
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI 

WYMAGANIA PODSTAWOWE (P) 

Uczeń: 

1. Rozumie terminologię z zakresu teorii literatury i nauki o języku. 

2. Rozumie dosłowny sens czytanych tekstów, potrafi odpowiedzieć na podstawowe pytania z nimi 

związane. 

3. Tworzy zrozumiałe dla innych wypowiedzi ustne i pisemne- zgodnie z podstawowymi kryteriami. 

4. Stosuje zasady ortografii i interpunkcji, poprawia wskazane przez nauczyciela błędy. 

5. Stara się czytać poprawnie pod względem technicznym. 

6. Czyta obowiązkowe lektury szkolne. 

7. Słucha i uważa w czasie lekcji. 

8. Stara się być aktywny na zajęciach. 

9. Rozwiązuje ćwiczenia o średnim stopniu trudności, czasami z pomocą nauczyciela. 

10. Pisze czytelnie, dba o estetykę. 

11. Wykonuje obowiązkowe prace domowe. 

12. Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Ocena dostateczna- uczeń spełnia co najmniej w 75 % wymagania P. 

Ocena dopuszczająca- uczeń spełnia co najmniej w 50 % wymagania P. Braki w wiadomościach i 

umiejętnościach nie uniemożliwiają mu dalszej nauki na poziomie podstawowym. 

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (PP) 

Uczeń: 

1. Posługuje się terminologią z zakresu teorii literatury i nauki o języku. 

2. Rozumie słuchane i czytane teksty kultury, samodzielnie je analizuje, podejmuje próby ich interpretacji. 

3. Tworzy formy wypowiedzi pisemnej zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, jego prace są poprawne 

pod względem stylistycznym, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. 

4. Posługuje się bogatym, trafnie dobranym do tematu słownictwem i poprawnym językiem zarówno w 

mowie, jak i w piśmie. 

5. Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania o znacznym stopniu trudności. 

6. Korzysta z różnych źródeł informacji, w tym ze słowników. 

7. Czyta bardzo dobrze pod względem technicznym. 

8. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

9. Wypowiada własne zdanie, wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności, potrafi je uzasadnić. 

10. Pisze estetycznie - bez skreśleń, stosuje akapity. 

11. Poprawnie i samodzielnie wykonuje prace domowe, wykonuje również zadania dodatkowe. 

12. Zawsze ma świadomość celu własnych działań. 

13. Dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami. 

14. Starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Ocena bardzo dobra - uczeń spełnia 100 % wymagań P  i  co najmniej w 75 % wymagania PP. 

Ocena dobra - uczeń spełnia 100 % wymagań P  i co najmniej w 50 % wymagania PP. 

 

Ocena celująca- uczeń spełnia  100 %  wymagań P i 100 % wymagań PP.  

Ponadto uczeń: 

1. Proponuje oryginalne rozwiązania i pokazuje dojrzałość myślenia. 

2. Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. 

3. Tworzy dodatkowe prace o dużym stopniu trudności. 

4. Bierze, z powodzeniem, udział w konkursach przedmiotowych. 


