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Zespół nauczycieli języka polskiego 
w oparciu o wytyczne podstawy programowej 

oraz założenia programu nauczania „Myśli i słowa” 

 

Zgodnie z zapisami podstawy programowej uczeń kończący 8 klasę szkoły podstawowej 

powinien:  

 znać kanon literatury polskiej,  

 interpretować teksty z wykorzystaniem kontekstów,  

 postrzegać tradycję jako wartość,  

 mieć pełną wiedzę o systemie języka,  

 świadomie tworzyć teksty mówione i pisane,  

 umiejętnie wyrażać swoje przekonania i opinie,  

  umieć pracować samodzielnie.  

 
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO 

NA POSZCZEGÓLNE OCENY DO KLASY VII i VIII 
 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA - Uczeń: 

 poznaje teksty z zakresu lektur obowiązkowych, 

 opanował proste wiadomości, wypowiada się z wykorzystaniem pytań pomocniczych 
  i wskazówek nauczyciela, 

 słucha wypowiedzi nauczyciela i uczniów (w różnych sytuacjach dydaktycznych) 
      oraz przytacza/powtarza ich główne tezy i sformułowane wnioski, 

 zapoznaje się z informacjami na temat autorów omawianych dzieł, 

 kojarzy dzieło z nazwiskiem autora, 

 czyta cicho ze zrozumieniem fragmenty różnorodnych tekstów, 

 próbuje określić rodzaj narracji lub wskazać osobę mówiącą w liryce, odróżnia lirykę 
bezpośrednią od pośredniej, 

 określa podstawowe elementy świata przedstawionego (czas, miejsce, przebieg akcji, 
bohaterów), 

 odróżnia świat fantastyczny od realnego, 

 wylicza cechy bohatera, 

 nazywa uczucia bohatera, wskazuje wartości, którymi postać się kieruje, 

 porządkuje wartości na zasadzie pozytywne/negatywne, 

 wymienia trzy rodzaje literackie (epika, liryka, dramat) i potrafi je odróżnić  
na zasadzie: proza, wiersz, podział na role, 

 przyporządkowuje omawiane gatunki do określonego rodzaju, 

 zna podstawowe środki poetyckie (epitet, porównanie, metafora, rym, apostrofa, 
uosobienie), 

 cytuje odpowiednie fragmenty tekstu w celu poparcia własnego zdania, 

 dostrzega różnicę między literaturą piękną a popularnonaukową, 

 wie, czym jest aforyzm, 

 rozróżnia części mowy, potrafi wymienić, które są odmienne a które nieodmienne, odmienia 
rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i liczebniki, 

 rozróżnia części zdania, wskazuje podmiot i orzeczenie, 

 odróżnia zdanie od równoważnika oraz zdanie pojedyncze od złożonego, 
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 wykazuje się znajomością popularnych związków frazeologicznych, zwłaszcza zaczerpniętych 
z Biblii i mitologii, 

 formułuje wypowiedzi według określonych zasad, korzystając z pomocy nauczyciela, 

 opisuje inny tekst kultury np. obraz, rzeźbę, 

 wypowiada się zgodnie z tematem i podstawowymi normami ogólnopolskiej wymowy, 

 redaguje wskazane w podstawie programowej pisemne formy wypowiedzi, potwierdzając 
znajomość wyznaczników form, korzysta ze schematu lub planu, 

 podejmuje się pamięciowego opanowania tekstu - recytacji, 

 prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

 wskazuje elementy dramatu, takie jak: akt, scena, tekst główny, poboczny, monolog, dialog, 

 odróżnia czasownik od imiesłowu oraz czasownik dokonany od niedokonanego, 

 rozpoznaje tryby czasownika, 

 odróżnia styl oficjalny od nieoficjalnego  

 odróżnia wyraz podstawowy od pochodnego  

 wyszukuje informacje w różnych źródłach np. dostępna literatura, Internet, prasa codzienna, 

 stara się wywiązać z powierzonych mu zadań, np. podczas pracy w grupach, 

 stara się samodzielnie docierać do informacji, współrealizuje projekty, 

 dostrzega różnice między literaturą piękną a publicystyką, 

 rozróżnia style wypowiedzi, 

 określa relację podrzędności i nadrzędności w zdaniu złożonym, 

 gromadzi stosowane słownictwo do wskazanej formy wypowiedzi, 

 odróżnia głoskę od litery. 
 

OCENA DOSTATECZNA - Uczeń: opanował wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 

 umiejętni słucha wypowiedzi nauczyciela i uczniów w rozmaitych sytuacjach dydaktycznych 
oraz rekonstruuje wypowiedzi i podejmuje próbę samodzielnego wynotowania 
najistotniejszych myśli, 

 wskazuje przyczyny i skutki zjawisk oraz zachowań bohaterów w omawianych tekstach 
literackich, wskazuje i hierarchizuje wartości, 

 rozwija wiadomości o świecie przedstawionym, 

 próbuje wyciągnąć logiczne wnioski z własnej lub cudzej wypowiedzi, 

 buduje poprawne merytorycznie (z dopuszczeniem drobnych błędów) formy wypowiedzi 
zawarte w podstawie programowej, 

 czyta ze zrozumieniem teksty epickie, liryczne i dramatyczne, samodzielnie wykorzystując 
polecenia nauczyciela, 

 rozpoznaje gatunki i wskazuje ich cechy (fraszka, pieśń, hymn, sonet, powieść historyczna, 
satyra, ballada, pamiętnik, przypowieść, komedia, dramat, powieść detektywistyczna), 

 rozpoznaje gatunki dziennikarskie, 

 próbuje określić funkcję wykorzystanych środków poetyckich, w tym: wykrzyknienia, 
paralelizmu, pytania retorycznego, kontrastu, peryfrazy, paradoksu, alegorii, symbolu, 
przerzutni, 

 określa w tekstach relacje nadawca – odbiorca oraz intencje wypowiedzi, 

 wie kim/czym są: nadawca, odbiorca, komunikat, kod, kontekst, 

 wykazuje się funkcjonalną znajomością podstawowych reguł ortografii  i interpunkcji, 

 umiejętnie korzysta ze słowników, 

 przestrzega zasad kompozycyjnych tekstu - akapity, określa ich funkcję, 

 dostrzega różnice między literaturą piękną a przemówieniem, 

 recytuje w interpretacji zgodnej z tematem i stylem tekstu, 
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 znajduje powiązania między różnymi tekstami kultury, dokonując opisu posługuje się 
właściwą terminologią, 

 rozróżnia wszystkie części zdania, 

 odróżnia zdanie złożone współrzędnie od podrzędnego, 

 rozpoznaje strony czasownika, 

 rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych, 

 odróżnia temat fleksyjny od końcówki, 

 świadomie dobiera synonimy i antonimy do wyrażenia zamierzonych treści, 

 wie, czym są homonimy, 

 wykorzystuje wykrzyknik jako część mowy w celu wyrażenia emocji, rozróżnia tryb 
rozkazujący, 

 stosuje wołacz w celu osiągnięcia efektów retorycznych, 

 dokonuje selektywizacji materiału pozyskanego z różnych źródeł, 

 aktywnie pracuje w grupie podczas wykonywania zadań i realizacji projektów, 

 dostrzega różnice między literaturą piękną a publicystyką, wymienia gatunki publicystyczne, 

 rozróżnia style wypowiedzi, potrafi podać ich wyróżniki, 

 określa relację podrzędności i nadrzędności w zdaniu złożonym, nazywa typy zdań złożonych 
(podmiotowe, orzecznikowe, przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe), 

 gromadzi stosowane słownictwo do wskazanej formy wypowiedzi, redaguje wypowiedź 
według wskazanego schematu, 

 zna pojęcie germanizacja i rusyfikacja, potrafi powiązać je z historią Polski, 

 wymienia bohaterów II wojny światowej, 

 rozróżnia głoski, litery, samogłoski i spółgłoski. 
 

OCENA DOBRA- Uczeń: opanował powyższe wymagania oraz: 

 czyta głośno, dokonując interpretacji, 

 wyjaśnia, w jaki sposób nastrój utworu oddziałuje na czytelnika, 

 wyjaśnia symboliczne znaczenia elementów konstrukcyjnych tekstu, 

 wyjaśnia sens wyznania podmiotu lirycznego, określa rodzaj liryki, 

 nazywa stany emocjonalne podmiotu lirycznego oraz bohaterów literackich, 

 określa rolę wartości w życiu człowieka i bohaterów literackich, 

 wyjaśnia, jaką funkcję pełnią motywy  w tekstach kultury, 

 uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i uczniów, umiejętnie sporządza notatki z ich 
wykorzystaniem, 

 wypowiada się zgodnie z tematem, wyszukuje argumenty, które wykorzystuje  
w wypowiedzi, dochodzi do logicznych wniosków, a własne stanowisko wyraża  
w dyskusji, 

 poprawnie opanował i redaguje wszystkie pisemne formy wypowiedzi przewidziane na 
danym etapie kształcenia, 

 zna, rozpoznaje i określa funkcję literackich środków wyrazu, 

 dostrzega ironię, 

 wskazuje i interpretuje nawiązania kulturowe między różnymi tekstami, w opisie potrafi 
wskazać kontekst, 

 formułuje intencję wypowiedzi poetyckiej, 

 wie, na czym polega postawa stoicka, 

 dostrzega powiązania między budową a wymową tekstu, 

 dokonuje zestawienia tekstów, wyciąga wnioski, 
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 świadomie stosuje różne style wypowiedzi, potrafi dobrać właściwy do sytuacji 
komunikacyjnej, 

 wie, na czym polega synkretyzm rodzajowy, 

 w pracy z tekstem poprawnie wykorzystuje wskazówki nauczyciela, 

 świadomie dobiera treść przekazów medialnych, 

 świadomie i poprawnie korzysta z różnych nośników przekazu, 

 rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej: powieść lub opowiadanie obyczajowe, 
przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy, 

 wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu słownictwa, składni, 
fonetyki, 

 wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym, 

 rozróżnia typy zdań podrzędnie złożonych (orzecznikowe, podmiotowe, przydawkowe, 
dopełnieniowe, okolicznikowe), 

 określa relacje między składnikami aktu komunikacyjnego, 

 rozróżnia mowę zależną i niezależną 

 twórczo pracuje w grupie, kreatywnie włącza się w realizację projektu, 

 dostrzega różnice między literaturą piękną a publicystyką, wymienia gatunki publicystyczne i 
wskazuje ich charakterystyczne cechy, 

 rozróżnia style wypowiedzi, potrafi podać ich wyróżniki, tworzy wypowiedź we wskazanym 
stylu, 

 określa relację podrzędności i nadrzędności w zdaniu złożonym, nazywa typy zdań złożonych 
(podmiotowe, orzecznikowe, przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe  i jego typy), 
rysuje wykres, 

  redaguje wypowiedź zachowując jej wyznaczniki, 

 zna pojęcie germanizacja i rusyfikacja, potrafi powiązać je z historią Polski oraz z omawianymi 
lekturami, 

 wymienia bohaterów II wojny światowej, 

 wyjaśnia pojęcie Holocaust, 

 wie, kogo nazywamy i zaliczamy do pokolenia Kolumbów, 

 rozróżnia głoski, litery, samogłoski i spółgłoski oraz sylaby, 

 wie na czym polega akcent wyrazowy, poprawnie akcentuje wyrazy, 

 zna mechanizm powstawania upodobnień, 

 rozróżnia typy błędów językowych, w tym pleonazm. 
 

OCENA BARDZO DOBRA - Uczeń: opanował powyższe wymagania oraz: 

 

 buduje logiczną i spójną wypowiedź na określony temat, argumentuje i wnioskuje, 

 zajmuje aktywne stanowisko nadawcy i odbiorcy komunikatu słownego, dyskutuje, 

 sprawnie opanował wszystkie formy wypowiedzi przewidziane na dany etap kształcenia, 

 samodzielnie pracuje z tekstem, wykorzystując i modyfikując zawarte w nim informacje, 

 krytycznie odbiera treści przekazów medialnych, 

 omawia moralną wymowę dzieła i określa jego wartości estetyczne, 

 sprawnie i świadomie wykorzystuje wiedzę językową w zakresie składni  i słowotwórstwa, 

 rozpoznaje w zdaniach i w równoważnikach zdań różne rodzaje podmiotów, orzeczeń, 
dopełnień, okoliczników oraz przydawkę – rozumie ich funkcje, 

 rozróżnia rodzaje zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie, imiesłowowe równoważniki 
zdań, zdania bezpodmiotowe oraz rozumie ich funkcje w wypowiedzi, 
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 omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu (tytułu, podtytułu, motta, apostrofy, 
puenty, punktu kulminacyjnego), 

 uwzględnia w analizie potrzebne konteksty, 

 rozpoznaje i charakteryzuje zjawisko perswazji i manipulacji, 

 rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową, 

 wprowadza do wypowiedzi partykuły, rozumiejąc ich rolę w modyfikowaniu znaczenia 
składników wypowiedzi, 

 uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów 
sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne, dokonuje 
przekładu intersemiotycznego, 

 dostrzega wartości pozytywne i ich przeciwieństwa w literaturze i innych sztukach oraz 
poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne, 

 wie czym są: autotematyzm, absurd, groteska, 

 inspiruje i koordynuje pracę grupy, potrafi dokonać rzetelnej oceny działań poszczególnych 
jej członków, jest inicjatorem/liderem grupy projektowej, 

 rozróżnia wszystkie typy upodobnień wewnątrzwyrazowych i międzywyrazowych, 

 wykorzystuje w wypowiedziach środki retoryczne, 

 potrafi formułować konkluzje, 

 zna podłoże historyczne okresu zaborów oraz II wojny światowej. 
 

OCENA CELUJĄCA - Uczeń: opanował wymagania na wszystkie oceny, a ponadto: 

 samodzielnie poszukuje różnych rozwiązań danego problemu, 

 posiada umiejętność samodzielnego budowania spójnego, logicznego, bezbłędnego 
językowo, o wysokim poziomie merytorycznym tekstu pisanego oraz wypowiedzi ustnej, 

 ma wszechstronną i bogatą erudycję polonistyczną i interdyscyplinarną, 

 przystępuje do konkursów na szczeblu co najmniej szkolnym, 

 posiada umiejętność twórczej pracy z tekstem literackim, popularnonaukowym  i naukowym, 

 znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, piosenkach) 
nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych, wskazuje przykłady mieszania 
gatunków, 

 dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, religijnych, etycznych, 
kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość, 

 rozpoznaje wieloznaczność znaczeniową w różnych tekstach kultury, 

 potrafi dokonać korelacji międzyprzedmiotowej, 

 wykorzystuje w interpretacji elementy wiedzy o kulturze oraz potrzebne konteksty, 

 znajduje nawiązania do tradycyjnych wątków tradycyjnych i kulturowych. 
………………………………………………………………………………………… 

 

W klasie siódmej będziemy bazować na formach wypowiedzi poznanych w klasach młodszych (opis, 

list, charakterystyka, opowiadanie, streszczenie), a dodatkowo zostaną wprowadzone: 

 opis budowli, 

 charakterystyka porównawcza, 

 recenzja, 

 przemówienie, 

 tekst argumentacyjny, 

 rozprawka. 
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W klasie ósmej zostaną wprowadzone: 

 głos w debacie, 

 opis sytuacji, 

 wywiad, 

 podanie, 

 życiorys, 

 CV, 

 list motywacyjny. 
 
 


