
 
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIA KLASY IV 

 
 
Obowiązkowe podręczniki: 
Hanna Dobrowolska i Urszula Dobrowolska: „Jutro pójdę w świat” (WSiP) – podręcznik i zeszyt ćwiczeń. 
 
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: świat przedstawiony, wydarzenia, czas i miejsce wydarzeń, 

bohater, narrator,  czas i miejsce wydarzeń, świat rzeczywisty i wyobrażony, fikcja literacka, 
realizm, fantastyka, tytuł, dialog, monolog, rym, rytm, strofa, wers, refren, osoba mówiąca w 
wierszu, obraz poetycki,  

◦ podstawowa znajomość gatunków literackich: opowiadanie, baśń, legenda, pamiętnik, hymn, 
komiks, 

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

◦ nazywanie reakcji czytelniczych 
◦ uzasadnianie rozumienia utworu, 
◦ ocena wydarzeń, bohaterów, ich doświadczeń 
◦ określenie wartości w utworze, 
◦ odczytywanie znaczeń dosłownych i ukrytych, 
◦ interpretacja tekstu, 
◦ ćwiczenia kreatywnego myślenia. 

 

II. Kształcenie językowe: 
◦ znajomość części mowy i ich znaczenia: rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przysłówek, 
◦ rozpoznanie: wypowiedzenia i ich rodzaje, równoważniki zdań, zdania, podmiot, orzeczenie, 

określenia, grupa podmiotu i grupa orzeczenia, związki wyrazowe, wyraz nadrzędny i podrzędny, 
◦ 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, 

◦ zróżnicowanie języka: cel wypowiedzi, synonim, wyrazy wieloznaczne, spójność formalna i 
semantyczna tekstu, 

◦ pojęcia z zakresu komunikacji językowej: komunikacja, nadawca, odbiorca, komunikat, 
niewerbalne środki komunikacji, głoska, literka, sylaba, 

◦ 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. 

 
III. Tworzenie wypowiedzi: 

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

prywatny, zaproszenie, życzenia, tekst o charakterze argumentacyjnym 
 

IV. Samokształcenie: 
◦ czytanie głośne, czytanie ciche ze zrozumieniem, 
◦ wskazywanie i korzystanie z podstawowych źródeł informacji, słowników, 
◦ gromadzenie, selekcjonowanie i zapisywanie informacji, dokonywanie uogólnień 
◦ korzystanie z zasobów bibliotecznych. 

 
Kryteria oceniania dłuższych form wypowiedzi: 
 

◦ realizacja tematu, 
◦ rozwinięcie tematu, obecność elementów twórczych, 



◦ kompozycja (zgodnie z wymogami gatunkowymi formy wypowiedzi), 
◦ styl, 
◦ język, 
◦ ortografia, 
◦ poprawność interpunkcyjna, 
◦ estetyka zapisu (akapity, marginesy, czytelny zapis). 

 

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 
Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się podlega ocenie odrębnej. 

 
Zasady sprawdzania, oceniania wiedzy i umiejętności ucznia na lekcjach języka polskiego 
 

1. Ocenie podlega wiedza i umiejętności ucznia - sprawdzane w formie: sprawdzianów, kartkówek, 
rozumienia czytanego tekstu, odpowiedzi ustnych, zadań w zeszycie ćwiczeń, projektów, prezentacji, 
notatek, rysunkowych konkretyzacji utworów, wykonania wskazanych zadań w grupie, udziału w 
konkursach - dotycząca mówienia, czytania cichego i głośnego, redagowania form wypowiedzi, 
dyktand, znajomości lektur, znajomości gramatyki, zadań domowych, recytacji  i aktywności. 

2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności będą przeprowadzane i oceniane zgodnie z zasadami 
zapisanymi w Statucie Szkoły. 

3. Obowiązkiem ucznia na lekcji jest: posiadać zeszyt przedmiotowy, podręcznik, zeszyt ćwiczeń.  
4. Każdy uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zadania, brak 

zeszytu, zeszytu ćwiczeń, nieprzygotowanie z bieżącego materiału). Każde następne 
nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem „minusa”. 

5. W przypadku braku zadania domowego uczeń ma obowiązek odrobić je na kolejną lekcję. 
6. Uczeń nieobecny jeden dzień ma obowiązek uzupełnić notatkę w zeszycie i przyjść przygotowany na 

następną lekcję.  
7. Uczeń dłużej nieobecny ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian lub test w terminie dwóch tygodni. 
8. Uczeń może otrzymać „plus” za aktywność, krótkie zadania domowe, przygotowanie dodatkowych, 

materiałów wykorzystanych podczas lekcji. 
9. Uczeń może otrzymać „minus” za brak zaangażowania w pracę na lekcji, brak zadania domowego 

(oprócz wypracowań), brak podręcznika, zeszytu, potrzebnych materiałów, niekompletność notatek. 
10. Uczeń ma obowiązek prowadzenia notatek w zeszycie przedmiotowym. Jeśli uczeń nie notuje na lekcji 

i nie pracuje otrzymuje „minus”.  
11. Pięć „plusów” oznacza ocenę bardzo dobrą. Pięć „minusów” oznacza ocenę niedostateczną. 
12. „Plusy” i „minusy” nauczyciel odnotowuje na ostatniej karcie zeszytu ucznia. 
13. O ocenie klasyfikacyjnej nauczyciel informuje ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły. 

 

Sprawdziany, testy, kartkówki i wypowiedzi pisemne 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 


