
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIA KLASY V 
 
 

1. Obowiązkowe podręczniki: 
• Hanna Dobrowolska i Urszula Dobrowolska: „Jutro pójdę w świat” (WSiP) – podręcznik i 

zeszyt ćwiczeń. 
 

2. Najważniejsze umiejętności, które uczniowie kształcą w ciągu roku szkolnego. 
 

I. Kształcenie literackie i kulturowe: 
◦ czytanie utworów literackich: proza i poezja, 
◦ podstawowe pojęcia z teorii literatury: narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa, bohater, 

narrator, opowiadanie, tytuł, dialog, monolog, narrator, rym, rytm, strofa, wers, refren, 
zdrobnienie, osoba mówiąca w wierszu, obraz poetycki, porównanie, świat przedstawiony i 
rzeczywisty, realizm, fikcja literacka, fantastyka, elementy świata przedstawionego, wyraz 
dźwiękonaśladowczy, epitet, uosobienie, powtórzenie, 

◦ podstawowa znajomość gatunków literackich: opowiadanie, baśń, legenda, pamiętnik, hymn, 
komiks, bajka, przypowieść, mit, punkt kuluminacyjny, morał, 

◦ odbiór tekstów kultury: teksty informacyjne, publicystyczne, reklamowe; dzieła teatralne, 
filmowe, muzyczne, plastyczne, przekazy audiowizualne, programy radiowe, 

◦ składanie obietnic, formułowanie rad, 
◦ ćwiczenia kreatywnego myślenia. 

 
II. Kształcenie językowe: 

◦ znajomość części mowy i ich znaczenia: rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przysłówek, 
nieodmienne części mowy, wyrażenie przyimkowe 

◦ rozpoznanie: wypowiedzenia i ich rodzaje, równoważniki zdań, podmiot, orzeczenie, określenia, 
grupa podmiotu i grupa orzeczenia, związki wyrazowe, zdanie nadrzędne i podrzędne, rodzaje 
orzeczeń i określeń, 

◦ gramatyka języka polskiego: odmiana przez liczby, przypadki, rodzaje, formy czasu, formy 
osobowe i bezosobowe, bezokoliczniki; odmiana czasowników typu umiem, rozumiem; 
rozpoznanie i zrozumienie związków części mowy, stopniowanie, czasowniki dokonane i 
niedokonane, tryby, konstrukcje z się, odmiana i rodzaje liczebników, 

◦ zróżnicowanie języka: cel wypowiedzi, synonim, wyrazy wieloznaczne, spójność formalna i 
semantyczna tekstu, język mówiony, język pisany, związek frazeologiczny, 

◦ pojęcia z zakresu komunikacji językowej: komunikacja, nadawca, odbiorca, komunikat, 
niewerbalne środki komunikacji, głoska, literka, sylaba, akcent, etykieta językowa, intencja 
wypowiedzi, sytuacja komunikacyjna, 

◦ poznanie i opanowanie zasad ortografii i interpunkcji: wielka litera, nazwy własne, ó/u, ż/rz, 
ch/h, przymiotniki złożone, formy czasu przeszłego, stosowanie znaków interpunkcyjnych. 
stopień wyższy i najwyższy przymiotnika, em, en, om, on, ą, ę, cząstka by, przyimki, wyrażenia 
przyimkowe, przyimki złożone 

 
III. Tworzenie wypowiedzi: 

◦ elementy retoryki: dialog, fakt, selekcja informacji, akapit i ich budowa 
◦ mówienie i pisanie: dialog, plan odtwórczy, recytacja, opowiadanie, opis przedmiotu, list 

prywatny, pocztówka, zaproszenie, życzenia, tekst o charakterze argumentacyjnym, opis obrazu, 
opis krajobrazu, opis zwierzęcia, opis postaci rzeczywistej i literackiej, sprawozdanie z 
wydarzenia, sprawozdanie z filmu, sprawozdanie ze spektaklu, ogłoszenie (zawiadomienie), plan 
twórczy, współczesne formy komunikatów 

 
IV. Samokształcenie: 

◦ czytanie głośne, czytanie ciche ze zrozumieniem, 
◦ porządkuje i porównuje informacje z różnych źródeł, 
◦ gromadzenie, selekcjonowanie i zapisywanie informacji, 



◦ stosuje różne formy zapisu pozyskanych informacji, 
◦ podchodzi krytycznie do pozyckanych informacji, 
◦ poznaje życie kulturalne swojego regionu. 

 
3. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

◦ sprawdzenie zeszytu – minimum raz w ciągu roku, 
◦ sprawdziany – według działów, 
◦ dyktanda – minimum dwa w ciągu roku, 
◦ kartkówki – doraźnie. 
◦ odpowiedzi ustne – doraźnie. 

 
4. Kryteria oceniania wypracowań klasowych i domowych: 

◦ pisanie zgodnie z tematem, 
◦ poprawność kompozycyjna (zgodnie z wymogami gatunkowymi formy wypowiedzi), 
◦ poprawność językowa, 
◦ poprawność ortograficzna, 
◦ poprawność interpunkcyjna, 
◦ estetyka zapisu (akapity, marginesy, czytelny zapis). 

 
5. Kryteria oceniania dyktand: 

◦ 0 błędów – celujący, 
◦ 1 błąd – bardzo dobry, 
◦ 2 błędy – dobry+, 
◦ 3 błędy – dobry, 
◦ 4 błędy – dostateczny+ 
◦ 5 błędów – dostateczny 
◦ 6 błędów – dopuszczający+ 
◦ 7 błędów – dopuszczający 
◦ 8 błędów – niedostateczny 

 
Uwaga: 3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny 
 

6. Sprawdziany, testy, kartkówki przeliczane są na procenty i oceny zgodnie ze Statutem: 
 

98% - 100% celujący 
90% - 97% bardzo dobry 
70% - 89% dobry 
50% - 69% dostateczny 
34% - 49% dopuszczający 
  0% - 33% niedostateczny 

 

7. Uczniowie otrzymują także „plusy” i „minusy”. 
 

I. Pięć „plusów” równa się ocenie bardzo dobrej. „Plus” uczeń może otrzymać za: 
◦ krótkie zadania domowe, 
◦ przygotowanie dodatkowych materiałów wykorzystanych podczas lekcji, 
◦ aktywną pracę na lekcji. 

 
II. Trzy „minusy” równe są ocenie niedostatecznej. „Minus” uczeń może otrzymać za: 

◦ brak zadania domowego (oprócz wypracowań), 
◦ brak podręczników, zeszytu, potrzebnych materiałów, 
◦ brak zaangażowania w pracę na lekcji, 
◦ niekompletność tematów, notatek, zadań domowych w zeszycie przedmiotowym. 

 
„Plusy” i „minusy” nauczyciel odnotowuje na ostatniej karcie zeszytu ucznia. 


