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AGNIESZKA KROGULEC
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE 2 GIMNAZJUM
SPRAWNOŚCI

WYMAGANIA
KONIECZNE

(ocena: dopuszczający)
Słuchanie

 krytycznie słucha tekstów
reklamowych,
 wstępnie selekcjonuje
informacje z cudzej wypowiedzi,
 wydobywa z cudzej
wypowiedzi tezę i argumenty,

Mówienie

 stara się poprawnie
recytować utwór lub fragment,
 wstępnie prezentuje
informacje z podanych źródeł na
zadany temat,
 włącza się w miarę swych
możliwości do dyskusji,

PODSTAWOWE

(ocena: dostateczny)
UCZEŃ
 w trakcie słuchania odróżnia
informacje od opinii,
 selekcjonuje i wstępnie
hierarchizuje informacje z
cudzej wypowiedzi,
 wydobywa główną tezę i
związane z nią argumenty z
cudzej wypowiedzi,
 prawidłowo akcentuje
większość wyrazów,
 recytuje poprawnie utwór,
 prezentuje samodzielnie
zdobyte informacje na temat
związany z lekturą,
 przedstawia w
uporządkowany sposób
materiały do prezentacji,
 opowiada własnymi słowami
historię przedstawioną w
komiksie,
 bierze udział w dyskusji,
 opowiada o eksponatach
ekspozycji wirtualnego muzeum,

ROZSZERZONE

DOPEŁNIAJĄCE

(ocena: dobry)

(ocena: bardzo dobry)

 odróżnia perswazję od
manipulacji,
 hierarchizuje i wartościuje
informacje z cudzej wypowiedzi,
 wydobywa wnioski i
konkluzję z cudzej wypowiedzi,

 dostrzega manipulację w
cudzej wypowiedzi, potrafi się jej
przeciwstawić,
 odczytuje intencje zawarte w
wypowiedzi,
 wydobywa główne przesłanki
myślowe z cudzej wypowiedzi,

 prawidłowo akcentuje
wszystkie wyrazy,
 w czasie recytacji poprawnie
wymawia i akcentuje wyrazy,
 w ciekawy sposób prezentuje
samodzielnie zdobyte
informacje na temat związany z
lekturą,
 przedstawia wszystkie
materiały do prezentacji, łączy je
z własnym komentarzem,
 opowiada historię
przedstawioną w komiksie,
przytacza słowa bohaterów,
stosując mowę niezależną,
 bierze aktywny udział w
dyskusji, formułuje różne
rodzaje argumentów,

 prawidłowo akcentuje
wszystkie wyrazy, stosuje w
wypowiedzi odpowiednią
intonację zdaniową,
 interpretuje głosowo
recytowany utwór,
 w wybranej funkcjonalnie
formie prezentuje informacje na
wybrany przez siebie temat
związany z lekturą,
 przedstawia samodzielnie
przygotowaną prezentację,
 opowiada historię
przedstawioną w komiksie,
dynamizuje wypowiedź
odpowiednimi środkami
językowymi,
 bierze aktywny udział w
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 ocenia obejrzaną ekspozycję
wirtualnego muzeum,

Czytanie.
Odbiór tekstów literackich i
innych tekstów kultury

 zna pojęcie styl retoryczny,
 wskazuje wyrazy i ich formy,
które pozwalają rozpoznać
nadawcę w tekście,
 wyjaśnia, czym różni się
narrator od autora utworu,
 rozpoznaje w tekście
neologizmy,
 rozpoznaje w tekście
zdrobnienia i zgrubienia,
 rozpoznaje w tekście
literackim kolokwializmy i
frazeologizmy,
 odróżnia postacie i
wydarzenia historyczne od
fikcyjnych,
 dostrzega w utworze
nawiązania do innych tekstów,
 podaje dosłowne znaczenia
wybranych elementów tekstu,
 nazywa wartości, o których
jest mowa w tekście,
 kojarzy nowelę z epiką jako
rodzajem literackim,
 wyjaśnia potoczne znaczenie
pojęć tragedia, tragiczny,
 odróżnia komedię od tragedii,

 rozpoznaje styl retoryczny w
wypowiedzi,
 określa, kto i w czyim imieniu
wypowiada się w tekście,
 odróżnia narrację
pierwszoosobową od
trzecioosobowej,
 wyjaśnia, czym jest
neologizm,
 wstępnie rozpoznaje funkcje
zdrobnień i zgrubień w tekście,
 wstępnie rozpoznaje funkcję
kolokwializmów i
frazeologizmów w tekście
literackim,
 zestawia postacie i
wydarzenia historyczne i
fikcyjne,
 podaje tytuły i autorów
przywołanych w tekście
utworów, rozpoznaje wspólne
dla tych tekstów motywy,
 dostrzega przenośne
znaczenia wybranych
elementów tekstu,
 rozpoznaje i nazywa wartości
reprezentowane przez
bohaterów tekstu,

 zna podstawowe środki
językowe stylu retorycznego,
 charakteryzuje osobę
nadawcy w tekście,
 dostrzega subiektywizm
narracji pierwszoosobowej i
obiektywizm narracji
trzecioosobowej,
 rozróżnia lirykę
bezpośrednią i posrednią,
 analizuje budowę
neologizmu, wyjaśnia jego
znaczenie,
 łączy używanie zdrobnień i
zgrubień z wyrażaniem emocji,
 łączy kolokwializmy i
frazeologizmy ze stylem
potocznym,
 określa relacje między
postaciami i wydarzeniami
historycznymi i fikcyjnymi,
 komentuje sposób
przywołania w tekście innych
utworów,
 wyjaśnia przenośne
znaczenia wybranych
elementów tekstu,
 poddaje refleksji wartości, o

dyskusji, prezentuje wyraźnie
swoje stanowisko, nawiązuje do
wypowiedzi innych uczestników
dyskusji,
 wypowiada się na temat
potrzeby gromadzenia i
chronienia pamiątek przeszłości,
 wyjaśnia, na czym polega i
czemu służy retoryczny styl
wypowiedzi,
 określa relacje między
nadawcą a światem
przedstawionym w tekście,
 określa wpływ rodzaju
narracji na sposób kreowania
świata przedstawionego,
 bierze pod uwagę typ liryki
przy określaniu relacji między
nadawcą tekstu a prezentowaną
przez niego rzeczywistością,
 określa funkcję neologizmów
w wypowiedzi,
 określa funkcję
kolokwializmów i
frazeologizmów w tekście
literackim,
 odczytuje intencje wyrażane
zdrobnieniami i zgrubieniami,
 komentuje świat
przedstawiony utworu,
zawierający elementy
historyczne i fikcyjne,
 wyjaśnia, jakie znaczenia
wynikają z nawiązania w tekście
do innych utworów,

3

Pisanie

wskazuje komiczne elementy
utworu,
 wie, że wywiad nie należy do
literatury pięknej,

 wie, czym cechuje się fabuła
noweli,
 wie, że tragedia to jeden z
gatunków dramatu,
 rozpoznaje komedię jako
gatunek dramatu, podaje
przykłady komizmu w utworze,

których jest mowa w tekście,
 wie, czym cechuje się nowela
jako gatunek epicki,
 wyjaśnia, czym cechuje się
tragedia jako gatunek dramatu,
 wyjaśnia, czym cechuje się
komedia jako gatunek dramatu,
nazywa rodzaje komizmu,

 prawidłowo zapisuje głoski
jako litery,
 poprawnie dzieli przy zapisie
proste wyrazy na sylaby,
 wyjaśnia, czym jest wyraz
podstawowy i pochodny,
 wskazuje wyrazy
podstawowe dla podanych
wyrazów pochodnych, tworzy
proste wyrazy pochodne od
podanych wyrazów
podstawowych,
 tworzy logiczny ciąg zdań
pojedynczych,
 ze zdań pojedynczych tworzy
zdania współrzędnie złożone,
 stosuje proste zdania
podrzędnie złożone
przydawkowe, dopełnieniowe,
okolicznikowe,,
 stara się przestrzegać zasad
interpunkcji i ortografii,
 na podstawie wzoru układa:

 prawidłowo zapisuje głoski
jako dwuznaki,
 poprawnie dzieli przy zapisie
trudniejsze wyrazy,
 wyjaśnia, czym jest podstawa
słowotwórcza i formant,
 dzieli proste wyrazy na
podstawę słowotwórczą i
formant,
 rozwija części wypowiedzeń
w zdania złożone,
 ze zdań pojedynczych tworzy
różne rodzaje zdań
współrzędnie złożonych,
 przestrzega podstawowych
zasad interpunkcji i ortografii,
 układa samodzielnie:
– sprawozdanie z filmu lub
przedstawienia teatralnego,
– opis przeżyć wewnętrznych,
– opis sytuacji,
– logiczny ciąg pytań do
projektowanego wywiadu,

 prawidłowo zapisuje głoski
jako litery ze znakami
diakrytycznymi,
 poprawnie dzieli przy zapisie
większość wyrazów,
 zna różne rodzaje formantów,
 dzieli słowotwórczo wyrazy z
różnymi rodzajami formantów,
 tworzy logiczny ciąg zdań
podrzędnie i współrzędnie
złożonych,
 stosuje różne rodzaje zdań
współrzędnie złożonych,
 stosuje zdania podrzędnie
złożone przydawkowe, używa
spójników i zaimków
względnych, zdania podrzędnie
złożone dopełnieniowe,
wszystkie rodzaje zdań
okolicznikowych,
 celowo stosuje imiesłowy
przymiotnikowe i przysłówkowe,
 przestrzega zasad

 odczytuje przenośne
znaczenia tekstu,
 uogólnia refleksje dotyczące
wartości, o których jest mowa w
tekście,
 uzasadnia, dlaczego dany
utwór jest nowelą,
 rozpoznaje i komentuje
sytuację tragiczną w dramacie,
 rozpoznaje komizm jako
kategorię estetyczną,
 prawidłowo zapisuje głoski
miękkie,
 poprawnie dzieli przy zapisie
wszystkie wyrazy,
 odróżnia rdzeń od podstawy
słowotwórczej, tworzy
rozbudowane rodziny wyrazów,
 tworzy logiczny ciąg
różnorodnych zdań,
 stosuje wszystkie rodzaje
zdań współrzędnie złożonych,
 celowo stosuje zdania
podrzędnie złożone
przydawkowe, dopełnieniowe,
okolicznikowe,
 funkcjonalnie stosuje
wszystkie rodzaje imiesłowów
przymiotnikowych i
przysłówkowych,
 nie popełnia błędów
interpunkcyjnych i
ortograficznych,
 układa:
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– rozprawkę,
Sprawozdanie z filmu lub
przedstawienia,
– krótki opis przeżyć
wewnętrznych,
– opis sytuacji,
– pytania do projektowanego
wywiadu,

interpunkcji i ortografii,
 układa:
– sprawozdanie z filmu lub
spektaklu, zawierające ocenę
reżyserii, scenografii i gry
aktorskiej,
– opis przeżyć wewnętrznych,
stara się stosować odpowiednie
środki językowe,
– opis sytuacji, stosuje zwroty
eksponujące czas,
– pytania do wywiadu, zapisuje
je wraz z uzyskanymi
odpowiedziami,

– sprawozdanie z filmu lub
spektaklu, prezentuje ocenę i
opinię, zachęcając lub
zniechęcając do obejrzenia
omawianego dzieła,
– opis przeżyć wewnętrznych,
stosuje funkcjonalnie
odpowiednie środki językowe,
– opis sytuacji, stosuje językowe
środki dynamizujące
wypowiedź,
– zapis przeprowadzonego
przez siebie wywiadu,

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje oryginalne rozwiązania.

Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia, nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie
ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości, bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych,
podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny.
Świadomie i funkcjonalnie posługuje się bogatym słownictwem terminologicznym. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty literatury pięknej, literatury
faktu. Czyta, rozumie i wykorzystuje teksty popularnonaukowe, naukowe i publicystyczne. Potrafi analizować i interpretować dzieła malarskie z
uwzględnieniem specyfiki środków języka malarskiego. Komentuje związki dzieła malarskiego z tekstem literackim. Formułuje problemy, proponuje sposoby
ich rozwiązania.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań koniecznych, w związku z tym nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu
trudności. Brak wiedzy i umiejętności wyklucza osiągnięcie nawet minimalnego postępu
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SPRAWNOŚCI

WYMAGANIA
KONIECZNE

(ocena: dopuszczający)
Słuchanie

 krytycznie słucha tekstów
reklamowych,
 wstępnie selekcjonuje
informacje z cudzej wypowiedzi,
 wydobywa z cudzej
wypowiedzi tezę i argumenty,

Mówienie

 stara się poprawnie
recytować utwór lub fragment,
 wstępnie prezentuje
informacje z podanych źródeł na
zadany temat,
 włącza się w miarę swych
możliwości do dyskusji,

PODSTAWOWE

(ocena: dostateczny)
UCZEŃ
 w trakcie słuchania odróżnia
informacje od opinii,
 selekcjonuje i wstępnie
hierarchizuje informacje z
cudzej wypowiedzi,
 wydobywa główną tezę i
związane z nią argumenty z
cudzej wypowiedzi,
 prawidłowo akcentuje
większość wyrazów,
 recytuje poprawnie utwór,
 prezentuje samodzielnie
zdobyte informacje na temat
związany z lekturą,
 przedstawia w
uporządkowany sposób
materiały do prezentacji,
 opowiada własnymi słowami
historię przedstawioną w
komiksie,
 bierze udział w dyskusji,
 opowiada o eksponatach
ekspozycji wirtualnego muzeum,
 bierze udział w
przygotowaniu słuchowiska
radiowego

ROZSZERZONE

DOPEŁNIAJĄCE

(ocena: dobry)

(ocena: bardzo dobry)

 odróżnia perswazję od
manipulacji,
 hierarchizuje i wartościuje
informacje z cudzej wypowiedzi,
 wydobywa wnioski i
konkluzję z cudzej wypowiedzi,

 dostrzega manipulację w
cudzej wypowiedzi, potrafi się jej
przeciwstawić,
 odczytuje intencje zawarte w
wypowiedzi,
 wydobywa główne przesłanki
myślowe z cudzej wypowiedzi,

 prawidłowo akcentuje
wszystkie wyrazy,
 w czasie recytacji poprawnie
wymawia i akcentuje wyrazy,
 w ciekawy sposób prezentuje
samodzielnie zdobyte
informacje na temat związany z
lekturą,
 przedstawia wszystkie
materiały do prezentacji, łączy je
z własnym komentarzem,
 opowiada historię
przedstawioną w komiksie,
przytacza słowa bohaterów,
stosując mowę niezależną,
 bierze aktywny udział w
dyskusji, formułuje różne
rodzaje argumentów,
 ocenia obejrzaną ekspozycję
wirtualnego muzeum,
 bierze udział w

 prawidłowo akcentuje
wszystkie wyrazy, stosuje w
wypowiedzi odpowiednią
intonację zdaniową,
 interpretuje głosowo
recytowany utwór,
 w wybranej funkcjonalnie
formie prezentuje informacje na
wybrany przez siebie temat
związany z lekturą,
 przedstawia samodzielnie
przygotowaną prezentację,
 opowiada historię
przedstawioną w komiksie,
dynamizuje wypowiedź
odpowiednimi środkami
językowymi,
 bierze aktywny udział w
dyskusji, prezentuje wyraźnie
swoje stanowisko, nawiązuje do
wypowiedzi innych uczestników
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Czytanie.
Odbiór tekstów literackich i
innych tekstów kultury

 rozpoznaje tekst jako
przypowieść,
 wie, że styl biblijny odróżnia
się od stylu innych tekstów,
 zna pojęcie styl retoryczny,
 wskazuje wyrazy i ich formy,
które pozwalają rozpoznać
nadawcę w tekście,
 wyjaśnia, czym różni się
narrator od autora utworu,
 rozpoznaje w tekście
neologizmy,
 rozpoznaje w tekście
zdrobnienia i zgrubienia,
 rozpoznaje w tekście
literackim kolokwializmy i
frazeologizmy,
 odróżnia postacie i
wydarzenia historyczne od
fikcyjnych,
 dostrzega w utworze
nawiązania do innych tekstów,
 podaje dosłowne znaczenia
wybranych elementów tekstu,
 nazywa wartości, o których
jest mowa w tekście,

 wymienia cechy
przypowieści,
 wskazuje podstawowe dla
stylu biblijnego środki językowe,
 rozpoznaje styl retoryczny w
wypowiedzi,
 określa, kto i w czyim imieniu
wypowiada się w tekście,
 odróżnia narrację
pierwszoosobową od
trzecioosobowej,
 wyjaśnia, czym jest
neologizm,
 wstępnie rozpoznaje funkcje
zdrobnień i zgrubień w tekście,
 wstępnie rozpoznaje funkcję
kolokwializmów i
frazeologizmów w tekście
literackim,
 zestawia postacie i
wydarzenia historyczne i
fikcyjne,
 podaje tytuły i autorów
przywołanych w tekście
utworów, rozpoznaje wspólne
dla tych tekstów motywy,

przygotowaniu słuchowiska
radiowego, określa sposób
wypowiadania kwestii przez
bohaterów

dyskusji,
 wypowiada się na temat
potrzeby gromadzenia i
chronienia pamiątek przeszłości,
 na podstawie tekstu
przygotowuje słuchowisko
radiowe,

 wyjaśnia, dlaczego tekst jest
przypowieścią,
 wskazuje i nazywa środki
językowe cechujące styl biblijny,
 zna podstawowe środki
językowe stylu retorycznego,
 charakteryzuje osobę
nadawcy w tekście,
 dostrzega subiektywizm
narracji pierwszoosobowej i
obiektywizm narracji
trzecioosobowej,
 rozróżnia lirykę
bezpośrednią i posrednią,
 analizuje budowę
neologizmu, wyjaśnia jego
znaczenie,
 łączy używanie zdrobnień i
zgrubień z wyrażaniem emocji,
 łączy kolokwializmy i
frazeologizmy ze stylem
potocznym,
 określa relacje między
postaciami i wydarzeniami
historycznymi i fikcyjnymi,
 komentuje sposób

 wyjaśnia, dlaczego Biblia jest
podstawowym źródłem kultury
europejskiej,
 formułuje przesłanie moralne
przypowieści,
 wyjaśnia, na czym polega i z
czego wynika specyfika stylu
biblijnego,
 wyjaśnia, na czym polega i
czemu służy retoryczny styl
wypowiedzi,
 określa relacje między
nadawcą a światem
przedstawionym w tekście,
 określa wpływ rodzaju
narracji na sposób kreowania
świata przedstawionego,
 bierze pod uwagę typ liryki
przy określaniu relacji między
nadawcą tekstu a prezentowaną
przez niego rzeczywistością,
 określa funkcję neologizmów
w wypowiedzi,
 określa funkcję
kolokwializmów i
frazeologizmów w tekście
literackim,
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Pisanie

 kojarzy nowelę z epiką jako
rodzajem literackim,
 wyjaśnia potoczne znaczenie
pojęć tragedia, tragiczny,
 odróżnia komedię od tragedii,
wskazuje komiczne elementy
utworu,
 wie, że wywiad nie należy do
literatury pięknej,
 kojarzy artykuł z
publicystyką,
 przedstawia własne wrażenia
związane z dziełem malarskim,
 dostrzega związki warstwy
przedstawieniowej obrazu z
tekstem literackim,

 dostrzega przenośne
znaczenia wybranych
elementów tekstu,
 rozpoznaje i nazywa wartości
reprezentowane przez
bohaterów tekstu,
 wie, czym cechuje się fabuła
noweli,
 wie, że tragedia to jeden z
gatunków dramatu,
 rozpoznaje komedię jako
gatunek dramatu, podaje
przykłady komizmu w utworze,
 łączy wywiad z publicystyką,
 rozpoznaje kompozycję
artykułu,
 przedstawia i próbuje
uzasadnić własne wrażenia
związane z dziełem malarskim,
 wskazuje podobieństwa
między warstwą
przedstawieniową obrazu i
tekstem literackim,

przywołania w tekście innych
utworów,
 wyjaśnia przenośne
znaczenia wybranych
elementów tekstu,
 poddaje refleksji wartości, o
których jest mowa w tekście,
 wie, czym cechuje się nowela
jako gatunek epicki,
 wyjaśnia, czym cechuje się
tragedia jako gatunek dramatu,
 wyjaśnia, czym cechuje się
komedia jako gatunek dramatu,
nazywa rodzaje komizmu,
 podaje główne cechy
wywiadu,
 rozpoznaje tezę i jej
uzasadnienie w artykule,
 przedstawia i uzasadnia
własne wrażenia związane z
dziełem malarskim,
 wskazuje, jakie nowe
znaczenia w stosunku do tekstu
literackiego wnosi dzieło
malarskie,

 prawidłowo zapisuje głoski
jako litery,

 prawidłowo zapisuje głoski
jako dwuznaki,

 prawidłowo zapisuje głoski
jako litery ze znakami

 odczytuje intencje wyrażane
zdrobnieniami i zgrubieniami,
 komentuje świat
przedstawiony utworu,
zawierający elementy
historyczne i fikcyjne,
 wyjaśnia, jakie znaczenia
wynikają z nawiązania w tekście
do innych utworów,
 odczytuje przenośne
znaczenia tekstu,
 uogólnia refleksje dotyczące
wartości, o których jest mowa w
tekście,
 uzasadnia, dlaczego dany
utwór jest nowelą,
 rozpoznaje i komentuje
sytuację tragiczną w dramacie,
 rozpoznaje komizm jako
kategorię estetyczną,
 wyjaśnia, czym cechuje się
wywiad jako gatunek
publicystyczny,
 wyjaśnia, dlaczego tekst ma
charakter publicystyczny,
 przedstawia i uzasadnia
własne wrażenia związane z
dziełem malarskim, próbuje
ocenić dzieło,
 wyjaśnia kulturową symbolikę
wspólnych dla tekstu
literackiego i obrazu motywów,
 prawidłowo zapisuje głoski
miękkie,
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 poprawnie dzieli przy zapisie
proste wyrazy na sylaby,
 wyjaśnia, czym jest wyraz
podstawowy i pochodny,
 wskazuje wyrazy
podstawowe dla podanych
wyrazów pochodnych, tworzy
proste wyrazy pochodne od
podanych wyrazów
podstawowych,
 tworzy logiczny ciąg zdań
pojedynczych,
 ze zdań pojedynczych tworzy
zdania współrzędnie złożone,
 stosuje proste zdania
podrzędnie złożone
przydawkowe, dopełnieniowe,
okolicznikowe,
 wykorzystuje imiesłowy
przymiotnikowe i przysłówkowe,
 stara się przestrzegać zasad
interpunkcji i ortografii,
 na podstawie wzoru układa:
– rozprawkę,
– sprawozdanie z filmu lub
przedstawienia teatralnego,
– krótki opis przeżyć
wewnętrznych,
– opis sytuacji,
– pytania do projektowanego
wywiadu,
 tworzy opis obrazu
prezentujący warstwę
przedstawieniową dzieła.

 poprawnie dzieli przy zapisie
trudniejsze wyrazy,
 wyjaśnia, czym jest podstawa
słowotwórcza i formant,
 dzieli proste wyrazy na
podstawę słowotwórczą i
formant,
 rozwija części wypowiedzeń
w zdania złożone,
 ze zdań pojedynczych tworzy
różne rodzaje zdań
współrzędnie złożonych,
 stosuje zdania podrzędnie
złożone przydawkowe,
dopełnieniowe, okolicznikowe
miejsca, czasu, sposobu, celu,
przyczyny,
 stosuje imiesłowy
przymiotnikowe i przysłówkowe,
 przestrzega podstawowych
zasad interpunkcji i ortografii,
 układa samodzielnie:
– rozprawkę,
– sprawozdanie z filmu lub
przedstawienia teatralnego,
– opis przeżyć wewnętrznych,
– opis sytuacji,
– logiczny ciąg pytań do
projektowanego wywiadu,
 tworzy opis obrazu, zwraca
uwagę na kompozycję dzieła.

diakrytycznymi,
 poprawnie dzieli przy zapisie
większość wyrazów,
 zna różne rodzaje formantów,
 dzieli słowotwórczo wyrazy z
różnymi rodzajami formantów,
 tworzy logiczny ciąg zdań
podrzędnie i współrzędnie
złożonych,
 stosuje różne rodzaje zdań
współrzędnie złożonych,
 stosuje zdania podrzędnie
złożone przydawkowe, używa
spójników i zaimków
względnych, zdania podrzędnie
złożone dopełnieniowe,
wszystkie rodzaje zdań
okolicznikowych,
 celowo stosuje imiesłowy
przymiotnikowe i przysłówkowe,
 przestrzega zasad
interpunkcji i ortografii,
 układa:
– rozprawkę, dba o
uporządkowanie argumentów,
– sprawozdanie z filmu lub
spektaklu, zawierające ocenę
reżyserii, scenografii i gry
aktorskiej,
– opis przeżyć wewnętrznych,
stara się stosować odpowiednie
środki językowe,
– opis sytuacji, stosuje zwroty
eksponujące czas,
– pytania do wywiadu, zapisuje

 poprawnie dzieli przy zapisie
wszystkie wyrazy,
 odróżnia rdzeń od podstawy
słowotwórczej, tworzy
rozbudowane rodziny wyrazów,
 tworzy logiczny ciąg
różnorodnych zdań,
 stosuje wszystkie rodzaje
zdań współrzędnie złożonych,
 celowo stosuje zdania
podrzędnie złożone
przydawkowe, dopełnieniowe,
okolicznikowe,
 funkcjonalnie stosuje
wszystkie rodzaje imiesłowów
przymiotnikowych i
przysłówkowych,
 nie popełnia błędów
interpunkcyjnych i
ortograficznych,
 układa:
– rozprawkę, stosuje słownictwo
sygnalizujące tok wywodu,
– sprawozdanie z filmu lub
spektaklu, prezentuje ocenę i
opinię, zachęcając lub
zniechęcając do obejrzenia
omawianego dzieła,
– opis przeżyć wewnętrznych,
stosuje funkcjonalnie
odpowiednie środki językowe,
– opis sytuacji, stosuje językowe
środki dynamizujące
wypowiedź,
– zapis przeprowadzonego
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je wraz z uzyskanymi
odpowiedziami,
 tworzy opis obrazu,
uwzględnia w nim podstawowe
środki języka malarskiego.

przez siebie wywiadu,
 tworzy opis obrazu, zawiera
w nim interpretację znaczących
elementów dzieła, przedstawia
własną ocenę.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje oryginalne rozwiązania.

Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia, nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie
ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości, bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych,
podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny.
Świadomie i funkcjonalnie posługuje się bogatym słownictwem terminologicznym. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty literatury pięknej, literatury
faktu. Czyta, rozumie i wykorzystuje teksty popularnonaukowe, naukowe i publicystyczne. Potrafi analizować i interpretować dzieła malarskie z
uwzględnieniem specyfiki środków języka malarskiego. Komentuje związki dzieła malarskiego z tekstem literackim. Formułuje problemy, proponuje sposoby
ich rozwiązania.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań koniecznych, w związku z tym nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu
trudności. Brak wiedzy i umiejętności wyklucza osiągnięcie nawet minimalnego postępu

