicze z reakcjami in-

nych odbiorców, samodziel-

nie mówi o tematyce czyta-

nego utworu i zauważa jego 

złożoną problematykę  

• odnajduje w utworze 

poetyckim epitet, porówna-

nie, przenośnię, uosobienie, 

ożywienie, wyrazy dźwięko-

naśladowcze, apostrofę, po-

wtórzenia, zdrobnienia, zgru-

bienia, obrazy poetyckie, 

ANALIZOWANIE  

I INTERPRETOWANIE 

TEKSTÓW KULTURY 

• porównuje funkcję ana-

lizowanych elementów świata 

przedstawionego w różnych 

utworach epickich 

• wskazuje elementy mitu, 

bajki, przypowieści, hymnu, le-

gendy itd. w innych tekstach 

kultury, świadomie odczytuje 

różne gatunki powieści, rozu-

mie konwencję gatunków mie-

szanych, zwłaszcza we współ-

czesnych tekstach literatury 

dziecięcej 

 

 

 



nie, przenośnia, uoso-

bienie, ożywienie, wy-

razy dźwiękonaśladow-

cze, apostrofa, powtó-

rzenie, zdrobnienie, 

zgrubienie, anafora, py-

tanie retoryczne, i po-

daje ich przykłady   

• zna i wyjaśnia 

pojęcia podmiot li-

ryczny, autor, adresat 

wiersza i bohater wier-

sza 

• odróżnia teksty 

użytkowe od literac-

kich, z pomocą nauczy-

ciela rozpoznaje tekst 

publicystyczny, infor-

macyjny, reklamowy  

• odróżnia utwory 

pisane wierszem i prozą, 

• z niewielką po-

mocą nauczyciela odróż-

nia autora, adresata i bo-

hatera wiersza  

w analizowanym tekście  

• dostrzega cechy 

wyróżniające teksty arty-

styczne (poetyckie i pro-

zatorskie) oraz użyt-

kowe; rozpoznaje tekst 

publicystyczny, informa-

cyjny, reklamowy  

• określa i nazywa 

elementy świata przed-

stawionego w poznanym 

na lekcji utworze epic-

kim, takie jak: czas i 

miejsce wydarzeń, wątek 

(główny i poboczny), ak-

cja, fabuła, wydarzenia, 

objaśnia ich znaczenie  

• rozpoznaje au-

tora, adresata i boha-

tera wiersza, opisuje 

cechy podmiotu lirycz-

nego (w tym zbioro-

wego)   

• wskazuje cechy 

wyróżniające teksty ar-

tystyczne (poetyckie i 

prozatorskie) oraz 

użytkowe, rozpoznaje 

tekst publicystyczny 

informacyjny, rekla-

mowy i rozumie ich 

funkcje 

• analizuje ele-

menty świata przedsta-

wionego w utworze 

epickim, takie jak: czas 

anaforę, pytanie reoryczne, 

objaśnia ich funkcję i znacze-

nie przenośne  

• rozpoznaje autora, ad-

resata i bohatera wiersza, 

nidy nie utożsamiając ich ze 

sobą 

• wykorzystuje wiedzę 

na temat podmiotu lirycznego 

(w tym zbiorowego), adresata  

i bohatera wiersza do inter-

pretacji utworu 

• wnikliwie omawia 

obrazy poetyckie w wierszu  

• szczegółowo omawia 

cechy wyróżniające teksty ar-

tystyczne (poetyckie i proza-

torskie) oraz użytkowe, pu-

blicystyczne informacyjne, 

reklamowe  



stosuje terminy wiersz, 

proza  

• krótko i na ogół 

trafnie określa wybrane 

elementy świata przed-

stawionego w utworze 

epickim omówionym na 

lekcji, takie jak: czas i 

miejsce wydarzeń, ak-

cja, wątek główny, fa-

buła, wydarzenia, boha-

ter (pozytywny – nega-

tywny), z pomocą nau-

czyciela określa wątki 

poboczne utworu i 

punkt kulminacyjny  

• rozumie rolę 

osoby mówiącej w tek-

ście (narrator)  

• odróżnia dialog 

od monologu 

punkt kulminacyjny, bo-

hater (pozytywny – ne-

gatywny, główny, dru-

goplanowy) 

• rozumie rolę 

osoby mówiącej w tek-

ście (narrator), rozpo-

znaje narratora pierw-

szo-  

i trzecioosobowego 

• wskazuje w po-

znanym na lekcji utwo-

rze cechy mitu, bajki, 

hymnu, przypowieści i 

noweli, legendy, dzien-

nika, pamiętnika, powie-

ści; wymienia gatunki 

powieści (obyczajowa, 

fantasy, fantastyczno-

naukowa, historyczna, 

przygodowa) i podaje jej 

i miejsce wydarzeń, ak-

cja, fabuła, wątek 

(główny i poboczny), 

wydarzenia, punkt kul-

minacyjny, bohater 

(pozytywny – nega-

tywny, główny, drugo-

planowy, epizodyczny, 

tytułowy) 

• rozumie rolę 

osoby mówiącej w tek-

ście (narrator), rozpo-

znaje narratora pierw-

szo-  

i trzecioosobowego i 

określa jego cechy  

• odróżnia dialog 

od monologu, rozumie 

ich funkcje w utworze  

• identyfikuje 

•płynnie objaśnia funkcję 

analizowanych elementów 

świata przedstawionego w 

utworze epickim, takich jak 

czas i miejsce wydarzeń, nar-

rator (pierwszo- i trzeciooso-

bowy), akcja, fabuła, wątek 

(główny i poboczny), wyda-

rzenia, punkt kulminacyjny, 

zwrot akcji, bohater (pozy-

tywny – negatywny, główny, 

drugoplanowy, epizodyczny, 

tytułowy, zbiorowy) 

• odróżnia dialog od 

monologu, rozumie ich funk-

cje w utworze 

• biegle identyfikuje 

mit, bajkę, hymn, przypo-

wieść, legendę i nowelę, 

dziennik, pamiętnik, po-

wieść, szczegółowo omawia 



 

 

cechy, potrafi określić 

rodzaj powieści omó-

wionej na lekcji i podać 

jej cechy 

  

mit, bajkę, hymn, przy-

powieść, legendę i no-

welę, dziennik, pamięt-

nik, powieść, wskazuje 

ich cechy, zna gatunki 

powieści (obyczajowa, 

fantastycznonaukowa, 

fantasy, historyczna, 

przygodowa), podaje 

ich cechy, przyporząd-

kowuje je do konkret-

nych utworów   

 

ich cechy, swobodnie oma-

wia cechy różnych gatunków 

powieści (obyczajowej, fan-

tastycznonaukowej, fantasy, 

historycznej, przygodowej)  

i potrafi odnieść je do lektur  

• objaśnia morał bajki 

na poziomie dosłownym i 

symbolicznym, odczytuje do-

słowne  

i symboliczne przesłanie 

przypowieści 

• płynnie operuje poję-

ciami: wers, zwrotka, rym 

(dokładny – niedokładny, 

układ rymów), refren, liczba 

sylab w wersie, samodzielnie 

omawia funkcję tych elemen-

tów w wierszu 

• rozpoznaje wiersz 



biały  

• wyodrębnia słuchowi-

sko, plakat społeczny, przed-

stawienie, film, program tele-

wizyjny (informacyjny, roz-

rywkowy, publicystyczny, 

edukacyjny) spośród innych 

przekazów i tekstów kultury, 

interpretuje je na poziomie 

dosłownym i przenośnym   

 

  

Kształcenie 

językowe. 

 Stosuje wiedzę języ-

kową w zakresie: 

• słownictwa – 

wykorzystuje zdrob-

nienia, wyrazy wielo-

znaczne, blisko-

znaczne (synonimy)  

Stosuje wiedzę języ-

kową w zakresie: 

• słownictwa – 

wykorzystuje zdrob-

nienia, wyrazy wielo-

znaczne, blisko-

znaczne (synonimy)  

Umiejętnie stosuje wie-

dzę językową w zakresie: 

• słownictwa – 

wzbogaca tworzony tekst 

np. zdrobnieniami, zgru-

bieniami, synonimami, 

przeciwstawnymi (anto-

Sprawnie stosuje i wykorzy-

stuje wiedzę językową w zakre-

sie: 

 • słownictwa – dba o 

poprawność słownikową 

tworzonych wypowiedzi, sa-

modzielnie  

Świadomie stosuje i twórczo 

wykorzystuje wiedzę językową 

w zakresie treści materiałowych 

przewidzianych programem na-

uczania słownictwa, składni, 

fleksji  

i fonetyki 

 



i przeciwstawne (an-

tonimy) w tworzonym 

tekście, tworzy po-

prawne związki wyra-

zowe, wyjaśnia zna-

czenie znanych 

związków frazeolo-

gicznych, przysłów, 

odróżnia słownictwo 

wartościujące i opisu-

jące 

• składni – kon-

struuje typowe i pro-

ste zdania pojedyncze 

nierozwinięte i rozwi-

nięte  

i rozpoznaje je na ty-

powych przykładach; 

konstruuje wypowie-

dzenia złożone współ-

rzędnie, podrzędnie i 

równoważniki zdań, 

i przeciwstawne (anto-

nimy) w tworzonym 

tekście, tworzy po-

prawne związki wyra-

zowe, wyjaśnia zna-

czenie znanych związ-

ków frazeologicznych, 

przysłów, odróżnia 

słownictwo wartościu-

jące i opisujące 

• składni – kon-

struuje typowe i proste 

zdania pojedyncze 

nierozwinięte i rozwi-

nięte  

i rozpoznaje je na ty-

powych przykładach; 

konstruuje wypowie-

dzenia złożone współ-

rzędnie, podrzędnie i 

równoważniki zdań, 

używa różnych typów 

nimami), wieloznacz-

nymi • składni – rozpo-

znaje i stosuje różno-

rodne typy zdań: poje-

dynczych i złożonych 

oraz równoważniki zdań; 

celowo używa różnych 

typów wypowiedzeń: py-

tających, oznajmujących, 

rozkazujących, wykrzyk-

nikowych, neutralnych, 

w zależności od sytuacji 

komunikacyjnej; wska-

zuje podmiot (wyrażony 

rzeczownikiem i innymi 

częściami mowy: przy-

miotnikiem liczebni-

kiem, zaimkiem, podmiot 

domyślny, a w omówio-

nych na lekcji przykła-

dach wskazuje podmiot 

w dopełniaczu i zdania 

i swobodnie dobiera zdrob-

nienia, zgrubienia, syno-

nimy, antonimy, wyrazy 

wieloznaczne, frazeologi-

zmy • składni – samodziel-

nie rozpoznaje różne typy 

zdań pojedynczych (pyta-

jące, oznajmujące, rozkazu-

jące, neutralne, wykrzykni-

kowe, nierozwinięte, rozwi-

nięte), zdania złożone współ-

rzędnie i podrzędnie, równo-

ważniki zdań; wskazuje pod-

miot (gramatyczny – wyra-

żony różnymi częściami 

mowy: rzeczownikiem, 

przymiotnikiem, zaimkiem, 

liczebnikiem, bezokoliczni-

kiem, a także domyślny, lo-

giczny w dopełniaczu), orze-

czenie, (czasownikowe i 

imienne); rozpoznaje zdania 

bezpodmiotowe, swobodnie 

 



używa różnych typów 

wypowiedzeń: oznaj-

mujących, rozkazują-

cych, pytających, wy-

krzyknikowych, neu-

tralnych; wskazuje 

podmiot (np. wyra-

żony rzeczownikiem, 

zaimkiem, podmiot 

domyślny) i orzecze-

nie czasownikowe i 

imienne; podaje przy-

kłady zdań, w których 

podmiot jest wyra-

żony inną częścią 

mowy; podaje przy-

kładowe wyrazy, 

które budują zdanie 

bezpodmiotowe,  

i przykłady takich 

zdań; rozpoznaje w 

wypowiedzeń: oznaj-

mujących, rozkazują-

cych, pytających, wy-

krzyknikowych, neu-

tralnych; wskazuje 

podmiot (np. wyra-

żony rzeczownikiem, 

zaimkiem, podmiot 

domyślny) i orzecze-

nie czasownikowe i 

imienne; podaje przy-

kłady zdań, w których 

podmiot jest wyrażony 

inną częścią mowy; 

podaje przykładowe 

wyrazy, które budują 

zdanie bezpodmio-

towe,  

i przykłady takich 

zdań; rozpoznaje w 

zdaniach z lekcji pozo-

stałe części zdania 

bezpodmiotowe), odszu-

kuje  

w zdaniach orzeczenie 

czasownikowe i imienne; 

rozpoznaje pozostałe 

części zdania: przy-

dawkę, dopełnienie, oko-

licznik• fleksji – 

rozpoznaje i najczęściej 

poprawnie odmienia rze-

czowniki o typowej i nie-

typowej odmianie znane 

z lekcji (własne, pospo-

lite, konkretne, abstrak-

cyjne); rozpoznaje i po-

prawnie odmienia cza-

sowniki (osoba, liczba, 

czas, tryb); rozumie kon-

strukcje strony czynnej, 

biernej, zwrotnej; rozpo-

znaje czasowniki nie-

rozpoznaje  

w zdaniach pozostałe części 

zdania: przydawkę, dopeł-

nienie (bliższe i dalsze), oko-

licznik (czasu, miejsca, spo-

sobu, stopnia, celu, przy-

czyny, przyzwolenia); two-

rzy ciekawe pod względem 

składniowym wypowiedzi; 

stosuje się do zasad popraw-

ności logiczno-składniowej; 

wzbogaca zdania, dodając 

przydawki, dopełnienia i 

okoliczniki; swobodnie od-

szukuje w zdaniu związki 

wyrazowe (główny i po-

boczne), odszukuje w związ-

kach wyrazowych wyraz 

nadrzędny (określający), 

podrzędny (określany), znaj-

duje wyrazy pozostające 



zdaniach z lekcji po-

zostałe części zdania: 

przydawkę, dopełnie-

nie, okolicznik  

• fleksji – roz-

poznaje i odmienia ty-

powe rzeczowniki 

własne i pospolite, a 

także niektóre rze-

czowniki o nietypo-

wej odmianie, cza-

sowniki, przymiot-

niki; rozpoznaje i z re-

guły poprawnie od-

mienia liczebniki, za-

imki, określa formę 

czasownika: osobę, 

liczbę, tryb, aspekt 

(dokonany, niedoko-

nany), stronę; z nie-

wielką pomocą nau-

czyciela przekształca 

• fleksji – rozpo-

znaje i odmienia ty-

powe rzeczowniki 

własne i pospolite, a 

także niektóre rze-

czowniki o nietypowej 

odmianie, czasowniki, 

przymiotniki; rozpo-

znaje i z reguły po-

prawnie odmienia li-

czebniki, zaimki, 

określa formę czasow-

nika: osobę, liczbę, 

tryb, aspekt (doko-

nany, niedokonany), 

stronę; z niewielką po-

mocą nauczyciela 

przekształca czasow-

niki: w stronie czyn-

nej, biernej, zwrotnej, 

w różnych trybach, 

aspektach; rozpoznaje 

i nazywa na typowych 

przechodnie; prze-

kształca czasowniki w 

różnych formach  (strona, 

aspekt, tryb); rozpoznaje 

formy nieosobowe cza-

sownika (bezokolicznik, 

formy zakończone na -

no, -to); odmienia cza-

sowniki typu wziąć; roz-

poznaje, odmienia i stop-

niuje przymiotniki, wska-

zując sposób stopniowa-

nia (regularny, nieregu-

larny, opisowy); rozpo-

znaje i odmienia liczeb-

niki • fonetyki – stosuje 

wiadomości z zakresu 

podziału wyrazów na li-

tery, głoski i sylaby, a 

także różnic między pi-

sownią a wymową w po-

prawnym ich zapisie; 

bezbłędnie dzieli głoski 

poza związkami zdania, wy-

razy równorzędne (szereg); 

odszukuje w zdaniach zwią-

zek główny i związki po-

boczne, grupę podmiotu i 

grupę orzeczenia; • fleksji 

– rozpoznaje i swobodnie 

stosuje w wypowiedziach w 

poprawnych formach od-

mienne i nieodmienne części 

mowy o typowej i nietypo-

wej odmianie przewidziane  

w programie nauczania; bez-

błędnie określa formę od-

miennych części mowy, w 

tym poprawnie rozpoznaje i 

odmienia rzeczowniki o ty-

powej i nietypowej odmianie 

(własne, pospolite, kon-

kretne, abstrakcyjne), cza-

sowniki (osoba, liczba, czas, 



czasowniki: w stronie 

czynnej, biernej, 

zwrotnej, w różnych 

trybach, aspektach; 

rozpoznaje i nazywa 

na typowych przykła-

dach typy liczebni-

ków; podaje przy-

kłady różnych typów 

zaimków i wyjaśnia 

ich funkcję; oddziela 

temat od końcówki w 

rzeczownikach zna-

nych z lekcji, wska-

zuje oboczności w ty-

powych wyrazach od-

miennych; odmienia 

(liczba, rodzaj, przy-

padek) i stopniuje 

przymiotniki, nazywa 

rodzaje stopniowania 

(regularne, nieregu-

przykładach typy li-

czebników; podaje 

przykłady różnych ty-

pów zaimków i wyja-

śnia ich funkcję 

• fonetyki – zna 

alfabet, wyjaśnia róż-

nicę między głoską a 

literą, dzieli wyrazy na 

głoski, litery i sylaby; 

dzieli głoski na twarde 

i miękkie, dźwięczne i 

bezdźwięczne, ustne  

i nosowe i potrafi je 

nazywać. 

 

na ustne, nosowe, twarde, 

miękkie, dźwięczne i 

bezdźwięczne; dzieli na 

głoski wyrazy ze spółgło-

skami miękkimi, np. ń – 

ni-s – ni-o, zna i stosuje 

reguły akcentowania wy-

razów  

w języku polskim 

 

tryb, strona), wskazuje cza-

sowniki przechodnie i nie-

przechodnie; bezbłędnie roz-

poznaje formy osobowe i 

nieosobowe czasownika 

(bezokolicznik, formy za-

kończone na -no, -to), swo-

bodnie przekształca czasow-

niki w różnych formach 

(strona, aspekt, tryb, czas); 

bezbłędnie rozpoznaje przy-

słówki odprzymiotnikowe i 

niepochodzące od przymiot-

nika  

i stopniuje je, nazywając ro-

dzaj stopniowania; rozpo-

znaje typy liczebników, za-

imków, zastępuje rzeczow-

niki, przymiotniki, przy-

słówki i liczebniki odpo-

wiednimi zaimkami; bez-

błędnie wskazuje przyimek 



larne, opisowe); roz-

poznaje przysłówki i 

stopniuje je, nazywa-

jąc rodzaj stopniowa-

nia; podaje przykłady 

przysłówków odprzy-

miotnikowych i nie-

pochodzących od 

przymiotnika; rozpo-

znaje typowe przy-

imki (i wyrażenia 

przyimkowe), używa 

przyimków do okre-

ślenia relacji czaso-

wych i przestrzen-

nych; 

(i wyrażenie przyimkowe), 

partykułę, wykrzyknik, spój-

nik, rozumie ich funkcję i 

swobodnie podaje ich przy-

kłady, poprawnie zapisuje 

przyimki złożone • fone-

tyki – biegle stosuje wiado-

mości z zakresu fonetyki 

 

 

Tworzenie 

wypowiedzi. 
MÓWIENIE 

• nawiązuje i 

podtrzymuje kontakt 

werbalny z innymi 

uczniami i nauczycie-

lem, stosuje się do 

MÓWIENIE 

• uczestniczy w 

sytuacji komunikacyj-

nej, stosując się do re-

guł grzecznościowych, 

używa odpowiednich 

MÓWIENIE 

 • przedstawia 

własne, logiczne zda-

nie w rozmowie, sto-

sując się do reguł 

grzecznościowych, 

MÓWIENIE 

• uzasadnia własne zda-

nie w rozmowie, podaje od-

powiednie przykłady, sto-

suje się do reguł grzeczno-

ściowych, świadomie 

MÓWIENIE 

-przedstawia własne stanowisko 

w związku ze sposobem rozwią-

zania problemu, wykonania za-

dania 



podstawowych reguł 

grzecznościowych ob-

owiązujących podczas 

rozmowy z osobą do-

rosłą i rówieśnikiem  

• odróżnia sytua-

cję oficjalną od nie-

oficjalnej i potrafi od-

powiednio do sytuacji 

komunikacyjnej skie-

rować prośbę, pytanie, 

odmowę, wyjaśnienie, 

zaproszenie; stara się 

stosować język ade-

kwatny do różnych sy-

tuacji, odróżnia język 

oficjalny od nieoficjal-

nego  

• formułuje py-

tania i udziela prostych 

pod względem kon-

konstrukcji składnio-

wych (np. trybu przy-

puszczającego lub zdań 

pytających, wyrażeń 

grzecznościowych) 

podczas rozmowy z 

osobą dorosłą i rówie-

śnikiem, a także w róż-

nych sytuacjach ofi-

cjalnych i nieoficjal-

nych, stara się budować 

kontakt ze słuchaczem, 

np. za pomocą apostrof, 

wypowiedzi nacecho-

wanych emocjonalnie  

• dostosowuje 

wypowiedź do adresata 

i sytuacji, świadomie 

dobiera różne typy wy-

powiedzeń: proste i 

rozwinięte, wypowie-

dzenia oznajmujące, 

używa odpowiednich 

konstrukcji składnio-

wych (np. trybu przy-

puszczającego lub 

zdań pytających) pod-

czas rozmowy z osobą 

dorosłą i rówieśni-

kiem, a także w róż-

nych sytuacjach ofi-

cjalnych i nieoficjal-

nych, buduje kontakt 

ze słuchaczem np. za 

pomocą apostrof, wy-

powiedzi nacechowa-

nych emocjonalnie, 

wykrzyknień  

• dostosowuje 

wypowiedź do adre-

sata i sytuacji (np. ofi-

cjalnej i nieoficjalnej), 

świadomie dobiera 

używa odpowiednich kon-

strukcji składniowych (np. 

trybu przypuszczającego lub 

zdań pytających) podczas 

rozmowy z osobą dorosłą i 

rówieśnikiem,  

a także w różnorodnych sy-

tuacjach oficjalnych i nieo-

ficjalnych, sprawnie buduje  

i podtrzymuje kontakt ze 

słuchaczem, stosując apo-

strofy, wypowiedzi nace-

chowane emocjonalnie, wy-

krzyknienia itd.  

• płynne dostosowuje 

wypowiedź do adresata i sy-

tuacji (np. oficjalnej i nieo-

ficjalnej), świadomie do-

biera różne typy wypowie-

dzeń prostych i rozwinię-

-podejmuje rozmowę na temat 

przeczytanej lektury/dzieła 

także spoza kanonu lektur prze-

widzianych programem naucza-

nia w klasie piątej; omawia je w 

odniesieniu do innych dzieł 

także spoza kanonu lektur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



strukcyjnym odpowie-

dzi, stosuje wyrazy o 

znaczeniu dosłownym 

• mówi na temat, 

opowiada o zdarze-

niach, akcji książki, 

filmu 

• wypowiada ko-

munikaty zawierające 

proste informacje  

• wyraża wprost 

swoje intencje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pytające i rozkazujące; 

potrafi dostosować 

swoją wypowiedź do 

sytuacji oficjalnej i nie-

oficjalnej  

• formułuje pyta-

nia otwarte i zamknięte  

• udziela odpo-

wiedzi w formie zdań 

złożonych 

• wypowiada się 

w logicznie ze sobą po-

łączonych zdaniach na 

tematy związane  

z codziennością, ota-

czającą nas rzeczywi-

stością, lekturą, utwo-

rem poetyckim, filmem 

itp.  

• wypowiada się 

różne typy wypowie-

dzeń prostych i rozwi-

niętych, wypowiedze-

nia oznajmujące, pyta-

jące i rozkazujące, 

świadomie dobiera in-

tonację zdaniową 

• formułuje 

przemyślane pytania 

otwarte i zamknięte, 

udziela odpowiedzi w 

formie krótkiej, sen-

sownej wypowiedzi 

• łączy za po-

mocą odpowiednich 

spójników i przyim-

ków współrzędne i 

podrzędne związki 

wyrazowe w zdaniu 

• wypowiada się 

w roli świadka i 

tych, wypowiedzenia oznaj-

mujące, pytające i rozkazu-

jące  

• rozpoczyna i podtrzy-

muje rozmowę na temat lek-

tury czy dzieła filmowego 

• formułuje trafne, cie-

kawe pytania, udziela wy-

czerpujących wypowiedzi 

poprawnych pod względem 

konstrukcyjnym i stylistycz-

nym, świadomie dobiera in-

tonację zdaniową  

• poprawnie stosuje 

formy czasownika w róż-

nych trybach, w zależności 

od kontekstu  

i adresata wypowiedzi 

• w rozmowie związa-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w sposób uporządko-

wany: opowiada zda-

rzenia w porządku 

chronologicznym, 

streszcza utwory fabu-

larne, zdaje relację z 

wydarzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczestnika zdarzeń 

• stosuje po-

prawne formy grama-

tyczne odmiennych 

części mowy 

• gromadzi wy-

razy określające i na-

zywające, np. cechy 

wyglądu i charakteru  

• wypowiada się 

logicznie i w sposób 

uporządkowany na te-

maty związane z ota-

czającą rzeczywisto-

ścią, lekturą, tekstem 

poetyckim, filmem 

itp.: opowiada zdarze-

nia w porządku chro-

nologicznym, popraw-

nie streszcza utwory 

fabularne, świadomie 

nej z lekturą, filmem czy co-

dziennymi sytuacjami sto-

suje poprawny jezyk, bogate 

słownictwo oraz frazeologi-

zmy i przysłowia związane z 

omawianą tematyką 

• w sposób przemy-

ślany i uporządkowany opi-

suje przedmiot, miejsce, 

krajobraz, postać, zwierzę, 

obraz, ilustrację, plakat, sto-

sując bogate i właściwe te-

matowi słownictwo oraz 

służące do formułowania 

ocen, opinii, emocji   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PISANIE 

  • stosuje wielką 

literę na początku wy-

powiedzenia i odpo-

wiednie znaki inter-

punkcyjne na jego 

końcu, potrafi zastoso-

wać dwukropek, prze-

cinek, myślnik (rów-

nież w zapisie dia-

logu), cudzysłów, ro-

zumie funkcję śred-

nika, nawiasu i wielo-

kropka w zdaniu 

• dzieli wyrazy 

na sylaby, przenosi 

 

 

 

 

 

 

PISANIE 

 • stosuje wielką 

literę na początku wy-

powiedzenia i odpo-

wiednie znaki inter-

punkcyjne na jego 

końcu, stosuje podsta-

wowe reguły inter-

punkcyjne dotyczące 

użycia przecinka (np. 

przy wymienianiu, 

przed niektórymi spój-

nikami, przecinek w 

zdaniu złożonym), 

dwukropka, myślnika 

(również w zapisie 

dialogu), nawiasu; 

wykorzystuje wyrazy 

określające następ-

stwo czasowe 

 

 

PISANIE 

• stosuje wielką 

literę na początku wy-

powiedzenia i odpo-

wiednie znaki inter-

punkcyjne na jego 

końcu, stosuje w swo-

ich pracach podsta-

wowe reguły inter-

punkcyjne dotyczące 

przecinka (np. przy 

wymienianiu oraz 

przed zaimkami, prze-

cinek w zdaniu złożo-

nym), dwukropka, 

myślnika, średnika, na-

wiasu, bezbłędnie 

 

 

 

 

 

 

PISANIE 

 • stosuje wielką literę 

na początku wypowiedzenia i 

odpowiednie znaki inter-

punkcyjne na jego końcu, 

systematycznie stosuje po-

znane reguły interpunkcyjne, 

bezbłędnie stosuje w swoich 

pracach dwukropek, myślnik 

(również w zapisie dialogu), 

wielokropek, średnik, na-

wias, dzieli wyrazy na sylaby, 

przenosi wyraz do następ-

nego wersu, stosuje cudzy-

słów w tytułach, cytatach i w 

przypadku ironii  

 

 

 

PISANIE 

-tworzy samodzielne wypowie-

dzi cechujące się ciekawym 

twórczym ujęciem tematu, po-

prawną konstrukcją oraz wła-

ściwym doborem środków ję-

zykowych 

 



wyraz do następnego 

wersu, stosuje akapit, 

oznaczając  

w nim wstęp, rozwi-

nięcie, zakończenie  

• poprawnie za-

pisuje głoski miękkie, 

zna i próbuje stosować 

podstawowe zasady 

dotyczące pisowni ó–

u, rz–ż, ch–h 

• odróżnia na-

zwy własne od pospo-

litych i stara się stoso-

wać odpowiednie za-

sady dotyczące pi-

sowni wielką literą 

• potrafi wymie-

nić niektóre spójniki, 

przed którymi stawia 

próbuje stosować w 

zdaniu średnik, bez-

błędnie dzieli wyrazy 

na sylaby, przenosi 

wyraz do następnego 

wersu, stosuje cudzy-

słów  

• poprawnie za-

pisuje głoski miękkie, 

zna i stosuje podsta-

wowe zasady orto-

grafii dotyczące pi-

sowni ó–u, rz–ż, ch–h, 

pisowni cząstki -by z 

czasownikami 

• potrafi wymie-

nić najważniejsze wy-

jątki od poznanych re-

guł ortograficznych  

• odróżnia na-

dzieli wyrazy na sy-

laby, przenosi wyraz 

do następnego wersu, 

stosuje cudzysłów  

• poprawnie za-

pisuje głoski miękkie, 

zna i stosuje poznane 

zasady ortografii doty-

czące pisowni ó–u, rz–

ż, ch–h, cząstki -by z 

czasownikami  

• zna i stosuje 

najczęstsze wyjątki od 

poznanych reguł orto-

graficznych  

• odróżnia nazwy 

własne od pospolitych i 

stosuje zasady doty-

czące pisowni wielką 

literą 

• komponuje poprawne 

pod względem ortograficz-

nym, interpunkcyjnym, 

fleksyjnym, składniowym 

wypowiedzi o przejrzystej, 

logicznej kompozycji z 

uwzględnieniem akapitów, 

płynnie stosuje wszystkie po-

znane reguły ortograficzne, 

zna i stosuje wyjątki od nich  

• odróżnia nazwy wła-

sne od pospolitych i bezbłęd-

nie stosuje zasady dotyczące 

pisowni wielką literą 

• bezbłędnie wymienia 

spójniki, przed którymi sta-

wia się przecinek / nie stawia 

się przecinka, nawykowo sto-

suje tę wiedzę w praktyce, 

poprawnie oddziela przecin-

kiem zdania składowe w zda-

niu złożonym (również o 



się przecinek / nie sta-

wia się przecinka, 

stara się oddzielać 

przecinkiem zdania 

składowe w zdaniu 

złożonym  

• zna podsta-

wowe zasady układu 

graficznego listu ofi-

cjalnego i nieoficjal-

nego, wywiadu, ramo-

wego i szczegółowego 

planu wypowiedzi, in-

strukcji, przepisu kuli-

narnego, kartki  

z dziennika, pamięt-

nika, streszczenia, 

sprawozdania z wyda-

rzenia; zapisuje je z 

niewielką pomocą na-

uczyciela; potrafi zapi-

sać proste życzenia, 

zwy własne od pospo-

litych i potrafi zastoso-

wać odpowiednie za-

sady dotyczące pi-

sowni wielką literą  

• potrafi wymie-

nić spójniki, przed 

którymi stawia się 

przecinek / nie stawia 

się przecinka, stara się 

stosować tę wiedzę w 

praktyce, często po-

prawnie oddziela prze-

cinkiem zdania skła-

dowe w zdaniu złożo-

nym   

• zna zasady do-

tyczące pisowni przy-

miotników złożonych 

• zna i stosuje 

• wymienia spój-

niki, przed którymi sta-

wia się przecinek / nie 

stawia się przecinka, 

stosuje tę wiedzę w 

praktyce, oddziela 

przecinkiem zdania 

składowe w zdaniu zło-

żonym   

• zna i stara się 

stosować zasady zapisu 

przymiotników złożo-

nych 

• zna i stosuje za-

sady układu graficz-

nego i uwzględnia 

wszystkie niezbędne 

elementy nastepują-

cych form wypowie-

dzi: list (w tym ofi-

cjalny), wywiad, ra-

mowy i szczegółowy 

skomplikowanej budowie)   

• zna zasady zapisu 

przymiotników złożonych, 

stosuje się do nich  

• pisze bezbłędnie pod 

względem kompozycyjnym i 

treściowym list oficjalny i 

nieoficjalny, ramowy i szcze-

gółowy plan wypowiedzi, 

ogłoszenie, zaproszenie, in-

strukcję, przepis kulinarny, 

streszczenie, wywiad, kartkę 

z dziennika i pamiętnika, no-

tatkę (w różnych formach) i 

streszczenie, pomysłowe ży-

czenia, dedykację, podzięko-

wanie, sprawozdanie  

(z filmu, spektaklu, wydarze-

nia), relację, scenariusz fil-

mowy; dba o ciekawą formę 



dedykację, podzięko-

wania, ogłoszenie, za-

proszenie    

 

 

większość podstawo-

wych zasad układu 

graficznego oraz zapi-

suje uwzględniając je: 

list (w tym oficjalny), 

kilkuzdaniowy wy-

wiad, plan wypowie-

dzi ramowy  

i szczegółowy (z po-

mocą nauczyciela), 

ogłoszenie, zaprosze-

nie, instrukcję, przepis 

kulinarny, kartkę z 

dziennika, pamiętnika 

notatki biograficznej 

(np. w tabeli), stresz-

czenie, sprawozdanie, 

ogłoszenie, zaprosze-

nie, instrukcję, proste, 

krótkie streszczenie, 

sprawozdanie (z wy-

darzenia i z pomocą 

plan wypowiedzi, 

ogłoszenie, zaprosze-

nie, instrukcja, przepis 

kulinarny, dziennik, 

pamiętnik, streszcze-

nie, scenariusz fil-

mowy, sprawozdanie 

(z filmu, spektaklu, 

wydarzenia), życzenia, 

dedykacja, podzięko-

wanie   

• układa spójne, 

uporządkowane pod 

względem chronolo-

gicznym poprawnie 

skomponowane opo-

wiadanie odtwór-

cze/twórcze, stara się, 

aby było wierne utwo-

rowi / pomysłowe, 

streszcza utwory fabu-

swojego tekstu i/lub rzetel-

ność zawartych w nim infor-

macji  

• układa rozbudowane 

fabularnie, pomysłowe, wy-

czerpujące, poprawnie skom-

ponowane opowiadanie od-

twórcze/twórcze, list i dzien-

nik z perspektywy bohatera, 

precyzyjnie streszcza prze-

czytane utwory literackie, za-

chowując porządek chronolo-

giczny  

i uwzględniając hierarchię 

wydarzeń; redaguje opis 

przeżyć  

• pisze poprawny, prze-

myślany, logicznie zbudo-

wany tekst argumentacyjny 

• sporządza samo-



nauczyciela z filmu, 

spektaklu,), życzenia, 

podziękowanie, dedy-

kację   

larne, świadomie wy-

korzystuje wyrazy 

określające następstwo 

czasowe, zwłaszcza 

przysłówki, przyimki i 

wyrażenia przyim-

kowe; opowiada z per-

spektywy świadka i 

uczestnika zdarzeń 

 

dzielną, wnikliwą charaktery-

stykę postaci rzeczywistej i 

bohatera literackiego 

 

 

Samokształcenie.  DOCIERANIE  

DO INFORMACJI 

• potrafi spraw-

dzić pisownię wyrazu 

w słowniku orto-

graficznym, korzystać 

ze słownika języka 

polskiego, słownika 

wyrazów obcych 

• potrafi odszu-

DOCIERANIE  

DO INFORMACJI 

  • sprawdza pi-

sownię wyrazu w 

słowniku ortograficz-

nym, korzysta ze słow-

nika języka polskiego, 

słownika wyrazów ob-

cych, potrafi znaleźć 

hasło w słowniku fra-

zeologicznym, potrafi 

DOCIERANIE  

DO INFORMACJI 

 • sprawdza pi-

sownię wyrazu w 

słowniku ortograficz-

nym, wybiera infor-

macje z różnych źró-

deł, np. czasopism, 

stron internetowych; 

korzysta w razie po-

DOCIERANIE  

DO INFORMACJI 

• sprawdza pisownię wy-

razu w słowniku ortograficz-

nym, korzysta ze słownika ję-

zyka polskiego, słownika wyra-

zów obcych, potrafi znaleźć ha-

sło w słowniku frazeologicz-

nym, potrafi wybrać odpowied-

nie informacje ze słownika wy-

DOCIERANIE 

DO INFORMACJI 

-wybiera i twórczo wykorzy-

stuje informacje z różnych źró-

deł (np. czasopism, stron inter-

netowych) we własnych wypo-

wiedziach o charakterze infor-

macyjnym lub oceniającym 

  



kać wyrazy w słow-

niku wyrazów blisko-

znacznych, umie z po-

mocą nauczyciela 

sprawdzić użycie 

związków w słowniku 

poprawnej polszczy-

zny 

• potrafi znaleźć 

prostą informację w in-

ternecie, stara się wy-

szukiwać wiarygodne 

informacje  

• z pomocą bi-

bliotekarza korzysta z 

zasobów bibliotecz-

nych, w tym ze słowni-

ków specjalnych, np. 

terminów literackich 

wybrać odpowiednie 

informacje ze słow-

nika wyrazów blisko-

znacznych, słownika 

poprawnej polszczy-

zny, encyklopedii 

• rozwija umie-

jętności posługiwania 

się technologią infor-

macyjną oraz zaso-

bami internetowymi i 

wykorzystuje te umie-

jętności do swoich po-

trzeb 

 

 

trzeby ze słownika ję-

zyka polskiego, słow-

nika wyrazów obcych, 

słownika frazeolo-

gicznego; samodziel-

nie korzysta ze słow-

ników wyrazów bli-

skoznacznych, po-

prawnej polszczyzny, 

encyklopedii  

• potrafi znaleźć 

informacje w słow-

niku bohaterów lite-

rackich i innych słow-

nikach 

 

razów bliskoznacznych, słow-

nika poprawnej polszczyzny, 

encyklopedii 

• rozwija umiejętności 

posługiwania się technologią 

informacyjną oraz zasobami in-

ternetowymi i wykorzystuje te 

umiejętności do swoich potrzeb 

 

 

Lektury 

obowiązkowe 

H. Sienkiewicz „W pustyni i 

w puszczy” 
    

Lektury Kornel Makuszyński „Szatan *ostatecznego    



uzupełniające z siódmej klasy” wyboru lektur 

dokonuje nauczyciel  

 

 

Treści nauczania z 

podstawy 

programowej- 

działy 

Wymagania szczegółowe na ocenę końcoworoczną  

 

Ocena 

dopuszczająca 

Uczeń: 

Ocena 

dostateczna 

Uczeń: 

Ocena 

dobra 

Uczeń: 

Ocena 

bardzo dobra 

Uczeń: 

Ocena 

celująca 

Uczeń: 

Kształcenie literackie 

i kulturowe. 
SŁUCHANIE 

• reaguje na wy-

powiedzi innych wer-

balnie i niewerbalnie 

(mimiką, gestem, po-

stawą) 

• powtarza 

ogólny sens usłysza-

nej wypowiedzi, pro-

stego tekstu poetyc-

kiego, fabuły usłysza-

nej historii 

 

 

 

 

SŁUCHANIE 

• powtarza 

swoimi słowami 

ogólny sens usłyszanej 

wypowiedzi, tekstu 

poetyckiego, opowiada 

fabułę usłyszanej 

historii, formułuje 

pytania 

  

 

 

 

 

 

 

SŁUCHANIE 

 • na podstawie 

słuchanego tekstu 

tworzy samodzielną 

notatkę: pisze plan, 

formułuje pytania 

• właściwie od-

biera intencje nadawcy 

komunikatu 

• odczytuje prze-

nośny sens wysłucha-

nych utworów poetyc-

kich i prozatorskich 

 

 

SŁUCHANIE 

 • swobodnie odczytuje 

nastrój, intencje i przenośny 

sens wysłuchanych utworów 

poetyckich i prozatorskich 

• wyraża spójne zdanie 

na temat wysłuchanego ko-

munikatu 

 

 

 

 

 

 

 

SŁUCHANIE 

-odczytuje i wyjaśnia przeno-

śny sens wysłuchanych utwo-

rów poetyckich i prozator-

skich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CZYTANIE 

• stara się po-

prawnie akcentować 

wyrazy 

• samodzielnie 

lub z niewielką po-

mocą wskazuje części 

składowe wypowie-

dzi: tytuł, wstęp, roz-

winięcie, zakończenie 

• rozpoznaje ży-

czenia, ogłoszenie, in-

strukcję, przepis, list, 

dedykację  

• wybiera naj-

ważniejsze informacje 

z instrukcji, tabeli, no-

tatki, schematu, potrafi 

odszukać  

i poprawnie przepisać 

 

CZYTANIE 

 • identyfikuje na-

dawcę i odbiorcę wypo-

wiedzi w tekstach lite-

rackich i użytkowych  

• rozpoznaje do-

słowne intencje na-

dawcy 

• przytacza infor-

macje z odpowiednich 

fragmentów przeczyta-

nego tekstu, zwłaszcza 

w jego dosłownej war-

stwie i wyrażone 

wprost  

• określa temat i 

główną myśl tekstu na 

poziomie dosłownym  

• czyta teksty 

płynnie i poprawnie 

 

CZYTANIE 

 • wskazuje części 

składowe wypowiedzi: 

tytuł, śródtytuł, wstęp, 

rozwinięcie, zakończe-

nie, rozumie ich funk-

cję  

• wskazuje ty-

powe elementy kon-

strukcyjne i styli-

styczne w zaprosze-

niach, życzeniach, 

ogłoszeniach, instruk-

cjach, przepisach, li-

stach (w tym oficjal-

nych), dziennikach, pa-

miętnikach, relacjach, 

dedykacjach, podzię-

kowaniach  

• wybiera i wy-

korzystuje informacje z 

 

CZYTANIE 

 • głośno czyta utwory, 

wykorzystując umiejętność 

poprawnej artykulacji i into-

nacji, aby oddać sens i nastój 

odczytywanego tekstu; po-

prawnie akcentuje wyrazy, 

również te, które w języku 

polskim akcentuje się niety-

powo 

• ma świadomość kon-

strukcji wypowiedzi rozumie 

funkcje takich części składo-

wych wypowiedzi, jak tytuł, 

śródtytuł, wstęp, rozwinię-

cie, zakończenie 

• poprawnie oddziela 

fakty od opinii w dłuższych 

tekstach i informacje ważne 

od drugorzędnych  

 

CZYTANIE 

-samodzielnie czyta ze 

zrozumieniem na pozio-

mie semantycznym i kry-

tycznym, również teksty 

spoza listy lektur 

-wykorzystuje treści za-

warte w artykułach, in-

strukcjach, przepisach, ta-

belach, schematach i no-

tatkach biograficznych w 

tworzeniu własnych, sa-

modzielnych wypowiedzi  

-odczytuje głośno i wygła-

sza z pamięci utwory poe-

tyckie i prozatorskie oraz 

je interpretuje 

 

 

 



cytat na zadany temat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pod względem artyku-

lacyjnym 

• poprawnie ak-

centuje i artykułuje 

większość wyrazów, 

stosuje intonację zda-

niową podczas gło-

śnego czytania utwo-

rów • oddziela fakty 

od opinii w prostych 

tekstach  

• wskazuje części 

składowe wypowiedzi: 

tytuł, śródtytuł, wstęp, 

rozwinięcie, zakończe-

nie  

• rozpoznaje ce-

chy życzeń, ogłoszenia, 

instrukcji, przepisu, de-

dykacji, podziękowa-

nia, listu  

instrukcji, tabeli, no-

tatki, schematu, cyta-

tów  

• wskazuje prze-

nośne znaczenie wyra-

zów w wypowiedzi 

oraz samodzielnie tłu-

maczy przenośne zna-

czenie wybranych wy-

razów, związków wy-

razów w wypowiedzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• wskazuje typowe ele-

menty konstrukcyjne i styli-

styczne w życzeniach, ogło-

szeniach, instrukcjach, prze-

pisach, listach oficjalnych, 

dziennikach i pamiętnikach, 

dedykacjach, podziękowa-

niach  

• odczytuje i twórczo 

wykorzystuje treści zawarte 

w artykule, instrukcji, prze-

pisie, tabeli, schemacie i no-

tatce, swobodnie posługuje 

się cytatami w mowie i pi-

śmie  

• wskazuje i odczytuje 

przenośne znaczenie wyra-

zów w wypowiedzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZOWANIE  

I INTERPRETO-

WANIE TEKSTÓW 

KULTURY 

• rozpoznaje na 

znanych z lekcji tek-

stach mit, bajkę, 

• wybiera po-

trzebne informacje z in-

strukcji, tabeli, notatki, 

schematu, wyszukuje 

cytaty na zadany temat i 

poprawnie je zapisuje  

• wskazuje prze-

nośne znaczenie wyra-

zów w wypowiedzi 

 

 

 

 

ANALIZOWANIE 

I INTERPRETO-

WANIE TEKSTÓW 

KULTURY 

 • odróżnia dialog 

od monologu, wskazuje 

je w utworze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZOWANIE  

I INTERPRETO-

WANIE TEKSTÓW 

KULTURY 

 • przytacza i pa-

rafrazuje morał bajki, 

odczytuje przesłanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIZOWANIE  

I INTERPRETOWANIE 

TEKSTÓW KULTURY 

 • swobodnie używa po-

jęć z zakresu teatru, filmu i 

radia, m.in. gra aktorska, rola, 

reżyser, scenariusz, scenarzy-

sta, scenografia, scenograf, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZOWANIE  

I INTERPRETOWANIE 

TEKSTÓW KULTURY 

• dostrzega różnice 

między celem programów 

informacyjnych, rozrywko-

wych, reklam itp.  



hymn, legendę, przy-

powieść i nowelę, 

dziennik, pamiętnik, 

powieść, podaje ich 

główne cechy, nazywa 

rodzaj omówionej na 

lekcji powieści (oby-

czajowej, fantasy, fan-

tastycznonaukowej, 

historycznej, przygo-

dowej)   

• zna pojęcie 

morał, wyjaśnia go z 

pomocą nauczyciela  

• zna pojęcia: 

wers, zwrotka, rym, 

refren, liczba sylab w 

wersie, wskazuje je w 

wierszach znanych z 

lekcji  

• wyodrębnia 

• cytuje morał 

bajki i wyjaśnia do-

słowny sens przypo-

wieści 

• rozpoznaje w 

utworach wierszowa-

nych elementy rytmu: 

wers, zwrotkę, rym 

(dokładny – niedo-

kładny), refren, liczba 

sylab w wersie  

• rozpoznaje 

wiersz biały  

• wyodrębnia słu-

chowisko, plakat spo-

łeczny, przedstawienie, 

film, program telewi-

zyjny (np. rozryw-

kowy, informacyjny, 

edukacyjny) spośród 

innych przekazów i 

przypowieści 

• rozumie pod-

stawową funkcję 

wersu, zwrotki, rymu 

(dokładny – niedo-

kładny), refrenu, liczby 

sylab w wersie, samo-

dzielnie wskazuje w 

wierszu wyżej wymie-

nione elementy  

• rozpoznaje 

wiersz biały  

• wyodrębnia 

słuchowisko, plakat 

społeczny, przedsta-

wienie i film spośród 

innych przekazów  

i tekstów kultury, inter-

pretuje je na poziomie 

dosłownym i z nie-

adaptacja (filmowa, mu-

zyczna, radiowa, teatralna), 

ekranizacja, kadr, ujęcie (i 

jego rodzaje), antrakt, słucho-

wisko, efekty specjalne, mon-

taż; wyróżnia wśród przeka-

zów audiowizualnych słucho-

wiska i różne gatunki fil-

mowe, swobodnie wskazuje 

cechy charakterystyczne 

przekazów audiowizualnych 

(filmu, programu informacyj-

nego, programu rozrywko-

wego), omawia i refleksyjnie 

ocenia różnorakie różnice 

między tekstem literackim a 

jego adaptacją  

• świadomie i z uwagą 

odbiera filmy, koncerty, 

spektakle, programy radiowe 

i telewizyjne, zwłaszcza adre-

sowane do dzieci i młodzieży, 

• odnosi się do po-

staw bohaterów fikcyjnych 

jako nosicieli uniwersal-

nych postaw i opisuje ota-

czającą ich rzeczywistość 

 

 



słuchowisko, plakat 

społeczny, przedsta-

wienie, film, program 

telewizyjny (np. infor-

macyjny, rozryw-

kowy) spośród innych 

przekazów i tekstów 

kultury, operuje pod-

stawowym słownic-

twem związanym z te-

atrem (np. akt, kur-

tyna, gra aktorska, pu-

bliczność, rekwizyt, 

rola, dekoracja, efekty 

specjalne), dostrzega 

różnice fabularne mię-

dzy tekstem literackim 

a jego adaptacją 

• odczytuje treść 

komiksu  

• wymienia ty-

tuły filmów, seriali, 

tekstów kultury, odczy-

tuje je na poziomie do-

słownym  

• odczytuje ko-

miks i wymienia jego 

cechy  

• zna pojęcia 

związane z teatrem i fil-

mem (gra aktorska, re-

żyser, rekwizyt, deko-

racja, antrakt, adapta-

cja, ekranizacja, efekty 

specjalne, fabuła), a 

także odmiany filmu, 

wskazuje cechy cha-

rakterystyczne przeka-

zów audiowizualnych 

(filmu, programu infor-

macyjnego, programu 

rozrywkowego), wska-

zuje różnice fabularne 

wielką pomocą nau-

czyciela interpretuje go 

na poziomie przeno-

śnym   

• odczytuje ko-

miks i podaje jego ce-

chy  

• używa pojęć: 

gra aktorska, reżyser, 

adaptacja, antrakt, sce-

nografia, ekranizacja, 

kadr, ujęcie, efeky spe-

cjalne, audycja, a także 

zna odmiany filmu, 

wyodrębnia elementy 

dzieła filmowego i tele-

wizyjnego, odróżnia 

różne gatunki filmowe, 

wskazuje cechy cha-

rakterystyczne przeka-

zów audiowizualnych 

potrafi samodzielnie wybrać 

spośród nich wartościową i 

interesującą dla niego ofertę, 

a także wyrazić przemyślaną 

opinię na ich temat   

• charakteryzuje ko-

miks jako tekst kultury, płyn-

nie wskazuje charaktery-

styczne dla niego cechy  

• charakteryzuje i oce-

nia bohaterów oraz ich do-

śwadczenia i postawy odno-

szące się do różnych warto-

ści, konfrontuje sytuację bo-

haterów z własnymi doświad-

czeniami  

i doświadczeniami innych bo-

haterów literackich  

• rozumie i wyjaśnia 

pojęcie fikcji literackiej 



spektakli, programów 

radiowych i telewizyj-

nych, wysłuchane 

koncerty, zwłaszcza 

adresowane do dzieci i 

młodzieży  

• przypisuje 

podstawowe cechy bo-

haterom, krótko opo-

wiada o ich doświad-

czeniach oraz ocenia 

ich postawy w odnie-

sieniu do takich warto-

ści, jak np. miłość – 

nienawiść, przyjaźń – 

wrogość, koleżeń-

skość – egoizm, praco-

witość – lenistwo  

• rozumie poję-

cie fikcji literackiej, 

potrafi (z reguły po-

prawnie) odszukać w 

między tekstem literac-

kim a jego adaptacją  

• odbiera filmy, 

koncerty, spektakle, 

programy radiowe i te-

lewizyjne, zwłaszcza 

adresowane do dzieci i 

młodzieży, wskazuje 

wśród nich te, które mu 

się podobają  

• określa do-

świadczenia bohate-

rów, przypisuje im ce-

chy oraz określa i oce-

nia ich postawy w od-

niesieniu do takich 

wartości, jak np. miłość 

– nienawiść, przyjaźń – 

wrogość, koleżeństwo 

– egoizm, pracowitość 

– lenistwo  

(filmu, programu infor-

macyjnego, programu 

rozrywkowego), oma-

wia różnice między 

tekstem literackim a 

jego adaptacją 

• świadomie i z 

uwagą odbiera filmy, 

koncerty, spektakle, 

programy radiowe i te-

lewizyjne, zwłaszcza 

adresowane do dzieci i 

młodzieży, wyraża i 

uzasadnia opinię na ich 

temat  

• charakteryzuje 

komiks jako tekst kul-

tury, wskazuje charak-

terystyczne dla niego 

cechy  

• charakteryzuje 

prawdopodobnej i fantastycz-

nej, sprawnie odszukuje i ob-

jaśnia w utworze elementy 

prawdziwe, prawdopodobne 

(realistyczne)  

i fantastyczne  

• samodzielnie i po-

prawnie odczytuje sens utwo-

rów na poziomie semantycz-

nym (dosłownym) i przeno-

śnym, poprawnie wyszukuje 

informacje wyrażone wprost i 

pośrednio  

 

 

 



utworze poznanym na 

lekcji elementy praw-

dziwe, prawdopo-

dobne (realistyczne) i 

fantastyczne  

• odczytuje sens 

utworów na poziomie 

semantycznym (do-

słownym), a z pomocą 

nauczyciela na pozio-

mie symbolicznym 

 

 

• rozumie i wyja-

śnia pojęcie fikcji lite-

rackiej, potrafi odszu-

kać w utworze ele-

menty prawdziwe, 

prawdopodobne (reali-

syczne) i fantastyczne  

• odczytuje sens 

utworów na poziomie 

semantycznym (do-

słownym) ) i typowych 

– na poziomie symbo-

licznym 

 

i ocenia bohaterów 

oraz ich postawy i do-

świadczenia, odnosi 

postawy  

i doświadczenia boha-

terów do własnych 

przeżyć   

• rozumie i wyja-

śnia pojęcie fikcji lite-

rackiej, odszukuje w 

utworze elementy 

prawdziwe, prawdopo-

dobne (realistyczne) i 

fantastyczne  

• odczytuje sens 

utworów na poziomie 

semantycznym (do-

słownym), a z nie-

wielką pomocą na po-

ziomie przenośnym, 

wyszukuje informacje 



wyrażone wprost i po-

średnio 

 

Kształcenie 

językowe. 

Stosuje wiedzę języ-

kową w zakresie: 

• słownictwa – 

np. rozpoznaje zdrob-

nienia, potrafi dobrać 

parami wyrazy bli-

skoznaczne  

i antonimy, stara się 

tworzyć poprawne 

związki wyrazowe, 

podaje przykłady wy-

razów wieloznacz-

nych, związków fra-

zeologicznych, przy-

słów  

• składni – wy-

mienia rodzaje zdań: 

Stosuje wiedzę języ-

kową w zakresie: 

• słownictwa – 

wykorzystuje zdrob-

nienia, wyrazy wielo-

znaczne, blisko-

znaczne (synonimy)  

i przeciwstawne (anto-

nimy) w tworzonym 

tekście, tworzy po-

prawne związki wyra-

zowe, wyjaśnia zna-

czenie znanych związ-

ków frazeologicznych, 

przysłów, odróżnia 

słownictwo wartościu-

jące i opisujące  

Umiejętnie stosuje 

wiedzę językową w za-

kresie: 

 • słownictwa – 

wzbogaca tworzony tekst 

np. zdrobnieniami, zgru-

bieniami, synonimami, 

przeciwstawnymi (anto-

nimami), wieloznacz-

nymi; w wypowiedziach 

operuje związkami fraze-

ologicznymi, przysło-

wiami, słownictwem 

wartościującym i opisują-

cym  

• składni – rozpo-

znaje i stosuje różno-

rodne typy zdań: poje-

dynczych i złożonych 

Sprawnie stosuje i wykorzy-

stuje wiedzę językową w zakre-

sie:  

• słownictwa – dba o 

poprawność słownikową 

tworzonych wypowiedzi, sa-

modzielnie  

i swobodnie dobiera zdrob-

nienia, zgrubienia, syno-

nimy, antonimy, wyrazy wie-

loznaczne, frazeologizmy, 

słownictwo wartościujące i 

opisujące, wzbogacając tekst 

w zależności od formy wypo-

wiedzi i sytuacji komunika-

cyjnej 

• składni – samodziel-

nie rozpoznaje różne typy 

Świadomie stosuje i twór-

czo wykorzystuje wiedzę 

językową w zakresie treści 

materiałowych przewidzia-

nych programem nauczania 

słownictwa, składni, fleksji  

i fonetyki 

 

 



pojedyncze oznajmu-

jące, rozkazujące, py-

tające, zdania zło-

żone; konstruuje po-

prawne zdania poje-

dyncze; stosuje wiel-

kie litery na początku 

wypowiedzenia i od-

powiednie znaki in-

terpunkcyjne na 

końcu; rozróżnia zda-

nia pojedyncze, zło-

żone i równoważnik 

zdania; wskazuje pod-

miot (wyrażony rze-

czownikiem) i orze-

czenie (czasowni-

kowe) w typowym 

zdaniu; wie, że pod-

miot można wyrazić 

różnymi częściami 

mowy; odszukuje 

orzeczenie imienne w 

• składni – kon-

struuje typowe i proste 

zdania pojedyncze 

nierozwinięte i rozwi-

nięte  

i rozpoznaje je na ty-

powych przykładach; 

konstruuje wypowie-

dzenia złożone współ-

rzędnie, podrzędnie i 

równoważniki zdań, 

używa różnych typów 

wypowiedzeń: oznaj-

mujących, rozkazują-

cych, pytających, wy-

krzyknikowych, neu-

tralnych; wskazuje 

podmiot (np. wyra-

żony rzeczownikiem, 

zaimkiem, podmiot 

domyślny) i orzecze-

nie czasownikowe i 

oraz równoważniki zdań; 

celowo używa różnych 

typów wypowiedzeń: py-

tających, oznajmujących, 

rozkazujących, wykrzyk-

nikowych, neutralnych, 

w zależności od sytuacji 

komunikacyjnej; wska-

zuje podmiot (wyrażony 

rzeczownikiem i innymi 

częściami mowy: przy-

miotnikiem liczebnikiem, 

zaimkiem, podmiot do-

myślny, a w omówionych 

na lekcji przykładach 

wskazuje podmiot w do-

pełniaczu i zdania bez-

podmiotowe), odszukuje  

w zdaniach orzeczenie 

czasownikowe i imienne; 

rozpoznaje pozostałe czę-

ści zdania: przydawkę, 

zdań pojedynczych (pyta-

jące, oznajmujące, rozkazu-

jące, neutralne, wykrzykni-

kowe, nierozwinięte, rozwi-

nięte), zdania złożone współ-

rzędnie i podrzędnie, równo-

ważniki zdań; wskazuje pod-

miot (gramatyczny – wyra-

żony różnymi częściami 

mowy: rzeczownikiem, przy-

miotnikiem, zaimkiem, li-

czebnikiem, bezokoliczni-

kiem, a także domyślny, lo-

giczny w dopełniaczu), orze-

czenie, (czasownikowe i 

imienne); rozpoznaje zdania 

bezpodmiotowe, swobodnie 

rozpoznaje  

w zdaniach pozostałe części 

zdania: przydawkę, dopeł-

nienie (bliższe i dalsze), oko-



zdaniach znanych z 

lekcji; wymienia po-

zostałe części zdania: 

przydawka, dopełnie-

nie, okolicznik, po-

daje pytania, na które 

odpowiadają; zna po-

jęcia związek wyra-

zowy, wyraz nad-

rzędny, wyraz pod-

rzędny, grupa pod-

miotu, grupa orzecze-

nia; wskazuje w zda-

niu wyrazy, które się 

ze sobą łączą; rozpo-

znaje określenia rze-

czownika i czasow-

nika; z pomocą nau-

czyciela lub odnosząc 

się do schematu spo-

rządza wykres zdania 

pojedynczego; rozpo-

znaje na przykładach 

imienne; podaje przy-

kłady zdań, w których 

podmiot jest wyrażony 

inną częścią mowy; 

podaje przykładowe 

wyrazy, które budują 

zdanie bezpodmio-

towe,  

i przykłady takich 

zdań; rozpoznaje w 

zdaniach z lekcji pozo-

stałe części zdania: 

przydawkę, dopełnie-

nie, okolicznik (i jego 

niektóre rodzaje, np. 

czasu, miejsca, spo-

sobu) i podaje pytania, 

na które odpowiadają; 

łączy w związki wyra-

zowe wyrazy w zda-

niu; rozpoznaje okre-

ślenia rzeczownika i 

dopełnienie, okolicznik 

(na typowych przykła-

dach – okolicznik czasu, 

miejsca, sposobu, stop-

nia, celu, przyczyny, 

przyzwolenia) i podaje 

pytania, na które odpo-

wiadają; buduje spójne 

zdania pojedyncze, w 

których poprawnie łączy 

w związki wszystkie wy-

razy; wzbogaca zdania, 

dodając przydawki, do-

pełnienia (bliższe i dal-

sze) i okoliczniki; po-

prawnie rozpoznaje 

związki wyrazów w zda-

niu i wyrazy pozostające 

poza związkami zdania, 

tworzy wykres zdania po-

jedynczego i odszukuje w 

zdaniu związki wyra-

licznik (czasu, miejsca, spo-

sobu, stopnia, celu, przy-

czyny, przyzwolenia); two-

rzy ciekawe pod względem 

składniowym wypowiedzi; 

stosuje się do zasad popraw-

ności logiczno-składniowej; 

wzbogaca zdania, dodając 

przydawki, dopełnienia i 

okoliczniki; swobodnie od-

szukuje w zdaniu związki 

wyrazowe (główny i po-

boczne), odszukuje w związ-

kach wyrazowych wyraz 

nadrzędny (określający), 

podrzędny (określany), znaj-

duje wyrazy pozostające 

poza związkami zdania, wy-

razy równorzędne (szereg); 

odszukuje w zdaniach zwią-

zek główny i związki po-

boczne, grupę podmiotu i 



z lekcji zdanie zło-

żone współrzędnie i 

podrzędnie; sporzą-

dza wykres prostego, 

krótkiego zdania zło-

żonego) 

• fleksji – roz-

poznaje i odmienia 

rzeczowniki o typo-

wej odmianie, cza-

sowniki, przymiot-

niki, liczebniki i wy-

mienia większość ich 

typów; podaje pyta-

nia, na które odpowia-

dają odmienne i nie-

odmienne części 

mowy; podaje przy-

kłady różnych rodza-

jów liczebników, za-

imków, odmienia za-

czasownika; konstru-

uje wykres krótkiego, 

prostego zdania poje-

dynczego; wyjaśnia 

pojęcia związek wyra-

zowy, wyraz nad-

rzędny, wyraz pod-

rzędny, grupa pod-

miotu, grupa orzecze-

nia, wskazuje je na ty-

powych, prostych 

przykładach, sporzą-

dza wykres typowego 

zdania złożonego  

• fleksji – rozpo-

znaje i odmienia ty-

powe rzeczowniki 

własne i pospolite, a 

także niektóre rze-

czowniki o nietypowej 

odmianie, czasowniki, 

zowe (główny i po-

boczne), odszukuje w 

związkach wyrazowych 

wyraz nadrzędny, pod-

rzędny, wyrazy równo-

rzędne (szereg); wska-

zuje w zdaniach związek 

główny i związki po-

boczne, grupę podmiotu i 

grupę orzeczenia; stosuje 

się do zasad poprawnej 

interpunkcji; rozpoznaje 

zdanie złożone współ-

rzędnie i podrzędnie; spo-

rządza wykres zdania zło-

żonego 

• fleksji – rozpo-

znaje i najczęściej po-

prawnie odmienia rze-

czowniki o typowej i nie-

typowej odmianie znane 

grupę orzeczenia; dba o po-

prawne łączenie wyrazów w 

związki i interpunkcję wypo-

wiedzeń złożonych; bezbłęd-

nie sporządza wykresy pro-

stych i rozbudowanych zdań 

pojedynczych  

• fleksji – rozpoznaje i 

swobodnie stosuje w wypo-

wiedziach w poprawnych 

formach odmienne i nie-

odmienne części mowy o ty-

powej i nietypowej odmianie 

przewidziane  

w programie nauczania; bez-

błędnie określa formę od-

miennych części mowy, w 

tym poprawnie rozpoznaje i 

odmienia rzeczowniki o ty-

powej i nietypowej odmianie 

(własne, pospolite, kon-



imki; z reguły po-

prawnie określa czas, 

osobę, liczbę, rodzaj, 

tryb czasownika, a z 

niewielką pomocą na-

uczyciela aspekt: do-

konany, niedokonany, 

stronę czasownika; 

wskazuje rzeczowniki 

własne i pospolite; 

odmienia i stopniuje 

przymiotniki; od-

dziela temat od koń-

cówki w wyrazach 

znanych z lekcji; stop-

niuje przysłówki; roz-

poznaje formy nieo-

sobowe czasownika 

(bezokolicznik, formy 

zakończone na -no, -

to); podaje przykłady 

przyimka, partykuły, 

przymiotniki; rozpo-

znaje i z reguły po-

prawnie odmienia li-

czebniki, zaimki, 

określa formę czasow-

nika: osobę, liczbę, 

tryb, aspekt (doko-

nany, niedokonany), 

stronę; z niewielką po-

mocą nauczyciela 

przekształca czasow-

niki: w stronie czyn-

nej, biernej, zwrotnej, 

w różnych trybach, 

aspektach; rozpoznaje 

i nazywa na typowych 

przykładach typy li-

czebników; podaje 

przykłady różnych ty-

pów zaimków i wyja-

śnia ich funkcję; od-

dziela temat od koń-

z lekcji (własne, pospo-

lite, konkretne, abstrak-

cyjne); rozpoznaje i po-

prawnie odmienia cza-

sowniki (osoba, liczba, 

czas, tryb); rozumie kon-

strukcje strony czynnej, 

biernej, zwrotnej; rozpo-

znaje czasowniki nie-

przechodnie; prze-

kształca czasowniki w 

różnych formach  (strona, 

aspekt, tryb); rozpoznaje 

formy nieosobowe cza-

sownika (bezokolicznik, 

formy zakończone na -

no, -to); odmienia cza-

sowniki typu wziąć; roz-

poznaje, odmienia i stop-

niuje przymiotniki, wska-

zując sposób stopniowa-

nia (regularny, nieregu-

kretne, abstrakcyjne), cza-

sowniki (osoba, liczba, czas, 

tryb, strona), wskazuje cza-

sowniki przechodnie i nie-

przechodnie; bezbłędnie roz-

poznaje formy osobowe i 

nieosobowe czasownika 

(bezokolicznik, formy za-

kończone na -no, -to), swo-

bodnie przekształca czasow-

niki w różnych formach 

(strona, aspekt, tryb, czas); 

bezbłędnie rozpoznaje przy-

słówki odprzymiotnikowe i 

niepochodzące od przymiot-

nika  

i stopniuje je, nazywając ro-

dzaj stopniowania; rozpo-

znaje typy liczebników, za-

imków, zastępuje rzeczow-

niki, przymiotniki, przy-



spójnika i wykrzyk-

nika; poprawnie od-

mienia najbardziej 

popularne wyrazy o 

nietypowej odmianie; 

odmienia według 

wzoru czasowniki 

typu wziąć  

• fonetyki – zna 

alfabet, odróżnia gło-

skę od litery, przy po-

mocy nauczyciela 

dzieli głoski na 

twarde i miękkie, 

dźwięczne i bez-

dźwięczne; podaje 

przykłady głosek ust-

nych i nosowych, 

dzieli wyrazy znane z 

lekcji na głoski, litery 

i sylaby; zna podsta-

cówki w rzeczowni-

kach znanych z lekcji, 

wskazuje oboczności 

w typowych wyrazach 

odmiennych; odmie-

nia (liczba, rodzaj, 

przypadek) i stopniuje 

przymiotniki, nazywa 

rodzaje stopniowania 

(regularne, nieregu-

larne, opisowe); roz-

poznaje przysłówki i 

stopniuje je, nazywa-

jąc rodzaj stopniowa-

nia; podaje przykłady 

przysłówków odprzy-

miotnikowych i niepo-

chodzących od przy-

miotnika; rozpoznaje 

typowe przyimki (i 

wyrażenia przyim-

kowe), używa przyim-

larny, opisowy); rozpo-

znaje i odmienia liczeb-

niki; określa rodzaje li-

czebników, zaimków 

(określa ich formę, prze-

ważnie poprawnie wska-

zuje zaimki w tekście, na-

zywa ich rodzaje, wyja-

śnia ich funkcję i stosuje 

je  

w celu uniknięcia powtó-

rzeń, poprawnie używa 

krótszych i dłuższych 

form zaimków); wska-

zuje przyimek (i wyraże-

nie przyimkowe), party-

kułę, wykrzyknik, spój-

nik, rozumie ich funkcję i 

podaje ich przykłady, po-

prawnie zapisuje więk-

szość przyimków złożo-

nych; używa odmiennych 

słówki i liczebniki odpo-

wiednimi zaimkami; bez-

błędnie wskazuje przyimek (i 

wyrażenie przyimkowe), 

partykułę, wykrzyknik, spój-

nik, rozumie ich funkcję i 

swobodnie podaje ich przy-

kłady, poprawnie zapisuje 

przyimki złożone, swobod-

nie stosuje krótsze i dłuższe 

formy zaimków; wykorzy-

stuje wiedzę o oboczno-

ściach w odmianie wyrazów 

do pisowni poprawnej pod 

względem ortograficznym, 

bezbłędnie wskazuje i wyja-

śnia oboczności, wskazuje 

temat główny  

i tematy oboczne oraz obocz-

ności spółgłoskowe i samo-

głoskowe 



wowe reguły akcento-

wania wyrazów w ję-

zyku polskim i stara 

się je stosować 

 

 

 

 

 

ków do określenia re-

lacji czasowych i prze-

strzennych; na ogół 

poprawnie zapisuje 

czasowniki z cząstką -

by; rozpoznaje nieoso-

bowe formy czasow-

nika  (bezokolicznik, 

formy zakończone na -

no,  

-to); stosuje wykrzyk-

niki i partykuły; roz-

poznaje najczęstsze 

zaimki i spójniki w 

tekście; poprawnie od-

mienia omówione na 

lekcji wyrazy o niety-

powej odmianie, w 

tym czasownik typu 

wziąć 

• fonetyki – zna 

części mowy w popraw-

nych formach; oddziela 

temat od końcówki, 

wskazuje  

i wyjaśnia oboczności; 

wskazuje temat główny i 

tematy oboczne oraz ob-

oczności samogłoskowe, 

spółgłoskowe  

• fonetyki – stosuje 

wiadomości z zakresu po-

działu wyrazów na litery, 

głoski i sylaby, a także 

różnic między pisownią a 

wymową w poprawnym 

ich zapisie; bezbłędnie 

dzieli głoski na ustne, no-

sowe, twarde, miękkie, 

dźwięczne i bez-

dźwięczne; dzieli na gło-

ski wyrazy ze spółgło-

skami miękkimi, np. ń – 

• fonetyki – biegle sto-

suje wiadomości z zakresu 

fonetyki i wykorzystuje je w 

poprawnym zapisie wyra-

zów, stosuje w praktyce 

wszystkie poznane zasady 

akcentowania wyrazów 

 

 



alfabet, wyjaśnia róż-

nicę między głoską a 

literą, dzieli wyrazy na 

głoski, litery i sylaby; 

dzieli głoski na twarde 

i miękkie, dźwięczne i 

bezdźwięczne, ustne  

i nosowe i potrafi je 

nazywać; wykorzy-

stuje wiedzę na temat 

rozbieżności między 

mową  

a pismem do popraw-

nego zapisywania wy-

razów; zna i stosuje 

podstawowe reguły 

akcentowania wyra-

zów w języku pol-

skim, stara się je stoso-

wać 

 

ni-s – ni-o, zna i stosuje 

reguły akcentowania wy-

razów  

w języku polskim 



Tworzenie 

wypowiedzi. 
MÓWIENIE 

 • w kilku zda-

niach opisuje obraz, 

ilustrację, plakat, 

przedmiot, miejsce, 

postać, zwierzę  

• wygłasza z pa-

mięci tekst utworu po-

etyckiego  

• potrafi wygło-

sić kilkuzdaniowe, 

schematyczne prze-

mówienie, opierając 

się na materiale lekcyj-

nym 

• posługuje się 

pozawerbalnymi środ-

kami wypowiedzi (mi-

miką, gestem) 

• stara się po-

prawnie wymawiać i 

MÓWIENIE 

 • opisuje obraz, 

ilustrację, plakat oraz 

przedmiot, miejsce, 

stosując słownictwo 

określające umiejsco-

wienie w przestrzeni; 

krótko, ale w sposób 

uporządkowany opi-

suje postać, zwierzę, 

przedmiot  

• recytuje utwory 

poetyckie, oddając ich 

ogólny nastrój i sens 

• wygłasza krót-

kie przemówienie na 

tematy związane z co-

dziennym życiem i 

bieżącym materiałem 

lekcyjnym  

• stosuje zasady 

MÓWIENIE 

 • aktywnie 

uczestniczy w rozmo-

wie o lekturze, filmie 

czy codziennych sytu-

acjach 

• w sposób lo-

giczny i uporządko-

wany opisuje przed-

miot, miejsce, krajo-

braz, postać, zwierzę, 

przedmot, przeżycia, 

obraz, ilustrację, pla-

kat, stosując właściwe 

tematowi słownictwo, 

jak i słownictwo słu-

żące do formułowania 

ocen, opinii, emocji 

oraz słownictwo opi-

sujące  

• wygłasza z pa-

MÓWIENIE 

• zaznacza akcenty lo-

giczne, stosuje pauzy, dosto-

sowuje tempo recytacji do 

treści wygłąszanych z pa-

mięci lub recytowanych 

utworów 

• wygłasza ciekawe, 

przekonujące, logiczne 

przemówienie, dbając o do-

bór najwłaściwszych argu-

mentów, środków styli-

stycznych, tembru głosu  

• interpretuje przenośne 

treści utworów poetyckich 

przewidzianych w progra-

mie nauczania 

• swobodnie dobiera i 

stosuje w swoich wypowie-

dziach wyrazy blisko-

znaczne  

MÓWIENIE 

-przedstawia własne stano-

wisko w związku ze sposo-

bem rozwiązania pro-

blemu, wykonania zadania 

-podejmuje rozmowę na te-

mat przeczytanej lek-

tury/dzieła także spoza ka-

nonu lektur przewidzia-

nych programem nauczania 

w klasie piątej; omawia je 

w odniesieniu do innych 

dzieł także spoza kanonu 

lektur 

-interpretuje metaforyczne 

i symboliczne treści utwo-

rów literackich i plastycz-

nych 

 

 

 



akcentować wyrazy 

• składa skon-

wencjonalizowane ży-

czenia, tworzy krótką 

wypowiedź o cechach 

instrukcji, np. zasady 

gry 

• potrafi sformu-

łować prostą tezę i do-

brać argument oraz 

przykład do tezy, 

krótko uzasadnia 

swoją opinię 

 

 

 

 

 

 

 

 

poprawnej wymowy i 

akcentowania wyra-

zów rodzimych 

• składa życze-

nia, tworzy krótką 

wypowiedź o cechach 

instrukcji, np. zasady 

gry 

• wskazuje wy-

razy o znaczeniu do-

słownym i metafo-

rycznym 

• dobiera wyrazy 

bliskoznaczne i prze-

ciwstawne, z reguły 

stosuje poprawne 

związki wyrazowe 

• świadomie po-

sługuje się pozawer-

balnymi środkami 

wypowiedzi (mimiką, 

mięci teksty poetyc-

kie, posługując się 

pauzą, barwą głosu  

• wygłasza przy-

gotowane wcześniej 

przemówienie, dbając 

o dobór argumentów, 

środków stylistycz-

nych, tembru głosu 

• świadomie po-

sługuje się pozawer-

balnymi środkami 

wypowiedzi (mimiką, 

gestem) 

• stosuje się do 

zasad właściwego ak-

centowania wyrazów 

i intonowania wypo-

wiedzeń 

• składa życze-

i przeciwstawne oraz po-

prawne związki wyrazowe 

• świadomie wzbogaca 

komunikat pozawerbalnymi 

środkami wypowiedzi 

• stosuje się do zasad 

właściwego akcentowania 

wyrazów i intonowania wy-

powiedzeń 

• składa pomysłowe ży-

czenia, podziękowanie, two-

rzy precyzyjną wypowiedź o 

cechach instrukcji, np. za-

sady gry  

• dokonuje samokrytyki 

wypowiedzi i doskonali ją 

pod względem konstrukcji i 

języka 

• formułuje tezę, podaje 

przekonujące, przemyślane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gestem) 

• formułuje tezę i 

podaje do niej proste 

argumenty i przy-

kłady, logicznie uza-

sadnia swoją opinię 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nia, tworzy wypo-

wiedź o cechach in-

strukcji, np. zasady 

gry  

• objaśnia zna-

czenia dosłowne i me-

taforyczne wyrazów 

• dobiera i sto-

suje w swoich wypo-

wiedziach wyrazy bli-

skoznaczne (syno-

nimy)  

i przeciwstawne (an-

tonimy) oraz po-

prawne związki wyra-

zowe 

• formułuje tezę, 

podaje do niej argu-

menty i przykłady, 

odróżnia argumenty 

argumenty i przykłady, 

świadomie używa argumen-

tów odnoszących się do fak-

tów i logiki oraz odwołują-

cych się do emocji, bierze 

czynny udział w dyskusji, 

przedstawiając przemyslane 

stanowisko i logicznie, wy-

czerpująco je uzasadnia, ro-

zumie funkcję perswazji w 

wypowiedzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISANIE 

• pisze krótkie 

opowiadanie 

odtwórcze i twórcze, 

dba o następstwo 

zdarzeń 

• pisze 

kilkuzdaniowy tekst o 

charakterze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISANIE 

 • układa opo-

wiadanie odtwórcze i 

twórcze, zachowując 

właściwą kolejność 

zdarzeń  

• pisze krótki, 

odnoszące się do fak-

tów i logiki oraz od-

wołujące się do emo-

cji, potrafi zabrać głos 

w dyskusji, zaprezen-

tować i logicznie uza-

sadnić swoją opinię, 

wie, czym jest per-

swazja, i potrafi na nią 

odpowiednio zareago-

wać 

 

 

PISANIE 

 • pisze po-

prawne: tekst argu-

mentacyjny, charakte-

rystykę postaci rze-

czywistej i bohatera li-

terackiego, opis prze-

żyć wewnętrznych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISANIE 

• w wypowiedziach pi-

semnych konsekwentnie sto-

suje akapity jako znak logicz-

nego wyodrębnienia frag-

mentów wypowiedzi (m.in. 

wstęp, rozwinięcie, zakoń-

czenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISANIE 

-tworzy samodzielne wy-

powiedzi cechujące się 

ciekawym twórczym uję-

ciem tematu, poprawną 

konstrukcją oraz właści-

wym doborem środków 

językowych 



argumentacynjym na 

tematy związane  

z codziennym życiem  

• sporządza 

krótką 

charakterystykę na 

podstawie planu i 

słownictwa 

zgromadzonego na 

lekcji  

• próbuje 

zredagować 

kilkuzdaniowy opis 

przeżyć 

• tworzy 

kilkuzdaniowy opis 

obrazu, rzeźby i 

plakatu, opisując 

usytuowanie 

elementów, ich 

kształt, wielkość i 

kolorystykę 

• w dłuższych 

logiczny tekst argu-

mentacyjny  

• sporządza 

schematyczną charak-

terystykę postaci rze-

czywistej i bohatera li-

terackiego, pisze opis 

przeżyć z wykorzysta-

niem słownictwa z 

lekcji  

• tworzy na ogół 

poprawny opis obrazu, 

rzeźby i plakatu, sto-

sując słownictwo 

określajace umiejsco-

wienie w przestrzeni, 

ich wygląd (kolor, 

kształt itp.)  

• w dłuższych 

formach wypowiedzi 

stosuje co najmniej 

• w dłuższych 

wypowiedziach pi-

semnych stosuje aka-

pity jako znak logicz-

nego wyodrębnienia 

fragmentów wypo-

wiedzi  

• w sposób upo-

rządkowany opisuje 

obraz, ilustrację, pla-

kat, rzeźbę, stosując 

słownictwo opisujące 

oraz służące do for-

mułowania ocen i opi-

nii, emocji  

• zachowuje es-

tetykę zapisu wypo-

wiedzi 

• w wypowie-

dziach związanych z 

lekturą, filmem czy 

• zachowuje estetykę 

zapisu wypowiedzi, dba, aby 

zapis jego wypowiedzi uła-

twiał jej czytanie odbiorcy  

• tworzy szczegółowy, 

dobrze skomponowany opis 

obrazu, rzeźby i plakatu, sto-

sując właściwe danej dziedzi-

nie sztuki nazewnictwo i 

słownictwo opisujące oraz 

służące do formułowania 

ocen i opinii, emocji  

• sporządza poprawny, 

bogaty leksykalnie opis prze-

żyć wewnętrznych  

• uzasadnia własne zda-

nie, podaje odpowiednie 

przykłady, np. z lektury 

• udziela wyczerpują-

cych wypowiedzi popraw-

-wykazuje się szczególną 

dbałością o poprawność or-

tograficzną, interpunk-

cyjną, fleksyjną i skła-

dniową oraz estetykę za-

pisu wypowiedzi 

 



formach wypowiedzi 

pisemnych stara się 

stosować akapit jako 

znak logicznego 

wyodrębnienia 

fragmentów 

wypowiedzi 

• jego 

wypowiedzi są 

czytelne  

• konstruuje i 

zapisuje 

kilkuzdaniowe 

wypowiedzi poprawne 

pod względem 

logicznym, stara się, 

aby były poprawne 

pod względem 

językowym  

• rozróżnia 

współczesne formy 

komunikatów (np. e-

mail, SMS) i 

trzy akapity jako znak 

logicznego wyodręb-

nienia fragmentów 

wypowiedzi (wstęp, 

rozwinięcie, zakoń-

czenie) 

• na ogół zacho-

wuje estetykę zapisu 

wypowiedzi 

• konstruuje i za-

pisuje kilkuzdaniowe 

wypowiedzi poprawne 

pod względem lo-

giczno-składniowym i 

na ogół poprawne pod 

względem językowym  

• używa wypo-

wiedzeń pojedynczych 

i złożonych 

• w zależności 

od adresata i sytuacji 

codziennymi sytua-

cjami łączy za pomocą 

odpowiednich spójni-

ków i przyimków 

współrzędne i pod-

rzędne związki wyra-

zowe i stosuje się do 

zasad interpunkcji 

• w wypowie-

dziach stosuje po-

prawne formy grama-

tyczne rzeczownika, 

przymiotnika, liczeb-

nika i czasownika we 

wszystkich trybach 

• w wypowie-

dziach gromadzi wy-

razy określające i na-

zywające cechy np. 

charakteru na podsta-

nych pod względem kon-

strukcyjnym, stylistycznym, 

ortograficznym 

• w wypowiedziach 

związanych z lekturą, tek-

stem poetyckim, filmem czy 

codziennymi sytuacjami sto-

suje bogate słownictwo, fra-

zeologizmy, przysłowia 

związane z omawianą tema-

tyką; jego język jest po-

prawny  

• dokonuje samodziel-

nej autokorekty napisanego 

tekstu pod względem ortogra-

ficznym, interpunkcyjnym, 

stylistycznym i treściowym  

• sprawnie wyszukuje i 

samodzielne dobiera cytaty, 

zapisuje je w cudzysłowie, 

szczególnie dba o całkowicie 



odpowiednio się nimi 

posługuje, 

zachowując 

podstawowe zasady 

etykiety językowej 

 

świadomie dobiera 

wypowiedzenia oznaj-

mujące, pytające i roz-

kazujące 

• udziela odpo-

wiedzi w formie zdań 

złożonych 

• stara się do-

strzegać błędy orto-

graficzne i interpunk-

cyjne w tworzonej wy-

powiedzi i je popra-

wiać 

• wyszukuje cy-

taty i zapisuje je w cu-

dzysłowie, potrafi 

wprowadzić je w tekst  

• dobiera argu-

menty i przykłady do 

tezy, rozróżnia argu-

menty odnoszące się 

wie zachowań i po-

staw 

• dostrzega 

błędy ortograficzne i 

interpunkcyjne w two-

rzonej wypowiedzi i je 

poprawia 

• sprawnie wy-

szukuje cytaty, zapi-

suje je w cudzysłowie 

i wprowadza do swo-

jego tekstu  

• formułuje tezę, 

dobiera argumenty i 

przykłady, zarówno 

odnoszące się do fak-

tów i logiki, jak i od-

wołujące się do emo-

cji 

 

wierny zapis cytatu, płynnie 

wprowadza cytat do wła-

snego tekstu 

• samodzielnie formu-

łuje tezę, przy jej uzasadnia-

niu płynnie dobiera przeko-

nujące argumenty i przy-

kłady, zarówno odnoszące się 

do faktów i logiki, jak i odwo-

łujące się do emocji 

 

 

 

 



do faktów  

i logiki oraz odwołu-

jące się do emocji   

 

Samokształcenie.  DOCIERANIE  

DO INFORMACJI 

• potrafi spraw-

dzić pisownię wyrazu 

w słowniku orto-

graficznym, korzystać 

ze słownika języka 

polskiego, słownika 

wyrazów obcych 

• potrafi odszu-

kać wyrazy w słow-

niku wyrazów blisko-

znacznych, umie z po-

mocą nauczyciela 

sprawdzić użycie 

związków w słowniku 

DOCIERANIE  

DO INFORMACJI 

• stara się 

rozwijać umiejętność 

krytycznej oceny 

pozyskanych 

informacji  

• zna i stosuje 

zasady korzystania z 

zasobów 

bibliotecznych 

DOCIERANIE  

DO INFORMACJI 

 • rozwija umiejęt-

ności efektywnego 

posługiwania się tech-

nologią informacyjną 

oraz zasobami inter-

netowymi i wykorzy-

stuje te umiejętności 

do znalezienia po-

trzebnych mu infor-

macji  

• rozwija umiejęt-

ność krytycznej oceny 

pozyskanych informa-

cji  

• zna i regularnie 

DOCIERANIE  

DO INFORMACJI 

• stara się rozwijać umie-

jętność krytycznej oceny pozy-

skanych informacji  

• zna i stosuje zasady ko-

rzystania z zasobów bibliotecz-

nych  

 

 

DOCIERANIE 

DO INFORMACJI 

-wybiera i twórczo wyko-

rzystuje informacje z róż-

nych źródeł (np. czaso-

pism, stron internetowych) 

we własnych wypowie-

dziach o charakterze infor-

macyjnym lub oceniają-

cym 

-szuka inspiracji do wzbo-

gacenia swoich tekstów w 

słownikach wyrazów bli-

skoznacznych i poprawnej 

polszczyzny 

-dba o czystość i popraw-

ność swojej wypowiedzi, 



poprawnej polszczy-

zny 

• potrafi znaleźć 

prostą informację w in-

ternecie, stara się wy-

szukiwać wiarygodne 

informacje  

• z pomocą bi-

bliotekarza korzysta z 

zasobów bibliotecz-

nych, w tym ze słowni-

ków specjalnych, np. 

terminów literackich 

 

stosuje zasady korzy-

stania z zasobów bi-

bliotecznych (np. w 

bibliotekach szkol-

nych oraz on-line) 

 

 

korzystając z różnych źró-

deł: słowników, poradni-

ków, audycji radiowych i 

programów telewizyjnych 

 

Lektury 

obowiązkowe 

J.R.R.Tolkien „Hobbit, czyli 

tam i z powrotem” 
    

Lektury 

uzupełniające 

Lucy Maud Montgomery 

„Ania z Zielonego Wzgórza” 

*ostatecznego wyboru lektur 

dokonuje nauczyciel 
   

 


