
PLAN WYNIKOWY DLA KLASY V

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

Lektura i inne
teksty kultury,
nauka o języku

Wymagania
konieczne

(ocena: dopuszczający)
podstawowe

(ocena: dostateczny)
rozszerzone

(ocena: dobry)
dopełniające

(ocena: bardzo dobry)
ponadprogramowe
(ocena: celujący)

UCZEŃ
Rozdział 1. Bratnie dusze

Marian Kowalski,
Rozrabiaki z 
osiedla 
(fragment)

 opowiada o zdarze-
niach
 wymienia postacie 
występujące w utworze

 nadaje tytuł fragmen-
towi powieści
 podaje definicję boha-
tera literackiego

 wskazuje najistot-
niejsze zdarzenie 
 prezentuje główną 
bohaterkę
 opisuje reakcje bo-
haterów

 uzasadnia wybór 
najważniejszego zdarzenia
 opisuje trudności 
związane z adaptacją bo-
haterki w nowym środowi-
sku
 stosuje ze zrozu-
mieniem słowo emigrant

 wyraża własny 
punkt widzenia na temat 
odmienności kulturowej, 
trafnie dobierając argu-
menty na poparcie swoje-
go stanowiska

Czasownik – 
powtórzenie 
wiadomości

 rozpoznaje czasow-
nik wśród innych części 
mowy
 zna pojęcia liczba, 
czas, osoba, rodzaj czasow-
nika
 wie, że czasownik 
występuje w formie osobo-
wej i nieosobowej
 zna zasady pisowni 
nie z czasownikami 

 tworzy formy liczby 
pojedynczej i mnogiej czasow-
nika
 wskazuje w tekście i 
tworzy czasowniki w różnych 
czasach
 odmienia czasowniki 
przez osoby i rodzaje
 odróżnia czasowniki 
w formie osobowej i nieoso-
bowej

 odróżnia czynności 
od stanów
 przekształca formę 
osobową czasownika na 
bezokolicznik i odwrotnie 
odpowiednio do przyjętego 
celu
 stosuje zasady pi-
sowni nie z czasownikami

 stosuje poprawnie 
i celowo różne formy gra-
matyczne czasowników

 twórczo i funkcjo-
nalnie wykorzystuje wie-
dzę oraz umiejętności ję-
zykowe dotyczące znacze-
nia i odmiany czasowni-
ków oraz zasad ich pisow-
ni

Kartka z 
dziennika – rady 
dla piszących;
Joanna Olech, 

 podaje najważniejsze
informacje na temat główne-
go bohatera
 wymyśla tytuły zapi-

 podaje wyczerpujące 
informacje na temat głównego
bohatera
 zapisuje poprawnie 

 prezentuje bohate-
rów drugoplanowych
 ocenia zdarzenia, 
stosując odpowiednie słow-

 nazywa emocje 
bohatera
 objaśnia znaczenie
związków wyrazowych

 redaguje bezbłęd-
ną językowo kartkę z 
dziennika – oryginalną 
pod względem treści i sty-
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Dynastia 
Miziołków 
(fragment)

sków w dzienniku
 zna sposób odczyty-
wania dat
 czyta rady dla piszą-
cych dziennik
 przy niewielkim 
wsparciu nauczyciela reda-
guje kartkę z dziennika

daty
 czyta poprawnie daty 
 redaguje kartkę z 
dziennika, korzystając z rad w 
podręczniku

nictwo
 wyszukuje w tekście
informacje
 redaguje poprawną 
kompozycyjnie i stylistycz-
nie kartkę z dziennika, uży-
wając różnorodnych środ-
ków językowych 

 odróżnia w tekście
informacje od opinii 
 redaguje poprawną
językowo i stylistycznie 
kartkę z dziennika zawie-
rającą oprócz opisu zda-
rzeń również opinie i prze-
myślenia

lu

Trudne formy 
czasu przeszłego

 zna zasady odmiany 
czasowników oznaczających 
ruch typu iść w czasie prze-
szłym i stara się je stosować
 dostrzega trudności 
ortograficzne w zakresie pi-
sowni zakończeń bezokolicz-
ników 

 stosuje zasady odmia-
ny czasowników oznaczają-
cych ruch typu iść w czasie 
przeszłym
 zna zasady pisowni 
-źć, -ść, -ąć w zakończeniach 
bezokolicznika i stara się je 
stosować

 poprawnie używa 
większości czasowników 
oznaczających ruch typu iść 
w czasie przeszłym
 stosuje zasady pi-
sowni -źć, -ść, -ąć w zapisie 
zakończeń bezokolicznika
 uzupełnia wybrane 
frazeologizmy czasownika-
mi w bezokoliczniku

 poprawnie używa 
czasowników oznaczają-
cych ruch typu iść w cza-
sie przeszłym
 korzysta ze słow-
nika poprawnej polszczy-
zny w celu ustalenia po-
prawności językowej trud-
nych form czasowników
 poprawnie zapisu-
je zakończenia bezokolicz-
nika

 poprawnie używa 
w swoich wypowiedziach 
ustnych i pisemnych trud-
nych form czasowników w
czasie przeszłym 
 sprawnie posługu-
je się słownikiem popraw-
nej polszczyzny

Czasowniki 
dokonane i 
niedokonane

 zna pojęcie czasow-
niki dokonane i niedokonane
 wie, o jakich czynno-
ściach oraz stanach informu-
ją czasowniki dokonane i 
niedokonane
 wie, że czasowniki 
dokonane mają formy tylko 
dwóch czasów

 rozpoznaje niektóre 
czasowniki dokonane i niedo-
konane
 wie, że czasowniki 
niedokonane występują w cza-
sie przyszłym tylko w formie 
złożonej, a czasowniki doko-
nane tylko w formie prostej

 wyszukuje i wska-
zuje w tekście czasowniki 
dokonane i niedokonane
 poprawnie i celowo 
używa czasowników doko-
nanych i niedokonanych 

 funkcjonalnie sto-
suje czasowniki dokonane 
i niedokonane w wypowie-
dziach

 wykorzystuje twórczo i
funkcjonalnie posia-
daną wiedzę na te-
mat czasowników 
dokonanych i niedo-
konanych 

Katarzyna 
Majgier, Przebój 
na pięć 
(fragment)

 omawia treść frag-
mentu powieści
 wymienia bohaterów
 zna pojęcia postać 
pierwszoplanowa oraz po-

 opisuje główną boha-
terkę
 określa cechy różnych 
bohaterów  
 odróżnia w utworze li-

 nazywa problemy 
poruszone w utworze 
 wyraża opinię na te-
mat programów telewizyj-
nych o charakterze konkur-

 analizuje emocjo-
nalny charakter wypowie-
dzi bohaterki 
 czyta wypowiedzi 
bohaterów, oddając głoso-

 tworzy zestaw 
oryginalnych, zróżnicowa-
nych pod względem budo-
wy pytań 
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stać drugoplanowa terackim postać pierwszopla-
nową od drugoplanowej

sowym 
 objaśnia pojęcia po-
stać pierwszoplanowa i po-
stać drugoplanowa

wo charakterystyczne ce-
chy każdej postaci
 używa pojęć po-
stać pierwszoplanowa i 
postać drugoplanowa, 
omawiając świat przedsta-
wiony utworu

Strona czynna i 
bierna 
czasowników

 zna pojęcia strona 
czynna i strona bierna cza-
sownika
 wie, że są czasowni-
ki, które nie mają strony 
biernej

 wyszukuje i wskazuje 
w tekście czasowniki w stro-
nie czynnej i w stronie biernej
 zna pojęcia czasowni-
ki przechodnie i czasowniki 
nieprzechodnie

 tworzy stronę czyn-
ną i bierną czasowników
 odróżnia czasowniki
przechodnie od nieprze-
chodnich
 poprawnie i celowo 
stosuje formy strony czynnej
i biernej czasownika

 używa form strony
biernej i czynnej czasow-
nika dla uzyskania jedno-
znaczności treści wypo-
wiedzi

 wykorzystuje twórczo i
funkcjonalnie posia-
daną wiedzę na te-
mat strony czynnej i 
biernej czasowników

Przysłówek w 
związkach 
wyrazowych

 wie, na jakie pytania 
odpowiada przysłówek
 rozpoznaje przysłó-
wek wśród innych części 
mowy
 wie, że przysłówki 
najczęściej łączą się z cza-
sownikiem

 tworzy przysłówki od 
przymiotników
 rozpoznaje przysłówki
utworzone od innych części 
mowy
 rozpoznaje związki 
przysłówka z czasownikiem

 rozpoznaje związki 
przysłówka z przymiotni-
kiem lub przysłówkiem
 stosuje zasady pi-
sowni nie z przysłówkami w
zestawie ortogramów zawar-
tych w ćwiczeniach

 używa związków 
przysłówka z przymiotni-
kiem i przysłówkiem dla 
określenia natężenia cech
 zapisuje popraw-
nie nie z przysłówkami w 
zestawie ortogramów za-
wartych w ćwiczeniach

 wykorzystuje 
twórczo  i funkcjonalnie 
wiedzę oraz  umiejętności 
językowe dotyczące zna-
czenia przysłówków, oraz 
zasad ich pisowni

Ałbena 
Grabowska-
Grzyb, Julek i 
Maja w 
labiryncie 
(fragment)

 czyta ze zrozumie-
niem tekst
 zna pojęcie świat 
wirtualny
 określa, kto opowia-
da o zdarzeniach
 zna pojęcie narrator 
trzecioosobowy
 czyta informacje na 
temat systemu PEGI

 rozpoznaje bohaterów 
tekstu na postawie krótkich in-
formacji
 używa ze zrozumie-
niem pojęcia świat wirtualny
 przytacza fragmenty 
tekstu ujawniające narratora
 opowiada o prefero-
wanych przez siebie formach 
spędzania wolnego czasu

 przedstawia infor-
macje dotyczące głównego 
bohatera
 wskazuje różnice 
między światem realnym i 
wirtualnym we fragmencie 
powieści
 określa formę cza-
sowników używanych przez 
narratora
          wyraża opinię na te-

 wyjaśnia różnice 
w funkcjonowaniu bohate-
ra w świecie realnym i 
wirtualnym
 analizuje wiedzę 
narratora o świecie przed-
stawionym
 formułuje rady na 
temat właściwego korzy-
stania z komputera

 wyraża opinię na temat
świata bez kompute-
rów, trafnie dobiera-
jąc argumenty na po-
parcie swojego sta-
nowiska

 tworzy prezentację
gry komputerowej, cechu-
jącą się oryginalnością 
formy i bogactwem treści
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mat korzystania z komputera
Pisownia 
wyrazów z rz i ż

 wyszukuje wyrazy z 
rz i ż w zestawie ortogramów
zawartych w ćwiczeniach
 zna zasady pisowni 
rz i ż
 korzysta ze słownika 
ortograficznego

 stara się stosować za-
sady ortograficzne do popraw-
nego zapisu wyrazów z rz i ż

 zapisuje poprawnie 
większość wyrazów z rz i ż 
w zestawie ortogramów za-
wartych w ćwiczeniach

 zapisuje popraw-
nie wszystkie wyrazy z rz i
ż w zestawie ortogramów 
zawartych w ćwiczeniach

 przedstawia orygi-
nalne sposoby (np. zagad-
ki, gry, infografiki) zapa-
miętania zapisu pozna-
nych wyrazów z trudno-
ścią ortograficzną w za-
kresie pisowni rz oraz ż

Powtórzenie o 
rzeczowniku

 rozpoznaje rzeczow-
nik wśród innych części 
mowy
 zna pojęcie liczby i 
rodzaju rzeczownika
 zna zasady pisowni 
rzeczowników własnych i 
pospolitych i stara się je sto-
sować
 czyta informacje na 
temat rzeczowników żywot-
nych i nieżywotnych oraz 
osobowych i nieosobowych

 rozpoznaje rodzaje 
rzeczownika
 odróżnia rzeczowniki 
własne od pospolitych
 stosuje zasady pisowni
rzeczowników własnych i po-
spolitych w zestawie ortogra-
mów zawartych w ćwicze-
niach
 zna pojęcia rzeczowni-
ki żywotne i nieżywotne oraz 
rzeczowniki osobowe i nieoso-
bowe

 odróżnia różne kate-
gorie rzeczowników wła-
snych od pospolitych
 zapisuje poprawnie 
większość rzeczowników 
własnych i pospolitych w 
zestawie ortogramów zawar-
tych w ćwiczeniach
 rozpoznaje rzeczow-
niki żywotne i nieżywotne
 rozpoznaje rzeczow-
niki osobowe i nieosobowe

 zapisuje popraw-
nie rzeczowniki własne i 
pospolite
 stosuje wiedzę o 
rzeczownikach osobowych
i nieosobowych w odmia-
nie rzeczownika

 twórczo i funkcjo-
nalnie wykorzystuje wie-
dzę oraz umiejętności ję-
zykowe dotyczące znacze-
nia i odmiany rzeczowni-
ków oraz zasad ich pisow-
ni

Opis postaci 
literackiej – rady 
dla piszących; 
Barbara 
Kosmowska, 
Buba (fragment)

 wyszukuje w tekście 
informacje na temat bohater-
ki
 wypowiada się na te-
mat wyglądu głównej boha-
terki
 czyta rady dla opisu-
jących wygląd postaci
 zna kompozycję opi-
su postaci
 przy niewielkim 
wsparciu nauczyciela reda-
guje opis postaci

 omawia problemy ro-
dzinne głównej bohaterki 
 opisuje elementy wy-
glądu postaci, korzystając z 
podanego zestawu określeń
 określa styl ubierania 
się postaci 
 redaguje opis wyglądu
postaci, korzystając z rad w 
podręczniku

 prezentuje postać z 
różnych punktów widzenia
 objaśnia znaczenie 
frazeologizmów
 używa poprawnie i 
celowo wyrazów blisko-
znacznych i określeń warto-
ściujących
 redaguje opis posta-
ci, stosując różnorodne środ-
ki językowe

 podaje określenia 
synonimiczne precyzujące 
znaczenie epitetów
 opisuje wygląd po-
staci za pomocą podanych 
porównań
 używa frazeologi-
zmów w opisie postaci 
 redaguje rozbudo-
wany, poprawny kompozy-
cyjnie, językowo i styli-
stycznie opis wyglądu po-
staci

 redaguje bezbłęd-
ny językowo opis postaci 
– oryginalny pod wzglę-
dem treści i stylu
 swobodnie i funk-
cjonalnie posługuje się w 
swoich wypowiedziach 
ustnych i pisemnych róż-
nymi związkami frazeolo-
gicznymi 
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Przypadki 
rzeczownika

 zna pojęcie przypad-
ki rzeczownika
 odmienia rzeczowni-
ki przez przypadki w liczbie 
pojedynczej i mnogiej we-
dług wzoru

 zna pytania, na które 
odpowiadają przypadki rze-
czownika
 tworzy poprawne for-
my przypadków rzeczownika 
w związkach wyrazowych

 stosuje w swoich 
wypowiedziach poprawne 
formy przypadków rzeczow-
nika
 objaśnia przyczyny 
zmiany form rzeczownika w
zdaniu
 określa przypadki 
rzeczownika wymagane 
przez podane czasowniki lub
przyimki

 wykorzystuje wie-
dzę o odmianie rzeczowni-
ków w swoich wypowie-
dziach ustnych i pisem-
nych
 objaśnia znaczenie
pojęcia deklinacja

 wykorzystuje twórczo i
funkcjonalnie posia-
daną wiedzę oraz 
umiejętności języko-
we dotyczące odmia-
ny rzeczowników 
przez przypadki

Olga Masiuk, 
Tydzień 
Konstancji 
(fragment)

 zna pojęcie bohater 
tytułowy
 omawia krótko wy-
brany fragment powieści
 określa, kto opowia-
da o zdarzeniach
 zna pojęcie narrator 
pierwszoosobowy

 podaje informacje do-
tyczące bohaterów tekstu
 objaśnia pojęcie nar-
rator pierwszoosobowy
 objaśnia znaczenie 
słowa empatia
 wypowiada się na te-
mat nastroju bohaterki

 prezentuje bohate-
rów tekstu, używa pojęcia 
bohater tytułowy
 określa wiedzę nar-
ratora o świecie przedsta-
wionym
 cytuje odpowiednie 
fragmenty utworu
 analizuje zachowa-
nie postaci 

 omawia problem 
kalectwa bohaterki
 określa sposób 
wypowiadania się narrato-
ra
 formułuje radę do-
tyczącą etykiety językowej
 używa ze zrozu-
mieniem słowa empatia

 przedstawia wła-
sne stanowisko w związku
z omawianym problemem,
formułuje przemyślane, 
twórcze uwagi
 tworzy oryginalny
pod względem formy i tre-
ści opis obrazu, uwzględ-
niając uwarunkowania do-
tyczące odbiorcy tekstu

Pisownia 
wyrazów z ó i u

 wyszukuje wyrazy z 
ó i u w zestawie ortogramów 
zawartych w ćwiczeniach
 zna zasady pisowni ó
i u
 korzysta ze słownika 
ortograficznego

 stara się stosować za-
sady ortograficzne do popraw-
nego zapisu wyrazów z ó i u 

 zapisuje poprawnie 
większość wyrazów z ó i u 
w zestawie ortogramów za-
wartych w ćwiczeniach

 zapisuje popraw-
nie wszystkie wyrazy z ó i 
u w zestawie ortogramów 
zawartych w ćwiczeniach

 przedstawia orygi-
nalne sposoby (np. zagad-
ki, gry, infografiki) zapa-
miętania zapisu pozna-
nych wyrazów z trudno-
ścią ortograficzną w za-
kresie pisowni ó oraz u

Roksana 
Jędrzejewska-
Wróbel, Kosmita 
(fragment)

 opisuje wygląd boha-
tera
 czyta informacje na 
temat zaburzeń autystycz-
nych
 porównuje fragmenty

 opowiada o zachowa-
niu i zwyczajach dziecka auty-
stycznego 
 analizuje pytania doty-
czące tekstu
 podaje większość in-

 analizuje uczucia i 
nastroje bohaterki tekstu
 opowiada o reak-
cjach ludzi na nietypowe za-
chowania dziecka; używa ze
zrozumieniem zwrotu mieć 

 nazywa uczucia i 
opowiada o marzeniach 
dziecka autystycznego
 wyjaśnia różnice 
między narratorem pierw-
szoosobowym i narratorem

 przedstawia wła-
sne stanowisko w związku
z omawianym problemem,
formułuje przemyślane,  
twórcze uwagi
 wykonuje orygi-
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tekstów zapisanych różną 
czcionką 

formacji na temat świata 
przedstawionego utworu

mieszane uczucia
 podaje wszystkie in-
formacje na temat świata 
przedstawionego utworu

trzecioosobowym nalny od względem treści 
plakat odnoszący się do 
problemu odmienności

Tadeusz Śliwiak, 
Świat dzieci

 czyta z uwagą wiersz
 zna pojęcie interpre-
tacja
 odczytuje fragmenty 
tekstu, uwzględniając różne 
znaki interpunkcyjne
 zna pojęcie wiersz

 opowiada własnymi 
słowami o sytuacji przedsta-
wionej w wierszu
 odczytuje tekst zgod-
nie z zaproponowaną przez 
siebie interpunkcją
 zna pojęcie wiersz 
wolny

 określa wymowę 
utworu
 porównuje różne in-
terpretacje tekstu
 przypomina pojęcia 
wiersz stroficzny, ciągły, ry-
mowany, bezrymowy

 interpretuje tekst 
wiersza 
 analizuje wpływ 
znaków interpunkcyjnych 
na sens wypowiedzi po-
etyckiej
 omawia budowę 
tekstu (wiersz ciągły, brak 
rymów)

 objaśnia związki 
pomiędzy  budową wier-
sza  i jego warstwą zna-
czeniową  

Temat i 
końcówka 
rzeczownika

 zna pojęcia temat i 
końcówka rzeczownika
 stara się wyodręb-
niać temat i końcówki rze-
czownika 

 wyodrębnia temat i 
końcówki rzeczownika 
 wie, od czego zależy 
końcówka odmienianego rze-
czownika

 wyodrębnia popraw-
nie temat i końcówki rze-
czowników proponowanych 
w ćwiczeniach

 funkcjonalnie wy-
korzystuje wiedzę na temat
synkretyzmu form grama-
tycznych rzeczowników

 twórczo i funkcjonalnie
wykorzystuje wiedzę
na temat końcówek 
rzeczownika do po-
prawnego zapisu 
wyrazów

Oboczności w 
temacie 
rzeczownika

 wie, że podczas od-
miany przez przypadki nastę-
pują wymiany głosek w te-
macie
 zna pojęcie oboczno-
ści
 wskazuje niektóre 
oboczności w tematach rze-
czowników

 wskazuje oboczności 
w tematach rzeczowników
 zna pojęcie tematy 
oboczne
 wykorzystuje wiedzę 
o wymianie rz : r, ó : o, ch : sz 
w tematach fleksyjnych do po-
prawnego zapisu wyrazów

 wymienia i zapisuje 
różne tematy oboczne rze-
czownika
 rozpoznaje wymianę
e : ø oraz ø : e w tematach
obocznych
 wykorzystuje wie-
dzę o wymianie głosek ą : ę 
w tematach fleksyjnych do 
poprawnego zapisu wyra-
zów 

 wykorzystuje wie-
dzę o wymianie e : ø oraz 
ø : e w tematach obocz-
nych
do poprawnego zapisu 
wyrazów

 twórczo i funkcjonalnie
wykorzystuje wiedzę
o wymianie głosek w
tematach fleksyjnych
do poprawnego zapi-
su wyrazów

Edmund 
Niziurski, Sposób

 nadaje tytuły kilku 
wyodrębnionym częściom 

 nadaje tytuły wszyst-
kim wyodrębnionym częściom

 nadaje tytuły frag-
mentom tekstu, stosując wy-

 przedstawia zda-
rzenia w formie notatki 

 redaguje twórczy, 
oryginalny tekst prezentu-
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na Alcybiadesa 
(fragment)

tekstu
 zna pojęcie charak-
terystyka
 czyta informacje na 
temat bohatera
 zna pojęcie pięta 
achillesowa

tekstu
 wyszukuje w tekście i 
przytacza informacje na temat 
bohatera
 objaśnia na podstawie 
tekstu i przypisu znaczenie 
wyrażenia pięta achillesowa

powiedzenia bez czasowni-
ków
 objaśnia określenia 
charakteryzujące bohatera
 stosuje w wypowie-
dzi wyrażenie pięta achille-
sowa

graficznej
 opisuje bohatera
 wypowiada się na 
temat komizmu w tekście
 redaguje hasło 
słownikowe pięta achille-
sowa

jący w żartobliwy sposób 
postać rzeczywistą

Plan szczegółowy
– rady dla 
piszących;
Iwona 
Czarkowska, 
Duchy ze 
Wzgórza 
Rabowników 
(fragment)

 dobiera tytuły do wy-
dzielonych części tekstu
 przy niewielkim 
wsparciu nauczyciela skraca 
i przekształca zdania 
 zapisuje w porządku 
chronologicznym treści 
szczegółowe dotyczące jed-
nego z wybranych zdarzeń
 czyta rady dla piszą-
cych plan szczegółowy

 porządkuje zdarzenia 
zgodnie z ich chronologią
 samodzielnie skraca i 
przekształca zdania
 porządkuje treści 
szczegółowe dotyczące dwóch
różnych zdarzeń i zapisuje je 
w porządku chronologicznym

 wypowiada się na 
temat bohaterów zdarzeń
 skraca wypowiedze-
nia odpowiednio do przyję-
tego celu 
 zapisuje w porządku
chronologicznym treści do-
tyczące dwóch różnych zda-
rzeń
 zapisuje plan szcze-
gółowy w formie wypowie-
dzeń bez czasownika

 analizuje miejsca 
zdarzeń
 przekształca wy-
powiedzenia odpowiednio 
do przyjętego celu
 tworzy poprawny 
językowo, jednolity styli-
stycznie plan szczegółowy 

 tworzy bezbłędne 
językowo i kompozycyj-
nie opowiadanie cechujące
się oryginalnym ujęciem 
tematu 

Małgorzata 
Musierowicz, 
Dziecko piątku 
(fragment)

 określa miejsce zda-
rzeń i wymienia bohaterów 
 czyta informacje na 
temat różnych rodzajów lalek
teatralnych
 czyta informacje na 
temat języka i znaków teatru

 wyszukuje w tekście 
informacje na temat spektaklu 
przygotowanego przez głów-
nego bohatera
 wymienia elementy 
składające się na teatrzyk lal-
kowy 
 wymienia większość 
znaków teatru

 przedstawia infor-
macje na temat sztuki wy-
stawianej przez bohatera
 rozpoznaje funkcje 
pełnione przez bohatera w 
teatrze
 wymienia wszystkie
znaki teatru i rozumie ich 
funkcję

 opisuje reakcje pu-
bliczności na przedstawie-
nie
 ocenia, w której 
roli bohater czuł się najle-
piej
 omawia znaki te-
atru w odniesieniu do 
przedstawienia opisanego 
w tekście powieści

 twórczo i funkcjo-
nalnie wykorzystuje swoją
wiedzę o sztuce teatru w 
wypowiedziach na temat 
problematyki tekstu i jego 
bohaterów

Pisownia 
wyrazów z ch i h

 wyszukuje wyrazy z 
h i ch w zestawie ortogra-
mów zawartych w ćwicze-
niach

 stara się stosować za-
sady ortograficzne do popraw-
nego zapisu wyrazów z h i ch 

 zapisuje poprawnie 
większość wyrazów z h i ch 
w zestawie ortogramów za-
wartych w ćwiczeniach

 zapisuje popraw-
nie wszystkie wyrazy z h i 
ch w zestawie ortogramów
zawartych w ćwiczeniach

 przedstawia orygi-
nalne sposoby (np. zagad-
ki, gry, infografiki) zapa-
miętania zapisu pozna-
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 zna zasady pisowni h
i ch
 korzysta ze słownika 
ortograficznego

nych wyrazów z trudno-
ścią ortograficzną w za-
kresie pisowni ch oraz h

Rozdział 2. Mali i wielcy w historii
Antonina 
Domańska, 
Historia żółtej 
ciżemki 
(fragment)

 określa czas i miejsce
zdarzenia

 zna pojęcie archaizm 
i podaje jego przykład
z tekstu

 zna pojęcie bohater 
historyczny i podaje 
przykład takiego bo-
hatera z tekstu

 ogląda uważnie zdję-
cie ołtarza z bazyliki 
Mariackiej, czyta in-
formacje na temat 
dzieła

 przytacza fragmenty 
tekstu dotyczące czasu 
i miejsca zdarzeń

 podaje kilka przykła-
dów archaizmów z tek-
stu

 odróżnia postacie fik-
cyjne od historycznych
i podaje przykłady ta-
kich bohaterów z tek-
stu

 wymienia niektóre ele-
menty ołtarza z bazyli-
ki Mariackiej

 selekcjonuje informacje 
 wypisuje archaizmy z 

tekstu
 sporządza katalog postaci

fikcyjnych i historycz-
nych z utworu, korzy-
stając z tekstu i przypi-
sów

 określa temat dzieła, 
przedstawia wrażenia 
odbiorcze

 dokonuje wyboru naj-
istotniejszych infor-
macji z tekstu 

 określa funkcję archa-
izmów w tekście

 opisuje bohatera oraz 
jego pracę, używając
przenośni oraz in-
nych środków styli-
stycznych

 porównuje wrażenia 
odbiorcze współcze-
sne z opisanymi w 
powieści

  twórczo  wykorzystuje
w swoich wypowie-
dziach ustnych i pi-
semnych wiedzę na 
temat funkcji archa-
izmów w tekście

 analizuje i interpretuje 
dzieło artystyczne, 
odwołując się swo-
bodnie do kontek-
stów kulturowych

Przyimki i 
wyrażenia 
przyimkowe

 zna pojęcie przyimek
 zna pojęcie wyrażenie

przyimkowe
 rozpoznaje niektóre 

przyimki

 rozpoznaje przyimek 
wśród innych części 
mowy

 wie, jak zbudowane 
jest wyrażenie przyim-
kowe

 wie, że przyimek jest 
nieodmienną i niesa-
modzielną częścią 
mowy

 zna pojęcia przyimki 
proste i przyimki złożo-
ne

 rozpoznaje przyimki pro-
ste i złożone

 tworzy przyimki złożone 
 wie, że przyimki wyma-

gają użycia odpowied-
niego przypadka rze-
czownika

 używa poprawnych wy-
rażeń przyimkowych
dla określenia relacji 
przestrzennych, cza-
sowych oraz innych 
zależności

 używa poprawnych 
form przypadków 
rzeczowników w wy-
rażeniach przyimko-
wych 

 poprawnie zapisuje 
przyimki złożone

 twórczo i funkcjonalnie
wykorzystuje wiedzę
oraz  umiejętności 
językowe dotyczące 
znaczenia przyim-
ków, wyrażeń przy-
imkowych oraz ich 
funkcji 

Maria Krüger, 
Złota korona 

 czyta ze zrozumie-
niem tekst opowiada-

 wyszukuje w tekście 
opowiadania informa-

 wskazuje źródła (m.in. 
historyczne) wiedzy na

 opowiada o czasach in-
surekcji, wchodząc w

 wypowiada się na te-
mat bohaterów i zda-
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(fragment) nia oraz informacje 
na temat insurekcji 
kościuszkowskiej

 zna pojęcie wydarze-
nie historyczne 

 zna pojęcie utwór hi-
storyczny

cje na temat insurekcji
 określa insurekcję ko-

ściuszkowską jako wy-
darzenie historyczne

 wymienia postacie hi-
storyczne z opowiada-
nia

temat XVIII wieku
 wyszukuje zdarzenia fik-

cyjne w opowiadaniu i
zestawia je z wydarze-
niami historycznymi

 opowiada o realiach cza-
sów opisanych w opo-
wiadaniu

rolę nauczyciela hi-
storii

 omawia historyczny 
charakter utworu 
Złota korona

 nazywa i opisuje emo-
cje bohaterów

rzeń, posługując się 
swobodnie kontek-
stem historycznym

 przedstawia w orygi-
nalny sposób różnice
pomiędzy tekstem li-
terackim i informa-
cyjnym

Związek 
rzeczownika z 
przymiotnikiem

 rozpoznaje przymiot-
nik wśród innych części 
mowy
 zna pojęcie liczby i 
rodzaju rzeczownika oraz 
przymiotnika

 wie, że przymiotnik 
jest najczęściej okre-
śleniem rzeczownika

 określa liczbę i rodzaj 
przymiotnika

 wie, że przymiotnik 
dopasowuje swoją for-
mę do rzeczownika, 
który określa

 stosuje zasady pisowni 
nie z przymiotnikami

 łączy przymiotniki i rze-
czowniki w poprawne 
związki wyrazowe

 poprawnie zapisuje 
cząstkę nie z przymiot-
nikami

 funkcjonalnie używa 
związków przymiot-
nika z rzeczowni-
kiem

 poprawnie zapisuje 
końcówki ą i ę w za-
kończeniach przy-
miotników i rze-
czowników

 twórczo i funkcjonalnie
wykorzystuje wiedzę
oraz  umiejętności 
językowe dotyczące 
znaczenia przymiot-
ników oraz  ich 
funkcji 

Opowiadanie z 
elementami opisu 
– rady dla 
piszących;
Wanda 
Chotomska, 
Pomnik 
Kopernika

 czyta uważnie tekst 
wiersza oraz informa-
cje o Mikołaju Koper-
niku

 układa zdarzenia w 
porządku chronolo-
gicznym

 wyszukuje na mapie 
miejsca zdarzeń i czy-
ta informacje o posta-
ciach z warszawskich 
pomników

 czyta rady dla piszą-
cych opowiadanie z 
elementami opisu

 przy niewielkim 
wsparciu nauczyciela 
pisze opowiadanie z 

 określa, kim jest osoba 
mówiąca w wierszu

 łączy zdarzenia w 
związki przyczynowo-
-skutkowe według po-
danego schematu

 sporządza plan zdarzeń
 opisuje miejsce zda-

rzeń 
 redaguje krótkie opo-

wiadanie z elementami 
opisu, korzystając z rad
zamieszczonych w 
podręczniku

 określa cechy osoby mó-
wiącej w wierszu

 przekształca tekst opo-
wieści dla zdynamizo-
wania akcji

 opisuje wybrane elemen-
ty świata przedstawio-
nego, stosując różno-
rodne środki językowe

 redaguje rozbudowane 
opowiadanie z elemen-
tami opisu

 prezentuje postać, 
wchodząc w rolę 
przewodnika  

 wyjaśnia wpływ środ-
ków językowych na 
narrację

 tworzy opowieść o jed-
nej z przygód boha-
tera wiersza

 redaguje rozbudowane, 
poprawne językowo, 
stylistycznie i kom-
pozycyjnie opowia-
danie z elementami 
opisu

 redaguje bezbłęd-
ne językowo i kompozy-
cyjnie opowiadanie z ele-
mentami opisu – oryginal-
ne pod względem treści i 
stylu
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elementami opisu
Odmiana 
przymiotnika

 wie, że przymiotnik 
odmienia się przez 
przypadki, liczby i ro-
dzaje

 rozpoznaje liczbę i 
rodzaj przymiotnika

 odmienia przymiotni-
ki przez przypadki 
według wzoru

 odmienia przymiotniki 
przez liczby, rodzaje i 
przypadki

 tworzy związki fraze-
ologiczne z przymiot-
nikami 

 stosuje w swoich 
wypowiedziach poprawne 
formy przypadków przy-
miotnika

 tworzy poprawne formy 
rodzajowe w liczbie 
mnogiej przymiotnika

 wykorzystuje wie-
dzę o odmianie przymiot-
ników w swoich wypowie-
dziach ustnych i pisem-
nych
 stosuje poprawnie 
i celowo różne formy gra-
matyczne przymiotników

 twórczo i funkcjonalnie
wykorzystuje wiedzę
oraz  umiejętności 
językowe dotyczące 
odmiany  przymiot-
ników oraz  zasad 
ich pisowni

 objaśnia związki 
pomiędzy warstwą języko-
wą i znaczeniową  utworu 
literackiego

Tadeusz 
Biernacki, 
Andrzej 
Hałaciński, My, 
Pierwsza 
Brygada;
Leon Łuskino, 
Piechota 
(fragment)

 czyta teksty pieśni, 
korzysta z przypisów 

 ogląda reprodukcje 
obrazów i czyta infor-
macje o Legionach 
Polskich

 zna pojęcia liryka pa-
triotyczna oraz pieśń

 określa, kto wypowia-
da się w pieśni

 wskazuje wyrażenia 
mówiące o godności i 
poświęceniu żołnierzy

 wyszukuje w tekście 
refren, powtórzenia, 
rymy, określa liczbę 
wersów i sylab

 omawia obrazy poetyckie
 wypowiada się na temat 

wartości cenionych 
przez bohaterów pieśni

 omawia czynniki wpły-
wające na melodyj-
ność tekstów pieśni

 zapisuje w formie 
wskazówek informa-
cje na temat obrazów
poetyckich 

 hierarchizuje wartości 
odnoszące się do po-
stawy żołnierzy

 używa ze zrozumie-
niem terminów liry-
ka patriotyczna oraz 
pieśń w odniesieniu 
do utworów My, 
Pierwsza Brygada i 
Piechota

 na podstawie analizy 
tekstów pieśni for-
mułuje wnioski o 
charakterze ogól-
nym,  dotyczące uni-
wersalnych wartości 
etycznych

 twórczo wykorzystuje 
w swoich  wypowie-
dziach na temat tek-
stu  posiadaną wie-
dzę historyczną

Pisownia 
wyrazów wielką i
małą literą

 wyszukuje wyrazy 
pisane wielką i małą literą w 
zestawie ortogramów zawar-
tych w ćwiczeniach
 zna zasady pisowni 
wyrazów wielką i małą literą

 korzysta ze słownika 
ortograficznego

 stara się stosować zasa-
dy ortograficzne do po-
prawnego zapisu wyra-
zów wielką i małą lite-
rą 

 zapisuje poprawnie 
większość wyrazów wielką i
małą literą w zestawie orto-
gramów zawartych w ćwi-
czeniach

 zapisuje popraw-
nie wszystkie wyrazy wiel-
ką i małą literą w zestawie 
ortogramów zawartych w 
ćwiczeniach


 przedstawia orygi-
nalne sposoby (np. zagad-
ki, gry, infografiki) zapa-
miętania zapisu pozna-
nych wyrazów z trudno-
ścią ortograficzną w za-
kresie pisowni wielką i 
małą literą
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Agnieszka 
Holland, Korczak
(fragment)

 wymienia bohaterów 
tekstu

 wyszukuje w tekście 
informacje na temat 
miejsc zdarzeń

 zna pojęcie scena-
riusz filmowy

 podaje informacje na 
temat bohaterów 

 objaśnia, jak zbudowa-
ny jest scenariusz fil-
mowy

 używa w swojej wypo-
wiedzi słowa kursywa

 zna wybrane myśli Ja-
nusza Korczaka doty-
czące dzieci 

 opowiada o bohaterze z 
różnych punktów wi-
dzenia

 wybiera fragmenty tekstu
możliwe do zarejestro-
wania w jednym ujęciu
filmowym

 ocenia myśl zawartą w 
sentencji, odwołując 
się do własnych do-
świadczeń

 opisuje miejsce 
 interpretuje wypowie-

dzi bohaterów
 używa ze zrozumie-

niem pojęć ujęcie, 
scena, scenariusz fil-
mowy

 twórczo i funkcjonalnie
wykorzystuje swoją 
wiedzę o sztuce fil-
mowej w wypowie-
dziach na temat tek-
stu 

Liczebnik i jego 
znaczenia

 zna pojęcie liczebnik
 wie, na jakie pytania 

odpowiada liczebnik
 rozpoznaje niektóre 

liczebniki

 wie, że liczebnik jest 
najczęściej określe-
niem rzeczownika

 rozpoznaje liczebniki 
wśród innych części 
mowy

 wykorzystuje wiedzę o 
tym, że liczebnik do-
stosowuje swoją formę
do określanego rze-
czownika 

 posługuje się związkami 
frazeologicznymi za-
wierającymi liczebniki

 używa poprawnych 
form liczebników w 
związkach wyrazo-
wych

 odróżnia liczebniki od 
rzeczowników odli-
czebnikowych

 twórczo i funkcjonalnie
wykorzystuje wiedzę
oraz  umiejętności 
językowe dotyczące 
znaczenia i funkcji 
liczebników

Roksana 
Jędrzejewska-
Wróbel, Halicz;
Józef „Ziutek” 
Szczepański, 
Pałacyk Michla

 czyta ze zrozumie-
niem teksty oraz in-
formacje o Powstaniu
Warszawskim

 zna pojęcie konspira-
cja

 wyjaśnia, kim był Jó-
zef „Ziutek” Szcze-
pański

 czyta informacje o 
Krystynie Krahelskiej

 pisze ogłoszenie in-
formujące o koncer-
cie

 rozpoznaje prawdę i 
fałsz w wypowiedziach
dotyczących głównego 
bohatera wspomnień

 wypowiada się na te-
mat walk powstań-
czych 

 opowiada o kolejnych 
zdarzeniach z komiksu

 pisze notatkę o Poczcie
Harcerskiej

 określa odbiorcę wypo-
wiedzi poetyckiej

 omawia okoliczności 
zdarzeń, przedstawia 
tytułową postać

 używa ze zrozumieniem 
słowa konspiracja 

 opisuje pomnik Małego 
Powstańca

 formułuje pytania doty-
czące działań i prze-
żyć bohatera

 wyraża opinię na temat 
zdarzeń przedstawio-
nych w tekście

 określa intencje wypo-
wiedzi 

 określa rolę piosenek 
patriotycznych pod-
czas powstania

 dzieli się wrażeniami 
na temat wirtualnego
muzeum

 analizuje i interpretuje 
teksty kultury (ko-
miks, piosenka, 
wspomnienia, po-
mnik), odwołując się
swobodnie do kon-
tekstów historycz-
nych

Mariusz Zaruski,  wyszukuje na mapie  rozpoznaje narratora w  określa wiedzę narratora  wskazuje, że tekst ma  przedstawia własne sta-
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Na bezdrożach 
tatrzańskich 
(fragment)

miejsca wydarzeń 
przedstawionych w 
tekście

 porządkuje większość
wydarzeń zgodnie z 
chronologią

 zna pojęcie punkt kul-
minacyjny

 czyta informacje na 
temat TOPR-u

tekście 
 porządkuje zdarzenia 

zgodnie z chronologią
 objaśnia pojęcie punkt kul-

minacyjny 
 opisuje godło TOPR-u

o świecie przedstawio-
nym

 określa cechy charakteru 
bohaterów tekstu

 określa motywy działań 
ratowników górskich

 wyjaśnia znaczenie na-
zwy Rycerze Błękitne-
go Krzyża

charakter wspomnie-
niowy

 czyta fragment prezen-
tujący przełomowy 
moment opowieści, 
oddając głosem na-
pięcie, które mu to-
warzyszy

 wyjaśnia rolę autora 
tekstu w rozwoju ra-
townictwa tatrzań-
skiego

nowisko w związku 
z problematyką oma-
wianego tekstu, for-
mułuje przemyślane,
twórcze uwagi

Liczebniki 
główne i 
porządkowe

 zna pojęcie liczebniki
główne

 zna pojęcie liczebniki
porządkowe

 wie, co określają li-
czebniki główne i po-
rządkowe

 odróżnia cyfry arab-
skie od rzymskich

 wie, że liczebniki 
główne i porządkowe 
odmieniają się przez 
przypadki i rodzaje

 odróżnia liczebniki 
główne od porządko-
wych 

 odmienia liczebniki 
przez przypadki we-
dług wzoru

 zna zasady zapisu li-
czebników głównych i 
porządkowych

 wykorzystuje wie-
dzę o odmianie liczebników 
w wypowiedziach ustnych i 
pisemnych

 stosuje zasady zapisu li-
czebników głównych i 
porządkowych cyframi
arabskimi i rzymskimi

 funkcjonalnie używa w 
opisie liczebników 
głównych i porząd-
kowych 

 zapisuje poprawnie li-
czebniki główne i 
porządkowe cyframi 
arabskimi i rzymski-
mi

 twórczo i funkcjonalnie
wykorzystuje wiedzę
oraz  umiejętności 
językowe dotyczące 
funkcji liczebników 
głównych i porząd-
kowych

Kazimierz 
Wierzyński, Skok 
o tyczce

 czyta uważnie wiersz 
i określa jego temat

 zna pojęcie bohater 
wiersza

 zna pojęcie wykrzyk-
nienie

 określa tematykę tekstu
 przytacza epitety i po-

równania dotyczące 
bohatera wiersza

 wyszukuje w wierszu 
fragmenty oddające 
emocje osoby mówią-
cej

 wypowiada się na temat 
sytuacji przedstawio-
nej w wierszu

 przytacza przenośnię do-
tyczącą bohatera tek-
stu

 czyta fragmenty wiersza, 
oddając głosem natę-
żenie uczuć i przeżyć

 określa, kim może być 
podmiot liryczny

 opisuje bohatera wier-
sza 

 określa funkcję wy-
krzyknień w kontek-
ście treści wiersza

  analizuje tekst na po-
ziomie metaforycz-
nym

 funkcjonalnie wyko-
rzystuje wiedzę na 
temat różnych środ-
ków stylistycznych 
podczas analizy i in-
terpretacji wiersza
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Gratulacje – rady 
dla piszących; 
Janusz Pindera, 
Życie pokaże 
(fragment)

 czyta uważnie tekst 
prasowy

 podaje informacje na 
temat osiągnięć boha-
terki tekstu prasowe-
go

 zna pojęcie artykuł 
prasowy

 czyta rady dla składa-
jących gratulacje

 przy niewielkim 
wsparciu nauczyciela 
redaguje tekst gratu-
lacji 

 wynotowuje informa-
cje z tekstu 

 określa czynniki decy-
dujące o sukcesie spor-
tsmenki

 przytacza tytuł artykułu
i śródtytuły

 porównuje artykuł pra-
sowy i powieść według
wybranych kryteriów

 redaguje tekst gratula-
cji, korzystając z rad 
zamieszczonych w 
podręczniku

 wyszukuje w tekście naj-
istotniejsze informacje

 prezentuje bohaterkę tek-
stu

 objaśnia i komentuje ty-
tuł artykułu

 porównuje artykuł praso-
wy i tekst literacki

 wyszukuje informacje o 
sportowcach, którzy 
odnieśli ostatnio suk-
cesy i pisze gratulacje 

 odróżnia zawarte w tek-
ście informacje waż-
ne od informacji dru-
gorzędnych 

 wyraża opinię na temat 
postawy bohaterki 

 określa funkcję śródty-
tułów w artykule pra-
sowym

 redaguje poprawny ję-
zykowo i stylistycz-
nie tekst gratulacji

 funkcjonalnie wyko-
rzystuje swoją wie-
dzę o tekstach dzien-
nikarskich w wypo-
wiedziach na temat 
omawianego artyku-
łu prasowego

 formułuje twórcze 
uwagi i przemyślane 
wskazówki ułatwia-
jące innym uczniom 
pracę redakcyjną

Pisownia 
przyimków i 
wyrażeń 
przyimkowych

 dostrzega trudności orto-
graficzne w zakresie 
łącznej i rozdzielnej pi-
sowni przyimków zło-
żonych i wyrażeń przy-
imkowych

 korzysta ze słownika 
ortograficznego

 zna zasady dotyczące łącz-
nej i rozdzielnej pisowni 
przyimków złożonych i 
wyrażeń przyimkowych

 stosuje zasady łącz-
nej i rozdzielnej pisowni 
przyimków złożonych i wy-
rażeń przyimkowych w ze-
stawie ortogramów zawar-
tych w ćwiczeniach

 poprawnie zapisu-
je przyimki złożone i wy-
rażenia przyimkowe w ze-
stawie ortogramów zawar-
tych w ćwiczeniach

 przedstawia orygi-
nalne sposoby (np. zagad-
ki, gry, infografiki) zapa-
miętania zapisu pozna-
nych przyimków złożo-
nych i wyrażeń przyimko-
wych  z trudnością orto-
graficzną w zakresie pi-
sowni łącznej i rozdzielnej

Stefan 
Majchrowski, 
Pan Sienkiewicz 
(fragment)

 czyta uważnie tekst 
opowieści, a także in-
formacje o Henryku 
Sienkiewiczu oraz 
Nagrodzie Nobla 

 wyjaśnia, w jakiej 
dziedzinie Henryk 
Sienkiewicz otrzymał
Nagrodę Nobla

 zna pojęcie encyklo-
pedia

 rozpoznaje prawdę i 
fałsz w wypowiedziach
dotyczących bohatera 
tekstu

 wyszukuje w notatce 
encyklopedycznej róż-
ne typy informacji 

 wyszukuje w encyklo-
pedii nazwiska innych 
polskich laureatów Na-
grody Nobla

 wyszukuje w tekście róż-
ne formy wypowiedzi

 wskazuje w notatce ency-
klopedycznej różne 
typy informacji

 wymienia polskich laure-
atów Nagrody Nobla

 analizuje tekst przemo-
wy Henryka Sienkie-
wicza  

 redaguje napis na tabli-
cę pamiątkową po-
święconą laureatowi 
Nagrody Nobla

 redaguje oryginal-
ny  pod względem treści 
tekst rekomendujący 
książkę, prezentując prze-
myślane, twórcze uzasad-
nienie swojego wyboru
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Pisownia nie z 
różnymi 
częściami mowy

 wyszukuje wyrazy z 
nie w zestawie ortogramów 
zawartych w ćwiczeniach
 zna zasady pisowni 
nie z rzeczownikami, cza-
sownikami, przymiotnikami, 
przysłówkami i liczebnikami

 korzysta ze słownika 
ortograficznego

 stara się stosować zasa-
dy ortograficzne do po-
prawnego zapisu wyra-
zów z nie z różnymi 
częściami mowy

 zapisuje poprawnie 
większość wyrazów z nie w 
zestawie ortogramów zawar-
tych w ćwiczeniach

 zapisuje popraw-
nie wszystkie wyrazy z nie
w zestawie ortogramów 
zawartych w ćwiczeniach

 przedstawia orygi-
nalne sposoby (np. zagad-
ki, gry, infografiki) zapa-
miętania zapisu pozna-
nych wyrazów z trudno-
ścią ortograficzną w za-
kresie pisowni nie

Rozdział 3. Herosi mitów i legend
Nikos i Ares 
Chadzinikolau, 
Ilustrowana 
księga mitów 
greckich 
(fragment) 

 zna pojęcie mitologia
 wymienia kilku bogów 

greckich przedstawio-
nych w tekście i wyja-
śnia, czym się opieko-
wali

 używa we właściwym 
kontekście wybranego 
słowa pochodzącego z 
mitologii

 porządkuje kolejne etapy 
tworzenia mitów i opo-
wieści z nimi związa-
nych

 wymienia większość bo-
gów greckich przedsta-
wionych w tekście i wy-
jaśnia, czym się opieko-
wali 

 objaśnia znaczenia wybra-
nych słów zaczerpnię-
tych z mitologii

 objaśnia etapy tworzenia 
mitów i opowieści z 
nimi związanych

 rozpoznaje atrybuty 
przypisane różnym bo-
gom greckim 

 objaśnia rodowód bogów
greckich 

 objaśnia funkcję opo-
wieści o bogach i he-
rosach w kulturze 
starożytnej Grecji

 rozpoznaje prawdę i 
fałsz w wypowie-
dziach dotyczących 
wybranych bogów

 redaguje oryginalny 
pod względem treści 
i formy pytań tekst 
wywiadu 

 funkcjonalnie posługu-
je się różnymi 
związkami wyrazo-
wymi zaczerpnięty-
mi z mitologii

Powtórzenie o 
wypowiedzeniach

 wie, co to jest wypowie-
dzenie

 wie, w jakim celu są uży-
wane wypowiedzenia 
oznajmujące, pytające, 
rozkazujące

 wie, czym różni się zda-
nie od wypowiedzenia 
bez osobowej formy 
czasownika

 stosuje wypowiedzenia 
oznajmujące, rozkazują-
ce, pytające w zależności
od celu wypowiedzi

 stosuje wypowiedzenia wy-
krzyknikowe dla podkre-
ślenia ekspresji wypo-
wiedzi

 odróżnia zdanie od wypo-
wiedzenia bez osobowej 
formy czasownika

 rozpoznaje równoważni-
ki zdań

 przekształca wypowie-
dzenia bez osobowej 
formy czasownika w 
zdania i odwrotnie od-
powiednio do przyjęte-
go celu

 stosuje konsekwentnie 
wypowiedzenia bez 
osobowej formy cza-
sownika w zapisie pla-
nu zdarzeń

 stosuje poprawnie róż-
ne typy wypowie-
dzeń odpowiednio od
sytuacji komunika-
cyjnej

 określa znaczenie łaciń-
skich sentencji, ko-
rzystając z różnych 
źródeł

 świadomie i swobodnie
stosuje wiedzę na te-
mat różnych typów 
wypowiedzeń w 
swoich wypowie-
dziach ustnych i pi-
semnych
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Wanda 
Markowska, 
Prometeusz 

 dopasowuje zdarzenia z 
tekstu do ilustracji

 przytacza fragment tekstu
na wskazany temat

 podaje kilka określeń cha-
rakteryzujących głów-
nego bohatera

 czyta definicje słów al-
truizm i prometejski

 czyta informacje na temat
mitu o czterech wie-
kach ludzkości

 porządkuje ilustracje zgod-
nie z chronologią zda-
rzeń mitu

 opisuje bohatera za pomocą
różnorodnych określeń  

 wyraża opinię na temat 
wartości darów tytana

 charakteryzuje krótko każ-
dy z czterech wieków 
ludzkości przedstawio-
nych w greckim micie

 opowiada o życiu ludzi 
stworzonych przez 
Prometeusza

 wymienia czyny tytana 
potwierdzające główne
cechy jego osobowości

 wskazuje określenia sy-
nonimiczne w poda-
nym zestawie wyra-
zów

 wyjaśnia znaczenia wy-
razu prometejski, od-
wołując się do tekstu 
mitu

 analizuje problem, jak 
zmieniło się życie lu-
dzi za sprawą tytana

 zestawia kontekst bi-
blijny i mityczny do-
tyczący historii stwo-
rzenia człowieka

 formułuje wypowiedź 
na temat współcze-
snych dobroczyńców
ludzkości

 wyjaśnia funkcję mitu o
Prometeuszu

 formułuje ocenę moral-
ną działań bohate-
rów, odwołując się 
do uniwersalnych 
wartości etycznych

 na podstawie analizy 
tekstu formułuje 
wnioski o charakte-
rze ogólnym, doty-
czące społecznej 
funkcji mitów

Podmiot i 
orzeczenie

 rozpoznaje w zdaniu 
orzeczenie

 rozpoznaje w zdaniu pod-
miot

 zna pojęcie związek głów-
ny w zdaniu

 wie, że funkcję podmiotu 
w zdaniu pełni najczę-
ściej rzeczownik w 
mianowniku

 wie, że funkcję orzecze-
nia w zdaniu pełni naj-
częściej czasownik w 
formie osobowej

 wyodrębnia związek głów-
ny w zdaniu i zna jego 
funkcję

 wyodrębnia związki po-
boczne i zna ich funkcje

 wie, z czego się składa gru-
pa podmiotu i grupa 
orzeczenia w zdaniu

 zna pojęcie podmiot gra-
matyczny

 zna pojęcia podmiot szere-
gowy i podmiot towarzy-
szący

 zna pojęcie orzeczenie cza-
sownikowe 

 wykorzystuje wie-
dzę na temat zależności 
form czasownika w roli 
orzeczenia i rzeczownika w 
roli podmiotu w swoich wy-
powiedziach ustnych i pi-
semnych

 wyodrębnia grupę pod-
miotu i grupę orzecze-
nia w zdaniu

 rozpoznaje podmiot gra-
matyczny w zdaniu 

 rozpoznaje podmiot sze-
regowy i podmiot to-
warzyszący w zdaniu 

 rozpoznaje orzeczenie 
czasownikowe w zda-
niu

 wie, ze funkcję orzecze-

 tworzy poprawne 
związki wyrazowe w
wypowiedzeniach

 świadomie rozwija zda-
nia, rozbudowując 
grupę podmiotu lub 
orzeczenia

 funkcjonalnie i popraw-
nie używa podmiotu 
gramatycznego, sze-
regowego lub towa-
rzyszącego w zdaniu

 funkcjonalnie i popraw-
nie używa orzeczenia
typu czasownikowe-
go oraz orzeczenia z 
wyrazami typu trze-
ba, można, należy, 
warto w zdaniu

 twórczo wykorzystuje 
wiedzę na temat 
orzeczeń i podmio-
tów oraz funkcji tych
części zdania w wy-
powiedzeniach

 funkcjonalnie stosuje 
różne typy podmio-
tów i orzeczeń 
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nia mogą pełnić wyra-
zy typu trzeba, można,
należy, warto z towa-
rzyszącym im bezoko-
licznikiem

Gerard 
Moncomble, O 
tym, jak Demeter 
straciła swoją 
ukochaną córkę i 
przemieniła 
ziemię w pustynię
(fragment)

 określa adresata opowie-
ści 

 opowiada o sytuacji wy-
magającej podjęcia de-
cyzji 

 odczytuje fragmenty mó-
wiące o uczuciach De-
meter

 zna pojęcie uosobienie 
(personifikacja)

 zapisuje imiona wymienio-
nych w micie bogów w 
formie notatki graficznej

 podaje możliwe rozwiąza-
nia sytuacji wymagającej
podjęcia decyzji 

 krótko opisuje pejzaże 
przedstawione na ilustra-
cjach

 objaśnia pojęcie uosobie-
nie (personifikacja), od-
wołując się do przykła-
dów 

 sporządza szczegółowy 
plan zdarzeń opowie-
ści

 przedstawia pozytywne i 
negatywne skutki róż-
nych rozwiązań sytu-
acji

 dopasowuje reprodukcje 
do wybranych części 
mitu

 wskazuje podobieństwa i 
różnice bohaterów mi-
tycznych 

 prezentuje zdarzenia, 
wchodząc w rolę jed-
nej z postaci

 określa skutki podję-
tych decyzji, omawia
uczucia Demeter, 
używając słów i wy-
rażeń synonimicz-
nych

 wyjaśnia funkcję mitu o
Demeter i Korze

 wyraża własny punkt 
widzenia na temat 
tekstu literackiego, 
trafnie dobierając ar-
gumenty na poparcie
swojego stanowiska

Przydawka  zna pojęcie przydawka
 wie, na jakie pytania naj-

częściej odpowiada 
przydawka

 rozpoznaje w zdaniu nie-
które przydawki

 objaśnia pojęcie przydaw-
ka, określając jej funkcję
w zdaniu

 wie, jakimi częściami 
mowy może być wyrażo-
na przydawka

 rozpoznaje w zdaniu 
przydawki i zna ich 
funkcje składniowe

 przekształca przydawki 
w formie wyrażenia 
przyimkowego w 
przydawki wyrażone 
przymiotnikiem i od-
wrotnie – odpowiednio
do przyjętego celu

 rozpoznaje w zdaniu 
przydawki wyrażone 
różnymi częściami 
mowy

 buduje poprawne 
związki wyrazowe z 
przydawkami

 funkcjonalnie używa 
przydawek różnego 
typu

 twórczo i swobodnie 
wykorzystuje wiedzę
na temat przydawek 
oraz funkcji tych 
części zdania w wy-
powiedzeniach 

Jan Parandowski, 
Syzyf

 opisuje miejsca zdarzeń z 
mitu i określa, które są 
realistyczne, a które 
fantastyczne

 wyjaśnia, za co został 
ukarany Syzyf

 układa szczegółowy plan 
zdarzeń jednej z głów-
nych części mitu

 opisuje sposób ukarania 
Syzyfa

 objaśnia funkcje mitów 

 układa szczegółowy plan 
zdarzeń mitu

 wyraża opinię na temat 
ocenia kary dla Syzyfa

 omawia przesłanie mitu 
korynckiego

 opisuje wyobrażenia 
starożytnych Greków
dotyczące życia i 
śmierci

 zapisuje przesłanie 
mitu w formie rad

 przedstawia oryginalny
sposób ukazania 
uwspółcześnionej 
postaci mitologicz-
nej 
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 wie, jaką funkcję pełniły 
mity greckie

greckich

Zawiadomienie – 
rady dla 
piszących; 
Grzegorz 
Kasdepke, Złoto i
uszy króla 
Midasa

 czyta uważnie tekst
 zna pojęcie wątek
 wyodrębnia informacje w 

tekście zawiadomienia
 czyta rady dla piszą-

cych zawiadomienie
 przy niewielkim wsparciu

nauczyciela redaguje 
tekst zawiadomienia

 redaguje plan zdarzeń mitu 
i określa w nim rolę bo-
haterów 

 redaguje tekst zawiadomie-
nia, korzystając z rad za-
mieszczonych w pod-
ręczniku

 rozpoznaje bohaterów 
mitu na postawie pery-
frazy

 skraca wypowiedzi, za-
stępując treści szcze-
gółowe bardziej ogól-
nymi

 wyjaśnia w formie notat-
ki graficznej różnicę 
między zawiadomie-
niem i ogłoszeniem

 objaśnia pojęcie wątek 
w odniesieniu do 
zdarzeń z mitu o Mi-
dasie

 rozpoznaje nadawców i
odbiorców zawiado-
mień

 redaguje zawiadomie-
nie charakteryzujące 
się zwięzłością i po-
prawnością formy

 redaguje bezbłędne ję-
zykowo oraz  for-
malnie zawiadomie-
nie – oryginalne pod 
względem treści i 
stylu

Dopełnienie  zna pojęcie dopełnienie
 wie, na jakie pytania od-

powiada dopełnienie
 rozpoznaje w zdaniu nie-

które dopełnienia

 objaśnia pojęcie dopełnie-
nie, określając jego 
funkcję w zdaniu

 wie, jakimi częściami 
mowy jest wyrażone do-
pełnienie

 rozpoznaje w zdaniu do-
pełnienia i zna ich 
funkcje składniowe

 określa formę gramatycz-
ną rzeczowników peł-
niących funkcję dopeł-
nienia

 buduje poprawne 
związki wyrazowe z 
dopełnieniami

 funkcjonalnie stosuje 
dopełnienia w two-
rzeniu konstrukcji 
zdaniowych

 twórczo i swobodnie 
wykorzystuje wiedzę
na temat dopełnień 
oraz funkcji tych 
części zdania w wy-
powiedzeniach 

Pamiętnik – rady 
dla piszących; Jan
Parandowski, 
Podróże 
Odyseusza 
(fragment)

 czyta uważnie tekst o po-
dróży Odyseusza oraz 
informacje o wojnie 
trojańskiej

 określa czas zdarzeń 
 zna związki wyrazowe 

syreni śpiew oraz znaj-
dować się pomiędzy 
Scyllą i Charybdą

 czyta rady dla piszących 
pamiętnik

 przy niewielkim wsparciu
nauczyciela redaguje 
tekst kartki z pamiętni-

 wskazuje na mapie miej-
sca, o których mowa w 
tekście

 nadaje tytuły przygodom 
Odyseusza

 stosuje w opisie syren epi-
tety i porównania

 używa pojęcia wspomnie-
nia w odniesieniu do re-
lacji pamiętnikarskiej 

 redaguje tekst kartki z pa-
miętnika, korzystając z 
rad zamieszczonych w 
podręczniku

 opowiada o miejscach 
zdarzeń, używając 
określeń o przenośnym
charakterze

 ocenia przygody we 
wskazanych katego-
riach

 opowiada o wybranym 
zdarzeniu z różnych 
punktów widzenia

 redaguje kartkę z pamięt-
nika zawierającą ele-
menty opisu oraz ko-
mentarze

 opowiada o obyczajach 
w kraju Feaków

 rozpoznaje bohaterów 
na podstawie ich wy-
powiedzi

 wspomina wybrane 
zdarzenie, wchodząc 
w rolę bohatera zda-
rzeń

 wyodrębnia w tekście 
związki wyrazowe 
wskazujące na różni-
cę między czasem 
zdarzeń i czasem 

 redaguje bezbłędną ję-
zykowo kartkę z pa-
miętnika – oryginal-
ną pod względem 
treści i stylu
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ka opowiadania 
 redaguje poprawną ję-

zykową i stylistycz-
nie kartkę z pamięt-
nika

Okoliczniki  zna pojęcie okolicznik
 wie na jakie pytania od-

powiada okolicznik
 zna trzy typy okoliczni-

ków: czasu, miejsca i 
sposobu

 rozpoznaje w zdaniu nie-
które okoliczniki

 objaśnia pojęcie okolicznik,
określając jego funkcję 
w zdaniu

 wie, na jakie pytania odpo-
wiadają okoliczniki róż-
nych typów

 wie, jakimi częściami 
mowy mogą być wyra-
żone okoliczniki

 odróżnia okolicznik cza-
su, miejsca i sposobu

 rozpoznaje w zdaniu 
okoliczniki wyrażone
różnymi częściami 
mowy

 tworzy poprawne 
związki wyrazowe z 
okolicznikami

 funkcjonalnie używa 
okoliczników różne-
go typu w swoich 
wypowiedziach

  twórczo i swobodnie 
wykorzystuje wiedzę
na temat różnych ty-
pów okoliczników 
oraz funkcji tych 
części zdania w wy-
powiedzeniach 

Analiza zdania 
pojedynczego

 wyszukuje związki wyra-
zowe w zdaniu

 buduje zdania z podanych
związków wyrazowych

 przedstawia na wykresie 
zależności logiczne mię-
dzy wyrazami

 wymienia pytania, na które 
odpowiadają wyrazy 
określające

 analizuje związki logicz-
ne między wyrazami, 
wykorzystując odpo-
wiednie schematy

 używa ze zrozumieniem 
pojęć podmiot, orze-
czenie, przydawka, 
okolicznik, dopełnienie
podczas analizy skła-
dniowej zdania

 objaśnia związki wyra-
zowe i strukturę zda-
nia, wykorzystując 
odpowiednie sche-
maty i notatki gra-
ficzne 

 używa funkcjonalnie 
nazw wszystkich 
części zdania pod-
czas jego analizy 
składniowej

 twórczo i funkcjonalnie
wykorzystuje wiedzę
na związków wyra-
zowych w zdaniu

 formułuje twórcze 
wskazówki ułatwia-
jące innym uczniom 
analizę zdania

Cecylia 
Niewiadomska, 
Piast

 określa czas i miejsce 
zdarzeń

 zapisuje plan ramowy 
opowieści

 zna pojęcie podanie
 opowiada o obrzędzie po-

strzyżyn

 przytacza fragment utworu 
informujący o czasie i 
miejscu zdarzeń

 wyodrębnia i oznacza zda-
rzenie nieprawdopodob-
ne

 objaśnia pojęcie podanie

 podaje wyczerpujące in-
formacje o bohaterach 
tekstu

 wymienia wartości ce-
nione przez Polan

 tworzy scenariusz audy-
cji telewizyjnej na te-
mat obrzędu opisanego

 zapisuje informacje o 
bohaterach w formie 
notatki graficznej

 wyodrębnia różnice 
między elementami 
świata przedstawio-
nego baśni i podania

 tworzy wypowiedź o 

 tworzy interesującą 
wypowiedź o cha-
rakterze przemowy, 
używając funkcjo-
nalnie różnorodnych 
argumentów
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 przytacza z tekstu przy-
słowie dotyczące go-
ścinności

 redaguje życzenia z okazji 
postrzyżyn

w podaniu charakterze perswa-
zyjnym, dobierając 
odpowiednie argu-
menty

 określa funkcję pieśni 
w utworze

Powtórzenie 
pisowni z rz, ż, ó,
u, h, ch, nie oraz 
wielką i małą 
literą

 wyszukuje wyrazy z 
rz, ż, ó, u, h, ch, z cząstką nie
pisane wielką i małą literą w 
zestawie ortogramów zawar-
tych w ćwiczeniach
 zna zasady pisowni 
rz, ż, ó, u, h, ch, cząstki nie, 
wielkiej i małej litery

 korzysta ze słownika or-
tograficznego

 stara się stosować zasady 
ortograficzne do po-
prawnego zapisu wyra-
zów z rz, ż, ó, u, h, ch, z 
cząstką nie pisanych 
wielką i małą literą

 zapisuje poprawnie 
większość wyrazów z rz, ż, 
ó, u, h, ch, z cząstką nie pi-
sanych wielką i małą literą 
w zestawie ortogramów za-
wartych w ćwiczeniach

 zapisuje popraw-
nie wszystkie wyrazy z rz, 
ż, ó, u, h, ch, z cząstką nie 
pisanych wielką i małą li-
terą w zestawie ortogra-
mów zawartych w ćwicze-
niach


 przedstawia orygi-
nalne sposoby (np. zagad-
ki, gry, infografiki) zapa-
miętania zapisu pozna-
nych wyrazów z trudno-
ścią ortograficzną w za-
kresie pisowni rz, ż, ó, u, 
h, ch, cząstki nie oraz 
wielką i małą literą

Hanna 
Zdzitowiecka, 
Bursztynowa 
korona

 czyta uważnie tekst 
 zna pojęcie klechda
 opowiada o zdarzeniu 

przedstawionym w 
utworze

 czyta opis encyklope-
dyczny rośliny

 zapisuje wskazane nazwy 
własne i rzeczowniki 
pospolite

 odpowiada na większość 
pytań testu dotyczącego 
świata przedstawionego 
utworu

 opisuje miejsce zdarzeń
 wyraża opinię na temat 

winy bohatera 
 przypomina zasady doty-

czące pisowni nazw wła-
snych i rzeczowników 
pospolitych

 odpowiada na wszystkie 
pytania testu 

 przytacza epitety i po-
równania dotyczące 
bohaterki

 poprawnie zapisuje jed-
nakowo brzmiące na-
zwy własne oraz rze-
czowniki pospolite

 wyciąga wnioski na te-
mat zachowania 
głównego bohatera 
na podstawie prze-
słanek zawartych w 
tekście 

 określa motywy działa-
nia bohaterów 

 wskazuje różnice mię-
dzy notatką encyklo-
pedyczną a tekstem 
klechdy

 redaguje bezbłęd-
ne językowo i kompozy-
cyjnie opowiadanie o cha-
rakterze podania ludowe-
go – oryginalne pod 
względem treści i stylu

 formułuje ocenę moral-
ną bohatera, odwołu-
jąc się do uniwersal-
nych wartości etycz-
nych

Zdanie 
pojedyncze i 
złożone

 wyodrębnia podmiot i 
orzeczenie w zdaniu

 wie, czym różni się zda-
nie pojedyncze rozwi-
nięte od zdania poje-
dynczego nierozwinię-
tego

 rozpoznaje w tekście zda-
nie pojedyncze rozwinię-
te i nierozwinięte

 rozpoznaje określenia pod-
miotu i orzeczenia

 objaśnia budowę zdania 

 tworzy zdanie pojedyn-
cze rozwinięte i nie-
rozwinięte – odpo-
wiednio do przyjętego 
celu

 odróżnia zdanie pojedyn-
cze od złożonego

 świadomie rozwija zda-
nie w celu wzboga-
cenia odpowiedzi

 poprawnie wyznacza 
granice zdań poje-
dynczych i złożo-
nych w swoich wy-

 świadomie i swobodnie
stosuje wiedzę na te-
mat zdań pojedyn-
czych i złożonych w 
dłuższych wypowie-
dziach ustnych i pi-
semnych
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 zna pojęcia zdanie poje-
dyncze i zdanie złożone

 wyodrębnia zdania w tek-
ście 

złożonego
 zna pojęcie zdania składo-

we

 objaśnia sposób łączenia 
zdań składowych w 
zdaniu złożonym

powiedzeniach
 oddziela przecinkami 

zdania składowe w 
zdaniu złożonym

Mariusz Wollny, 
Tropem smoka. 
Bajeczny 
przewodnik po 
magicznym 
Krakowie dla 
dzieci i młodzieży 
(fragment); 
Barbara Suchy, 
Promują i brudzą 
Kraków. Jest 
sposób na gołębie?
(fragment artykułu 
prasowego)

 czyta uważnie legendę 
oraz artykuł prasowy

 opisuje postać fantastycz-
ną

 zna pojęcie legenda
 czyta informacje na temat

czasopism i gazet

 określa temat legendy
 wskazuje motywy baśnio-

we
 objaśnia pojęcie legenda 
 wymienia poznane wcze-

śniej elementy artykułu 
prasowego

 opowiada o zdarzeniach, 
wchodząc w rolę prze-
wodnika 

 opowiada o postaci histo-
rycznej z tekstu

 wymienia elementy reali-
styczne i fantastyczne 
w utworze

 zna zadania różnych osób
pracujących nad cza-
sopismem

 omawia zagadnienia 
przedstawione w arty-
kule prasowym z róż-
nych perspektyw

 rozpoznaje w tekście 
motywy zaczerpnięte
z baśni

 wskazuje źródła histo-
ryczne mogące za-
wierać informacje o 
postaci historycznej

 wskazuje i omawia ele-
menty komizmu w 
utworze

 wskazuje lid i określa 
jego funkcję w utwo-
rze prasowym

  swobodnie i twórczo 
wykorzystuje posia-
daną wiedzę na pra-
sy i pracy dziennika-
rza

 używa funkcjonalnie  
pojęć aprobata i 
dezaprobata, formu-
łując opinie na temat
problemów poruszo-
nych w tekście

Słowniki języka 
polskiego i 
wyrazów obcych

 korzysta ze słownika or-
tograficznego w celu 
poprawnego zapisu wy-
razów

 podejmuje próby korzy-
stania ze słownika ję-
zyka polskiego oraz 
słownika wyrazów ob-
cych

 zna funkcje słownika wyra-
zów bliskoznacznych

 zna funkcję słownika języ-
ka polskiego i słownika 
wyrazów obcych

 korzysta ze słownika języ-
ka polskiego i słownika 
wyrazów obcych

 korzysta ze słownika wy-
razów bliskoznacz-
nych

 objaśnia budowę haseł w 
słowniku języka pol-
skiego i słowniku wy-
razów obcych

 uogólnia w formie notat-
ki graficznej wiedzę na
temat słowników

 korzysta, odpowiednio 
do potrzeb, z róż-
nych typów słowni-
ków

 rozpoznaje znaczenie 
skrótów stosowanych
w słowniku języka 
polskiego

 tworzy poprawne 
związki wyrazowe z 
użyciem wyrazów 
obcego pochodzenia

 sprawnie  posługuje się
słownikami języka 
polskiego oraz wyra-
zów obcych, korzy-
stając swobodnie  ze 
skrótów, odsyłaczy i 
innych informacji

Artur Oppman, 
Złota kaczka

 wymienia miejsca zda-
rzeń, niektóre wskazuje
na mapie

 wskazuje na mapie miejsca
zdarzeń legendy

 objaśnia pojęcie akcja na 

 nadaje tytuły wydzielo-
nym częściom tekstu

 analizuje związki przy-

 opowiada o najbardziej 
emocjonujących zda-
rzeniach

 w sposób dojrzały i 
przemyślany komen-
tuje zachowania bo-
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 zna pojęcie akcja
 prezentuje głównego bo-

hatera
 zna pojęcie sentencja 

przykładzie legendy o 
złotej kaczce

 formułuje pytania adreso-
wane do bohatera

 wyszukuje w tekście wypo-
wiedź o charakterze sen-
tencji

czynowo-skutkowe w 
legendzie

 wyszukuje w tekście ko-
lokwializmy

 przedstawia opinię na te-
mat wartości w życiu

 uzasadnia, że opowieść 
o złotej kaczce jest 
legendą

 określa wpływ języka 
(kolokwializmy) na 
charakterystykę po-
staci

 ocenia i określa posta-
wę bohaterów

haterów, uwzględ-
niając motywy ich 
działania

Zdania złożone 
współrzędnie  

 rozpoznaje zdanie złożo-
ne

 zna pojęcie zdanie współ-
rzędnie złożone

 wie, że istnieją różne typy
zdań współrzędnie zło-
żonych, zna niektóre z 
nich

 objaśnia pojęcie zdania 
współrzędnie złożone na 
przykładach

 zna cztery typy zdań złożo-
nych: łączne, rozłączne, 
przeciwstawne i wyniko-
we

 zna najczęściej używane 
spójniki w poszczegól-
nych typach zdań współ-
rzędnie złożonych

 odróżnia treści przekazy-
wane przez zdania 
współrzędnie złożone 
różnego typu

 określa typy zdań złożo-
nych współrzędnie

 przedstawia zależności 
między zdaniami skła-
dowymi w zdaniach 
współrzędnie złożo-
nych, używając wykre-
sów 

 stosuje zasady interpunk-
cji dotyczące łączenia 
zdań współrzędnie zło-
żonych różnego typu

 funkcjonalnie tworzy 
zdania współrzędnie 
złożone różnego typu

 bezbłędnie stosuje za-
sady interpunkcji do-
tyczące łączenia 
zdań współrzędnie 
złożonych różnego 
typu

 świadomie i swobodnie
stosuje wiedzę na te-
mat różnych typów 
zdań współrzędnie 
złożonych w swoich 
wypowiedziach ust-
nych i pisemnych

Adam 
Mickiewicz, Pani
Twardowska

 czyta tekst legendy oraz 
informacje na temat 
Twardowskiego

 wymienia bohaterów 
utworu

 wyodrębnia kwestie wy-
powiadane przez po-
szczególnych bohate-
rów

 porównuje legendę o panu 
Twardowskim z treścią 
wiersza, wskazuje podo-
bieństwa i różnice

 wskazuje postacie pierw-
szoplanowe

 dopasowuje emotikony do 
ilustracji

 określa na podstawie przy-

 wyjaśnia tytuł wiersza
 nadaje jednorodne języ-

kowo tytuły ilustra-
cjom obok tekstu

 rozpoznaje nastrój zda-
rzeń i emocje bohate-
rów

 określa funkcję cudzysło-
wów w tekście wiersza

 określa fantastyczny i 
realistyczny charak-
ter zdarzeń przedsta-
wionych na ilustra-
cjach

 wyodrębnia w tekście 
wyrazy wpływające 
na nastrój tajemni-
czości

 czyta tekst z podziałem 

 analizuje różne ele-
menty świata przed-
stawionego utworu, 
swobodnie wykorzy-
stując werbalne i po-
zawerbalne środki 
wyrazu

 tworzy opowieść z per-
spektywy świadka 
zdarzeń, oryginalną 
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 zna pojęcie cudzysłów
 zna funkcję przypisów

pisów znaczenie więk-
szości wyrazów 

 określa na podstawie 
przypisów znaczenie 
wszystkich wyrazów 

na role, podkreślając 
odpowiednią modu-
lacją nastrój i emocje
bohaterów

 wskazuje i omawia ele-
menty komizmu w 
utworze

 dopasowuje łacińskie 
wyrażenia do pol-
skich odpowiedni-
ków

pod względem treści,
formy języka i stylu

Rozdział 4. Bawiący się słowami
Jan Sztaudynger, 
Fraszki (wybór)

 czyta uważnie teksty fra-
szek Jana Sztaudyngera

 zna pojęcie fraszka
 opisuje wyobrażenie 

muzy

 określa tematykę fraszek
 objaśnia pojęcie fraszka 
 zna pojęcie apostrofa

 określa charakter fraszek
 objaśnia, czym jest po-

ezja i poezjowanie
 rozpoznaje adresata wy-

powiedzi lirycznej

 analizuje różnice styli-
styczne dotyczące ję-
zyka poetyckiego i 
naukowego

 określa intencje wypo-
wiedzi podmiotu li-
rycznego 

 wskazuje analogie mię-
dzy tekstami fraszek 
a ich ilustracją

 twórczo wykorzystuje 
w swoich wypowie-
dziach ustnych i pi-
semnych wiadomo-
ści na stylów funk-
cjonalnych języka

Wyrazy 
podstawowe i 
pochodne

 podaje przykłady wyra-
zów pokrewnych

 rozpoznaje wyrazy nale-
żące do tej samej rodzi-
ny

 zna mechanizmy powsta-
wania wyrazów

 podaje znaczenie pojęć ro-
dzina wyrazów oraz wy-
razy pokrewne

 wie, że różne formy grama-
tyczne tego samego sło-
wa nie są wyrazami po-
krewnymi 

 zna terminy wyraz podsta-
wowy i wyraz pochodny

 tworzy rodziny wyrazów
 objaśnia terminy wyraz 

podstawowy i wyraz 
pochodny

 zna funkcje formantów
 tworzy wyrazy pochodne

za pomocą podanych 
formantów

 rozpoznaje różne ro-
dzaje formantów

 rozpoznaje wyrazy 
podstawowe, od któ-
rych utworzono wy-
razy pochodne

 twórczo i funkcjonalnie
wykorzystuje wiedzę
na temat budowy 
słowotwórczej wyra-
zów

Maciej 
Wojtyszko, Saga 
rodu Klaptunów 

 czyta uważnie tekst
 wyszukuje informacje z 

tekstu na temat głów-

 opisuje miejsce zdarzeń
 opowiada o marzeniach 

głównego bohatera

 prezentuje głównego bo-
hatera

 objaśnia, na czym polega

 przytacza argumenty 
wskazujące na obra-
zowanie fantastyczne
w utworze

 tworzy oryginalne pod 
względem treści i ję-
zyka teksty dzienni-
karskie inspirowane 

22



(fragment) nego bohatera potęga słowa
 wyraża opinię na temat 

poezji

 omawia zachowania 
postaci fantastycz-
nych

 zestawia wartość po-
etyckiego wyobraże-
nia oraz jego dosłow-
nej ilustracji

tekstem literackim

Powtórzenie 
wiadomości o 
głoskach

 wymienia kolejne litery 
alfabetu

 zna różnicę między gło-
ską a literą

 wykorzystuje znajomość 
alfabetu w praktyce

 zna dwuznaki stosowane w
polskim piśmie

 odróżnia samogłoski od 
spółgłosek

 podaje przykłady wyra-
zów o różnej liczbie li-
ter i głosek

 objaśnia wpływ poje-
dynczych głosek na 
zmiany znaczenia 
wyrazów

 swobodnie i twórczo 
wykorzystuje posia-
daną wiedzę na te-
mat liter, głosek, al-
fabetu w różnych sy-
tuacjach problemo-
wych

Wanda 
Chotomska, Duch
poety

 wymienia bohaterów 
utworu

 opisuje miejsca zdarzeń
 zna pojęcia tekst główny 

oraz tekst poboczny
 czyta tekst z podziałem na

role
 zna pojęcie skecz

 redaguje plan zdarzeń
 zna różnice w sposobie za-

pisu tekstu głównego i 
pobocznego

 stosuje się do wskazówek z
didaskaliów podczas 
głośnego czytania tekstu

 opisuje wygląd bohate-
rów, używając różnych
środków stylistycz-
nych

 wskazuje tekst główny i 
poboczny w utworze 

 wskazuje elementy komi-
zmu w utworze

 nazywa emocje bohate-
rów

 analizuje sposób kre-
owania świata przed-
stawionego w utwo-
rze dramatycznym

 omawia funkcje dida-
skaliów

 twórczo wykorzystuje 
swoją wiedzę na te-
mat specyfiki utwo-
rów teatralnych pod-
czas pracy nad insce-
nizacją  skeczu

Neologizmy  zna pojęcie neologizm
 objaśnia znaczenia wy-

branych neologizmów

 objaśnia mechanizm po-
wstawania neologizmów

 zna pojęcie neologizm ar-
tystyczny

 wyjaśnia przyczyny two-
rzenia neologizmów w
języku

 objaśnia pojęcie neolo-
gizm artystyczny

 objaśnia znaczenia więk-
szości podanych neo-
logizmów

 objaśnia funkcję neolo-
gizmów artystycz-
nych

 analizuje nowe znacze-
nia wyrazów wcze-
śniej istniejących w 
języku

 twórczo i funkcjonalnie
wykorzystuje wiedzę
na temat neologi-
zmów i ich funkcji w
języku w swoich wy-
powiedziach ustnych
i pisemnych

Julian Tuwim, 
Słowocowe 
hybrydy

 czyta uważnie tekst wier-
sza

 zna pojęcia neologizm 

 wyszukuje neologizmy ar-
tystyczne w wierszu

 wyjaśnia sposób utworze-

 opisuje swoją reakcję na 
obecność neologi-
zmów artystycznych w

 analizuje tytuł utworu
 tworzy definicje słów –

neologizmów arty-

 tworzy wypowiedzi in-
spirowane tekstem 
wiersza, w których 
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oraz neologizm arty-
styczny

nia wybranego neologi-
zmu artystycznego z 
wiersza

tekście
 analizuje budowę słowo-

twórczą neologizmów 
artystycznych z wier-
sza

stycznych swobodnie wykorzy-
stuje neologizmy ar-
tystyczne

Spółgłoski 
dźwięczne i 
bezdźwięczne

 zna pojęcia głoski 
dźwięczne i głoski bez-
dźwięczne

 podaje przykłady głosek 
dźwięcznych i bezdź-
więcznych

 wie, że wszystkie samogło-
ski są dźwięczne

 wymienia kilka par głosek 
różniących się dźwięcz-
nością

 wie, w jakich okoliczno-
ściach głoski dźwięczne 
mogą być wymawiane 
bezdźwięcznie

 wymienia pary głosek 
różniących się 
dźwięcznością

 wymienia spółgłoski nie-
posiadające odpowied-
ników bezdźwięcz-
nych

 wie, w jakich okoliczno-
ściach głoski bezdź-
więczne mogą być wy-
mawiane dźwięcznie 

 wykorzystuje inne for-
my wyrazu lub wyra-
zy pokrewne dla uza-
sadnienia pisowni 
głoski dźwięcznej

 swobodnie i twórczo 
wykorzystuje posia-
daną wiedzę na te-
mat głosek dźwięcz-
nych i bezdźwięcz-
nych  w różnych sy-
tuacjach problemo-
wych

Jan Twardowski, 
Klasówka z religii

 zna pojęcie wyrazy dźwię-
konaśladowcze

 wyjaśnia pochodzenie 
dźwięków wymienio-
nych w wierszu

 objaśnia pojęcie wyrazy 
dźwiękonaśladowcze

 określa adresata wypowie-
dzi lirycznej

 zna pojęcie onomatopeja
 określa, kim jest osoba 

mówiąca w wierszu

 stosuje ze zrozumie-
niem pojęcie onoma-
topeja

 określa funkcję wyra-
zów dźwiękonaśla-
dowczych w wierszu

 komentuje i objaśnia 
związki pomiędzy 
warstwą brzmienio-
wą i znaczeniową  
utworu poetyckiego

Oznaczanie 
głosek 
dźwięcznych i 
bezdźwięcznych

 dostrzega trudności orto-
graficzne w zakresie 
oznaczania głosek 
dźwięcznych i bezdź-
więcznych

 korzysta ze słownika or-
tograficznego 

 zna wybrane zasady doty-
czące oznaczania głosek 
dźwięcznych i bezdź-
więcznych

 stosuje zasady ozna-
czania spółgłosek dźwięcz-
nych i bezdźwięcznych w 
zestawie ortogramów zawar-
tych w ćwiczeniach

 poprawnie oznacza
głoski dźwięczne i bezdź-
więczne w zestawie orto-
gramów zawartych w ćwi-
czeniach

 przedstawia orygi-
nalne sposoby (np. zagad-
ki, gry, infografiki) zapa-
miętania zapisu pozna-
nych wyrazów z trudno-
ścią ortograficzną w za-
kresie oznaczania głosek 
dźwięcznych i bezdź-
więcznych

Archaizmy  zna pojęcie archaizm
 rozpoznaje niektóre ar-

chaizmy

 objaśnia pojęcie archaizm
 objaśnia znaczenie wybra-

nych archaizmów

 rozróżnia rodzaje archa-
izmów

 objaśnia znaczenie więk-
szości podanych ar-

 określa funkcję archa-
izmów w literaturze

 twórczo  wykorzystuje 
w swoich wypowie-
dziach ustnych i pi-
semnych wiedzę na 
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chaizmów temat funkcji archa-
izmów w języku co-
dziennym i tekstach 
literackich 

Spółgłoski 
miękkie i twarde

 zna różne funkcje litery i
 zna pojęcia spółgłoski 

twarde i spółgłoski 
miękkie

 zna sposoby oznaczania 
miękkości spółgłosek

 objaśnia na przykładach 
różne funkcje litery i 

 objaśnia pojęcia spółgłoski 
twarde i spółgłoski mięk-
kie

 odróżnia spółgłoski twarde 
od miękkich

 zna pojęcie znaki diakry-
tyczne

 wskazuje różnice w wy-
mowie spółgłosek 
twardych i miękkich

 stosuje zasady dotyczące 
zapisu spółgłosek 
miękkich i zmiękczo-
nych

 używa ze zrozumie-
niem pojęcia znaki 
diakrytyczne

 zapisuje poprawnie 
spółgłoski miękkie i 
zmiękczone

 swobodnie i twórczo 
wykorzystuje posia-
daną wiedzę na te-
mat głosek miękkich
i twardych w róż-
nych sytuacjach pro-
blemowych

Józef Ratajczak, 
Cień na ścianie

 podaje przykłady rymują-
cych się wyrazów z 
wiersza

 wie, że istnieją różne typy
rymów

 podaje definicję pojęcia 
rym

 zna pojęcia rymy męskie 
oraz rymy żeńskie

 wskazuje uosobienie w 
wierszu 

 odróżnia rymy żeńskie 
od męskich

 zna pojęcia rymy dokład-
ne oraz rymy niedo-
kładne

 wyszukuje współbrz-
mienia identyczne i 
podobne w parach 
rymujących się wy-
razów

 określa funkcję rymów 
w wierszu

 tworzy różne typy ry-
mów

 tworzy wypowiedzi o 
charakterze poetyc-
kim, w których twór-
czo wykorzystuje 
wiedzę na temat 
funkcji różnych ty-
pów rymów

Oznaczanie 
spółgłosek 
miękkich

 wyszukuje wyrazy ze
spółgłoskami miękkimi w 
zestawie ortogramów zawar-
tych w ćwiczeniach
 zna zasady oznacza-
nia spółgłosek miękkich

 korzysta ze słownika or-
tograficznego

 stara się stosować zasady 
ortograficzne do po-
prawnego zapisu wyra-
zów ze spółgłoskami 
miękkimi 

 zapisuje poprawnie 
większość wyrazów ze spół-
głoskami miękkimi w zesta-
wie ortogramów zawartych 
w ćwiczeniach

 zapisuje popraw-
nie wszystkie wyrazy ze 
spółgłoskami miękkimi w 
zestawie ortogramów za-
wartych w ćwiczeniach

 przedstawia orygi-
nalne sposoby (np. zagad-
ki, gry, infografiki) zapa-
miętania zapisu pozna-
nych wyrazów z trudno-
ścią ortograficzną w za-
kresie oznaczania głosek 
miękkich

Sylaba i dzielenie
wyrazów

 wie, że ośrodkiem sylaby 
jest samogłoska

 dzieli wyrazy na sylaby
 czyta informacje na temat

 wyszukuje wyrazy o poda-
nej liczbie sylab

 zna zasady przenoszenia 
wyrazów do następnej li-

 stosuje zasady przeno-
szenia wyrazów do na-
stępnej linii

 wskazuje różne miejsca 

 przenosi wyrazy do na-
stępnej linii, dzieląc 
je poprawnie na syla-
by

 swobodnie i twórczo 
wykorzystuje posia-
daną wiedzę na te-
mat podziału wyra-
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zasad przenoszenia wy-
razów do następnej li-
nii

nii podziału w wyrazach 
wielosylabowych

 używa terminu zgłoska 
wymiennie z termi-
nem sylaba

zów na sylaby w 
różnych sytuacjach 
problemowych

Stanisław 
Młodożeniec, 
Kulawa droga

 określa bohaterkę wiersza
za pomocą epitetów

 podaje liczbę zwrotek w 
wierszu oraz wersów w
zwrotkach

 zna pojęcie rytm

 wyodrębnia obrazy poetyc-
kie w wierszu

 podaje liczbę sylab w po-
szczególnych wersach

 wskazuje związek między 
rytmem a muzycznością 
utworu 

 objaśnia funkcję wyra-
zów dźwiękonaśla-
dowczych w warstwie 
brzmieniowej tekstu

 podaje przykłady rymów 
i określa ich typy

 wskazuje powtórzenia 
leksykalne i składnio-
we w wierszu

 wykorzystuje pozawer-
balne środki wyrazu 
do ukazania zmian 
nastroju w wierszu

 określa funkcję rymów 
w wierszu

 analizuje różne elemen-
ty warstwy rytmicz-
nej wiersza

 tworzy oryginalny pod 
względem treści 
tekst użytkowy in-
spirowany wierszem

Opis krajobrazu –
rady dla 
piszących;
Zbigniew 
Nienacki, 
Uroczysko 
(fragment)

 nazywa różne elementy 
krajobrazu

 zna kompozycję opisu 
miejsca

 przy niewielkim wsparciu
nauczyciela redaguje 
opis krajobrazu

 używa funkcjonalnie okre-
śleń opisujących różne 
elementy krajobrazu

 używa słów podkreślają-
cych przestrzenność opi-
su

 redaguje prosty opis krajo-
brazu, korzystając z rad 
dla opisujących krajo-
braz

 używa funkcjonalnie 
określeń wartościują-
cych 

 redaguje opis krajobrazu,
używając różnorod-
nych środków języko-
wych

 określa elementy krajo-
brazu za pomocą 
środków poetyckiego
obrazowania

 redaguje rozbudowany, 
poprawny kompozy-
cyjnie, językowo i 
stylistycznie opis 
krajobrazu

 redaguje bezbłędny ję-
zykowo opis krajo-
brazu – oryginalny 
pod względem treści 
i stylu

Pisownia 
zakończeń -i, -ii, 
-ji  

 dostrzega trudności orto-
graficzne w zakresie 
pisowni zakończeń -i, 
-ii, -ji

 korzysta ze słownika or-
tograficznego

 zna wybrane zasady doty-
czące pisowni zakończeń
-i, -ii, -ji, stara się je sto-
sować

 stosuje zasady pi-
sowni zakończeń -i, -ii, -ji w
zestawie ortogramów zawar-
tych w ćwiczeniach

 poprawnie zapisu-
je zakończenia -i, -ii, -ji w 
zestawie ortogramów za-
wartych w ćwiczeniach

 przedstawia orygi-
nalne sposoby (np. zagad-
ki, gry, infografiki) zapa-
miętania zapisu pozna-
nych wyrazów z trudno-
ścią ortograficzną w za-
kresie pisowni zakończeń 
-i, -ii, -ji

Frazeologizmy  zna pojęcie związek fra-
zeologiczny

 objaśnia znaczenie wy-

 odróżnia dosłowne i niedo-
słowne użycie związków
wyrazowych

 objaśnia znaczenie więk-
szości podanych fraze-
ologizmów

 używa poprawnie i ce-
lowo różnych związ-
ków frazeologicz-
nych w swoich wy-

 swobodnie i funkcjo-
nalnie posługuje się 
w swoich wypowie-
dziach ustnych i pi-

26



branych frazeologi-
zmów

 objaśnia pojęcie związek 
frazeologiczny

 używa różnych związ-
ków frazeologicznych 
w swoich wypowie-
dziach ustnych i pi-
semnych

powiedziach ustnych
i pisemnych

 tworzy wypowiedzenia 
wyjaśniające znacze-
nie frazeologizmów

semnych różnymi 
związkami frazeolo-
gicznymi

Pisownia 
końcówek -ę, 
-em, -ą, -om

 wyszukuje wyrazy z 
ą i ę w zestawie ortogramów 
zawartych w ćwiczeniach
 zna zasady pisowni ą
i ę

 dostrzega trudności orto-
graficzne w zakresie 
pisowni końcówek -em 
i -om

 korzysta ze słownika or-
tograficznego

 stara się stosować za-
sady ortograficzne do popraw-
nego zapisu wyrazów z ą i ę w
zestawie ortogramów zawar-
tych w ćwiczeniach

 zna zasady dotyczące pi-
sowni końcówek -em i 
-om, stara się je stoso-
wać

 zapisuje poprawnie 
większość wyrazów z ą i ę 
w zestawie ortogramów za-
wartych w ćwiczeniach
 stosuje zasady pi-
sowni końcówek -em i -om 
w zestawie ortogramów za-
wartych w ćwiczeniach

 zapisuje popraw-
nie wszystkie wyrazy z ą i 
ę w zestawie ortogramów 
zawartych w ćwiczeniach
 poprawnie zapisu-
je końcówki -em i -om w 
zestawie ortogramów za-
wartych w ćwiczeniach

 przedstawia orygi-
nalne sposoby (np. zagad-
ki, gry, infografiki) zapa-
miętania zapisu pozna-
nych wyrazów z trudno-
ścią ortograficzną w za-
kresie pisowni końcówek 
-ę, -em, -ą, -om

Rozdział 5. Mali i wielcy podróżnicy
Juliusz Verne, W 
osiemdziesiąt  dni
dookoła świata 
(fragment)

 zna pojęcie postacie epi-
zodyczne

 opisuje okoliczności zda-
rzenia

 wymienia postacie epizo-
dyczne 

 rozpoznaje prawdę i fałsz 
w wypowiedziach doty-
czących tekstu

 ocenia decyzję bohatera

 podaje informacje o bo-
haterach drugoplano-
wych

 wyszukuje na mapie 
miejsca zdarzeń i po-
daje informacje na ich 
temat

 prezentuje głównego 
bohatera powieści, 
używa ze zrozumie-
niem słów perfekcjo-
nista, stoicki spokój

 wyjaśnia przyczyny 
kłopotów bohatera

 twórczo wykorzystuje 
w swoich pracach 
projektowych infor-
macje wyszukane w 
różnych źródłach in-
formacji (powieść, 
internet, teksty infor-
macyjne i reklamo-
we) 

Instrukcja – rady 
dla piszących;
Daniel Defoe, 
Robinson Crusoe 
(fragment)

 porządkuje zdarzenia 
zgodnie z chronologią

 czyta rady dla piszących 
instrukcję

 przy niewielkim wsparciu
nauczyciela redaguje 
instrukcję

 porównuje wskazówki oraz
rady zapisane w różnych
formach (werbalnej i 
graficznej)

 redaguje prostą instrukcję, 
korzystając z rad za-
mieszczonych w pod-
ręczniku

 przekształca w tekstach 
formy osobowe cza-
sowników na bezoko-
liczniki i odwrotnie 
odpowiednio do przy-
jętego celu

 redaguje instrukcję, sto-
sując precyzyjne 
wskazówki oraz jedno-

 skraca wypowiedzi od-
powiednio do przyję-
tego celu

 redaguje poprawną ję-
zykowo i stylistycz-
nie instrukcję o 
przejrzystym ukła-
dzie graficznym

  redaguje bezbłędną ję-
zykowo i oryginalną 
pod względem for-
my i treści instrukcję
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rodną formę czasowni-
ków

Szarlota Pawel 
Złoto Alaski 
(fragment)

 czyta ze zrozumieniem 
komiks

 opowiada o przygodach 
bohaterów komiksu

 wyodrębnia w komiksie 
wypowiedzi bohaterów 
oraz narratora

 wskazuje i opisuje bohate-
rów fantastycznych

 określa, w jaki sposób 
oznaczono w komiksie
myśli i emocje bohate-
rów

 ustala przyczyny działa-
nia bohaterów

 wyjaśnia sposób ozna-
czenia zmian czasu 
akcji w komiksie 

 objaśnia pojęcie czarny
charakter, odwołując
się do przykładów z 
tekstu

 tworzy komiks osadzo-
ny w świecie przed-
stawionym utworu 
Złoto Alaski cechują-
cy się oryginalnym 
ujęciem tematu i bo-
gactwem środków 
charakterystycznych 
dla tego tekstu kultu-
ry

Łukasz 
Wierzbicki, 
Afryka Kazika 
(fragment)

 przytacza z tekstu infor-
macje na temat głów-
nego bohatera i intencji
jego działań

 tworzy plan zdarzeń na 
podstawie podanych 
elementów

 zna pojęcie powieść po-
dróżnicza

 charakteryzuje bohaterów 
za pomocą podanych 
określeń 

 relacjonuje przygodę boha-
tera

 objaśnia pojęcie powieść 
podróżnicza 

 przedstawia różne posta-
cie z tekstu, wchodząc 
w rolę tytułowego bo-
hatera

 komentuje zdarzenia
 rozważa słuszność twier-

dzenia podróże kształ-
cą 

 wyraża opinię na temat 
bohaterów i uzasad-
nia swoje zdanie

 wskazuje elementy eg-
zotyki w kulturze 
afrykańskiego ple-
mienia  

 przedstawia własne sta-
nowisko w związku 
z omawianymi pro-
blemami, formułuje 
przemyślane, twór-
cze uwagi znamio-
nujące dużą wiedzę 
o świecie i innych 
kulturach

Sprawozdanie – 
rady dla 
piszących; 
Magdalena 
Nitkiewicz, Paweł
Opaska, Przez 
świat na 
rowerach w dwa 
lata (fragment)

 czyta ze zrozumieniem 
tekst

 redaguje plan zdarzeń do-
tyczący przebiegu uro-
czystości

 czyta rady dla piszących 
sprawozdanie

 przy niewielkim wsparciu
nauczyciela redaguje 
sprawozdanie

 odpowiada na podstawowe 
pytania dotyczące podró-
ży bohaterów

 opisuje wrażenia uczestni-
ków wycieczki

 opisuje miejsca
 redaguje sprawozdanie, ko-

rzystając z rad zamiesz-
czonych w podręczniku

 analizuje mapę podróży 
bohaterów

 przedstawia opinię na te-
mat miejsca zdarzeń

 opowiada o miejscach, 
wchodząc w rolę prze-
wodnika

 redaguje poprawne kom-
pozycyjnie i stylistycz-
nie sprawozdanie

 ustala, kto relacjonuje 
zdarzenia przedsta-
wione w tekście

 rozpoznaje elementy 
oceny wśród wypo-
wiedzi o charakterze 
informacyjnym

 wyciąga wnioski na 
podstawie wypowie-
dzi bohatera

 redaguje poprawne ję-
zykowo sprawozda-
nie zawierające oce-
ny, opinie lub wnio-

 redaguje bezbłędne ję-
zykowo i oryginalne 
pod względem for-
my i treści sprawoz-
danie z podróży
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ski autora
Zasady użycia 
znaków 
interpunkcyjnych

 stosuje kropkę, znak za-
pytania i wykrzyknik 
na końcu wypowiedzeń

 dostrzega trudności orto-
graficzne w zakresie 
stosowania przecinka w
zdaniu pojedynczym i 
złożonym

 korzysta ze słownika or-
tograficznego

 stosuje poprawnie znaki in-
terpunkcyjne na końcu 
wypowiedzeń

 zna wybrane zasady doty-
czące użycia przecinka 
w zdaniu pojedynczym i 
złożonym i stara się je 
stosować

 stosuje poznane zasady 
użycia przecinka w 
zdaniu pojedynczym i 
złożonym 

 poprawnie stosuje po-
znane zasady użycia 
przecinka w zdaniu 
pojedynczym i zło-
żonym

 twórczo wykorzystuje 
w swoich wypowie-
dziach ustnych i pi-
semnych wiedzę na 
temat funkcji zna-
ków interpunkcyj-
nych na końcu wy-
powiedzeń 

 twórczo i funkcjonalnie
wykorzystuje w 
swoich wypowie-
dziach pisemnych 
wiedzę na temat za-
sad użycia przecin-
ków z zdaniach poje-
dynczych  złożonych

Adam Bahdaj, 
Podróż za jeden 
uśmiech 
(fragment)

 czyta ze zrozumieniem 
tekst

 zna pojęcie narrator
 objaśnia motywy działa-

nia bohaterów 

 przytacza informacje o bo-
haterach

 odróżnia narratora pierw-
szoosobowego od trze-
cioosobowego

 wymienia kilka cech boha-
terów

 ustala, co łączy bohate-
rów

 zna pojęcia narrator 
obiektywny i narrator 
subiektywny

 ocenia sposób narracji
 zestawia kontrastowe ce-

chy bohaterów

 objaśnia pojęcia narra-
tor obiektywny i nar-
rator subiektywny 

 ocenia wpływ kontra-
stowego zestawienia 
postaci na możliwo-
ści rozwoju akcji 

 podaje argumenty z 
tekstu

  tworzy oryginalne pod
względem treści i ję-
zyka kartki z dzien-
nika inspirowane 
tekstem literackim

 twórczo wykorzystuje 
w swoich pracach 
projektowych  infor-
macje wyszukane w 
różnych źródłach in-
formacji

Czesław Miłosz, 
Wyprawa do lasu

 czyta uważnie wiersz
 nazywa wrażenia czytel-

nicze
 wskazuje epitety w wier-

szu
 zna pojęcie nastrój wier-

sza

 czyta głośno fragmenty 
wiersza

 opisuje sytuację z wiersza
 wskazuje porównanie
 określa nastrój utworu

 opisuje sytuację z wier-
sza

 wymienia środki poetyc-
kie użyte do opisu 
słońca

 przedstawia własnymi 
słowami obraz poetyc-

 ustala nadawcę i od-
biorcę wypowiedzi

 objaśnia znaczenie me-
tafor

 analizuje wpływ róż-
nych środków po-
etyckich na nastrój 

  interpretuje  tekst 
wiersza na poziomie 
metaforycznym

 opisuje wybrane miej-
sce, wykorzystując 
funkcjonalnie po-
etyckie środki języ-
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ki wiersza kowe

KRYTERIA OGÓLNE

Sprawności

Wymagania
konieczne

(ocena: dopuszczający)
podstawowe

(ocena: dostateczny)
rozszerzone

(ocena dobry)
dopełniające

(ocena: bardzo dobry)
ponadprogramowe
(ocena celująca)

UCZEŃ
I. Odbiór 

wypowiedzi i 

wykorzystanie 

zawartych w nich

informacji

 czyta poprawnie tekst, wy-
znaczając głosowo gra-
nice zdań, zwracając 
uwagę na znaki inter-
punkcyjne

 czyta poprawnie tekst, pod-
kreślając głosem ważne 
słowa

 czyta płynnie tekst, pod-
kreślając odpowiednią
modulacją nastrój i 
emocje bohaterów

 czyta tekst, stosując od-
powiednie tempo i in-
tonację w zależności 
od treści

 posiada szerokie kom-
petencje w zakresie 
odbioru różnych 
tekstów kultury

 twórczo wykorzy-
stuje informacje z prze-
czytanych tekstów 
 świadomie i funk-
cjonalnie wykorzystuje 
wiedzę i umiejętności ję-
zykowe w zakresie słow-
nictwa, składni, fleksji i 
fonetyki 
 samodzielnie i 
kreatywnie korzysta z róż-
nych źródeł informacji
 chętnie czyta i zna
wiele tekstów ponadpro-
gramowych

 bierze udział i odnosi 
sukcesy w konkur-
sach przedmioto-
wych z języka pol-
skiego

 słucha uważnie wypo-
wiedzi nauczyciela i uczniów

 słucha uważnie 
wszystkich wypowiedzi na-
uczyciela i uczniów

 nawiązuje do wypowie-
dzi innych we własnej
pracy

 wykorzystuje wysłucha-
ne wypowiedzi we 
własnej pracy

 określa temat oraz ka-
tegorie dotyczące podstawo-
wych elementów świata 
przedstawionego tekstu

 wydobywa istotne in-
formacje z tekstu 

 samodzielnie wydobywa
z tekstu wiele infor-
macji

 twórczo wykorzy-
stuje informacje z tekstu 

 zna pojęcia: autor, 
narrator, czytelnik, słuchacz, 
nadawca, odbiorca wypowie-
dzi

 odróżnia autora od 
narratora oraz nadawcę od od-
biorcy wypowiedzi

 określa relacje autor – 
narrator – czytelnik 
(słuchacz) oraz 
nadawca – odbiorca 
wypowiedzi

 wyjaśnia funkcję 
nadawcy i odbiorcy w
odniesieniu do różne-
go typu wypowiedzi

 rozpoznaje tekst lite-
racki oraz tekst informacyjny

 odróżnia tekst literacki
od informacyjnego

 porównuje wybrane ele-
menty tekstów literac-
kich i informacyjnych

 określa funkcje tekstu li-
terackiego i informa-
cyjnego

 rozpoznaje formy ga-
tunkowe wypowiedzi (zapro-
szenie, życzenia, gratulacje, 
zawiadomienie, ogłoszenie, 

 odróżnia formy gatun-
kowe wypowiedzi 

 zna funkcje różnych 
form gatunkowych 
wypowiedzi

 wyodrębnia ele-
menty charakterystyczne 
dla różnych form gatunko-
wych 
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instrukcję)

 porządkuje informa-
cje z tekstu

 odróżnia informacje ważne 
od drugorzędnych

 hierarchizuje infor-
macje

 ocenia wpływ po-
rządkowania informacji na 
proces zapamiętywania

 wyszukuje w tekście 
informacje wyrażone wprost

 dostrzega w tekście treści 
wyrażone wprost i po-
średnio

 wyszukuje w tekście tre-
ści wyrażone pośred-
nio

 odczytuje treści 
wyrażone wprost i pośred-
nio

 rozumie treść pytań, 
poleceń oraz prostych infor-
macji

 rozumie dosłowne i 
niektóre przenośne znaczenia 
wyrazów w wypowiedzi

 rozumie przenośne zna-
czenia wyrazów w 
wypowiedzi

 odróżnia znaczenia 
dosłowne wyrazów przeno-
śnych w wypowiedzi

 zna pojęcia prawda i 
fałsz

 określa prawdziwość 
informacji dotyczącej tekstu

 wyodrębnia przesłanki 
w tekście

 wyciąga wnioski z 
tekstu

 zna pojęcia: tytuł, 
wstęp, rozwinięcie, zakończe-
nie, akapity

 wyodrębnia w tekście 
cząstki kompozycyjne

 określa relacje między 
częściami składowy-
mi wypowiedzi

 określa funkcje 
części składowych wypo-
wiedzi

 korzysta ze słownika 
ortograficznego 

 zna budowę słownika języ-
ka polskiego oraz słow-
nika wyrazów obcych

 korzysta ze słownika 
wyrazów bliskoznacz-
nych, słownika języka
polskiego oraz słow-
nika wyrazów obcych

 określa funkcje róż-
nych słowników 

 wyszukuje hasła w 
encyklopedii 

 zna budowę hasła en-
cyklopedycznego

 korzysta z informacji 
zawartych w encyklo-
pedii

 korzysta z różnych 
źródeł informacji

 rozpoznaje podmiot i orze-
czenie w zdaniu

 zna pojęcia: przydawka, 
dopełnienie, okolicznik 
sposobu, okolicznik cza-
su, okolicznik miejsca

 rozpoznaje podmiot gra-
matyczny, szeregowy,
towarzyszący oraz 
orzeczenie czasowni-
kowe i orzeczenie 
wyrażone wyrazami 
typu można, warto z 

 wyjaśnia funkcję 
orzeczenia, podmiotu, przy-
dawki, dopełnienia i oko-
licznika w zdaniu
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bezokolicznikiem
 odróżnia zdanie pojedyn-

cze rozwinięte i nieroz-
winięte, zna pojęcia 
zdanie pojedyncze i zda-
nie złożone

 rozpoznaje w tekście zdanie
pojedyncze rozwinięte i 
nierozwinięte, zdanie po-
jedyncze i złożone, od-
różnia zdanie i wypowie-
dzenie bez osobowej for-
my czasownika

 rozpoznaje równoważ-
nik zdania, określa 
typy zdań złożonych 
współrzędnie

 określa funkcję zdań 
współrzędnie złożo-
nych różnego typu 

 rozpoznaje w wypo-
wiedziach rzeczowniki, cza-
sowniki, przymiotniki, przy-
słówki oraz niektóre liczebni-
ki i przyimki 

 rozpoznaje w tekście li-
czebniki oraz przyimki

 wskazuje różnice mię-
dzy różnymi częścia-
mi mowy 

 określa funkcje różnych 
części mowy w wypo-
wiedzeniu

 rozpoznaje w tekście for-
my liczb, rodzajów gra-
matycznych, czasów od-
miennych części mowy

 odróżnia czasowniki w for-
mie osobowej i nieoso-
bowej oraz niektóre cza-
sowniki dokonane i nie-
dokonane

 rozpoznaje rzeczowniki 
żywotne i nieżywot-
ne, osobowe i nieoso-
bowe oraz formy 
przypadków rzeczow-
nika i przymiotnika

 określa funkcje różnych 
form gramatycznych 
odmiennych części 
mowy w wypowie-
dzeniu

 odczytuje proste zna-
ki, w tym emotikony

 rozpoznaje emocje na pod-
stawie wyrazu twarzy

 rozpoznaje emocje wy-
rażane gestami i po-
stawą

 nazywa emocje wy-
rażane za pomocą różnych 
form ekspresji

II. Analiza i 

interpretacja 

tekstów kultury

 nazywa reakcje czy-
telnicze

 opisuje wrażenia towa-
rzyszące odbiorowi tekstów li-
terackich

 opisuje wrażenia 
towarzyszące odbiorowi 
różnych tekstów kultury

 opisuje emocje to-
warzyszące odbiorowi tek-
stów kultury

 interpretuje teksty
poetyckie na poziomie 
metaforycznym 
 interpretuje teksty
ikoniczne na poziomie 
przenośnym 
 podczas analizy 
utworów odwołuje się do 
różnych kontekstów lite-
rackich, historycznych, 
kulturowych
 dostrzega symbo-

 wypowiada się na te-
mat sytuacji bohatera literac-
kiego i filmowego

 określa sytuację boha-
tera literackiego i filmowego

 zestawia sytuację 
bohatera z własnymi do-
świadczeniami 

 komentuje sytuację 
bohatera

 wypowiada się na te-
mat postaci literackiej, wska-
zuje pozytywne i negatywne 
cechy bohatera

 prezentuje swój pogląd
na temat bohatera

 ocenia bohatera li-
terackiego 

 posługuje się argu-
mentami, wyrażając swój 
stosunek do postaci

 odróżnia dzieło lite-  rozpoznaje różne tek-  odróżnia prozę od  wskazuje środki ar-
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rackie od innych tekstów kul-
tury

sty kultury poezji tystycznego wyrazu charak-
terystyczne dla różnych 
tekstów kultury

liczne treści w utworach 
literackich i plastycznych 
 stawia pytania 
problemowe w odniesie-
niu do przeczytanych tek-
stów
 dostrzega i obja-
śnia związki pomiędzy 
warstwą językową, 
brzmieniową i semantycz-
ną utworów poetyckich
 w sposób przemy-
ślany komentuje zacho-
wania bohaterów, 
uwzględniając przy tym 
motywy ich działania oraz
kontekst sytuacyjny

 formułuje oceny mo-
ralne dotyczące bo-
haterów i ich postę-
powania, odwołując 
się do uniwersal-
nych wartości etycz-
nych

 kreatywnie wyko-
rzystuje posiadaną wiedzę
i umiejętności w sytu-
acjach problemowych do-
tyczących odbioru tek-
stów literackich

 wyraża opinie na temat
tekstów literackich, 
trafnie dobierając ar-
gumenty na popar-

 zna pojęcie fikcja lite-
racka

 odróżnia fikcję literac-
ką od rzeczywistości

 odróżnia fikcję fil-
mową od rzeczywistości

 określa rolę autora 
tekstu w kreowaniu fikcji 
literackiej

 wymienia prawdopo-
dobne (realistyczne) elementy
świata przedstawionego

 wymienia nieprawdo-
podobne (fantastyczne) ele-
menty świata przedstawionego

 wypowiada się na 
temat fantastyki w mitach i 
legendach

 wskazuje różnice 
między elementami świata 
przedstawionego mitu, le-
gendy, baśni

 zna pojęcia: epitet, 
porównanie, przenośnia (w 
tym uosobienie i ożywienie), 
wyraz dźwiękonaśladowczy, 
neologizm

 rozpoznaje w tekście 
niektóre epitety, porównania, 
przenośnie (w tym uosobienie 
i ożywienie), wyrazy dźwięko-
naśladowcze, neologizmy

 wskazuje w tekście 
literackim epitety, porów-
nania, przenośnie (w tym 
uosobienia i ożywienia), 
wyrazy dźwiękonaśladow-
cze, neologizmy

 objaśnia funkcje ję-
zykowych środków styli-
stycznych 

 rozpoznaje wers, 
zwrotkę i refren, wskazuje 
rymy w wierszu, zna pojęcie 
rytm

 odróżnia wiersz ciągły 
od stroficznego i rymowy od 
wiersza bez rymów

 rozpoznaje wiersz 
wolny, zna pojęcia: rymy 
męskie i żeńskie oraz do-
kładne i niedokładne

 używa funkcjonal-
nie pojęć: wiersz ciągły, 
stroficzny, rymowy, bezry-
mowy, wolny oraz rymy i 
rytm podczas analizy wier-
sza

 posługuje się termina-
mi: lalki, kostium, rekwizyty, 
dekoracja w kontekście wido-
wiska teatralnego

 posługuje się termina-
mi związanymi z teatrem lal-
kowym, zna pojęcie znaki te-
atru

 wyodrębnia różne 
elementy składające się na 
widowisko teatralne, okre-
śla funkcje znaków teatral-
nych

 rozpoznaje znaki 
teatru i środki wyrazu cha-
rakterystyczne dla teatru 
lalkowego

 posługuje się pojęcia-
mi związanymi z filmem: ak-
tor, reżyser, scenariusz filmo-
wy

 wie, jak zbudowany 
jest scenariusz filmowy

 posługuje się ze 
zrozumieniem terminem 
ujęcie

 określa właściwości
i funkcje różnych elemen-
tów dzieła filmowego

 odróżnia film od pro-  wymienia cechy pro-  wyraża opinię na  nazywa tworzywo 
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gramu informacyjnego gramu telewizyjnego o charak-
terze konkursowym

temat programów telewi-
zyjnych o charakterze kon-
kursowym

przekazów audiowizual-
nych (ruchome obrazy, 
dźwięk)

cie swojego stano-
wiska

 wyodrębnia wydarze-
nia w tekście

 omawia wydarzenia w 
tekście, używa pojęć wątek i 
akcja

 analizuje przebieg 
zdarzeń w ujęciu przyczy-
nowo-skutkowym

 stosuje bogate 
słownictwo określające na-
stępstwo zdarzeń

 prezentuje najistot-
niejsze informacje o bohate-
rze

 wypowiada się na te-
mat uczuć i przeżyć bohatera

 przedstawia opinię 
na temat bohatera

 określa motywy 
działania bohatera

 identyfikuje opowia-
danie, powieść podróżniczą, 
baśń, legendę, podanie, klech-
dę, mit, fraszkę, wiersz, przy-
słowie, komiks

 odróżnia mit i legendę 
od baśni

 wymienia cechy 
charakterystyczne różnych 
gatunków literackich

 omawia funkcję 
mitów i legend

 odbiera teksty literac-
kie na poziomie dosłownym

 odbiera niektóre teksty
kultury na poziomie metafo-
rycznym

 odczytuje przeno-
śne sensy utworów opar-
tych na nieskomplikowa-
nych konstrukcjach metafo-
rycznych

 odczytuje proste 
symbole i alegorie

 używa pojęcia prze-
słanie w odniesieniu do legen-
dy i mitu

 odczytuje przesłanie 
niektórych legend i mitów

 odczytuje przesła-
nia legend i mitów

 formułuje samo-
dzielnie przesłanie legendy 
i mitu

 posługuje się pojęcia-
mi: dobro – zło, przyjaźń – 
wrogość, prawda – kłamstwo, 
pokój – wojna w odniesieniu 
do treści omawianych utwo-
rów

 rozróżnia pozytywne i 
negatywne zachowania boha-
terów literackich

 zestawia wartości i 
ich przeciwieństwa na zasa-
dzie kontrastu

 odczytuje wartości 
i antywartości wpisane w 
teksty kultury

 czyta większość wy-
maganych lektur przynajmniej
we fragmentach i analizuje 
podstawowe elementy ich 
świata przedstawionego

 czyta większość wy-
maganych lektur w całości i 
analizuje ich świat przedsta-
wiony 

 czyta wszystkie 
wymagane lektury w ca-
łości i interpretuje wy-
brane wątki

 czyta wszystkie 
wymagane lektury w ca-
łości i interpretuje je w 
połączeniu z kontekstami
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III. Tworzenie 

wypowiedzi

 udziela poprawnych i 
logicznych odpowiedzi na py-
tania

 krótko wypowiada się 
na podany temat związany z 
otaczającą rzeczywistością

 wypowiada się lo-
gicznie na podany temat 
związany z poznanymi tek-
stami kultury

 świadomie porząd-
kuje i komponuje treść 
swoich wypowiedzi

 redaguje bezbłęd-
ne językowo, oryginalne 
pod względem treści i sty-
lu różne formy wypowie-
dzi 
 swobodnie posłu-
guje się werbalnymi i po-
zawerbalnymi środkami 
wyrazu w swoich wypo-
wiedziach ustnych
 operuje bogatym 
słownictwem z różnych 
kręgów tematycznych
 samodzielnie po-
szerza wiedzę i umiejęt-
ności poza treści przewi-
dziane programem na-
uczania
 w sposób szcze-
gólny dba o poprawność 
ortograficzną,  interpunk-
cyjną, fleksyjną i skła-
dniową wypowiedzi
 podejmuje dzia-
łalność literacką i kultu-
ralną
 prowadzi blog in-
ternetowy
 redaguje twórcze 
oryginalne teksty infor-
macyjne o szkole przezna-
czone do gazetki lub na 
stronę internetową
 bierze udział i od-

 rozpoznaje oficjalną i 
nieoficjalną sytuację komuni-
kacyjną

 dostosowuje sposób 
wyrażania się do sytuacji ko-
munikacyjnej

 stosuje formy 
grzecznościowe w wypo-
wiedzi ustnej i pisemnej 
(pozdrowienia, list, życze-
nia, gratulacje)

 dostosowuje sposób
wyrażania się do zamierzo-
nego celu

 formułuje poprawnie 
pytania podczas rozmowy

 formułuje logiczne py-
tania do tekstu

 formułuje pytania o
zróżnicowanej budowie

 formułuje pytania o
charakterze uogólniającym

 tworzy wypowiedzi 
wyrażające różne intencje, np.
prośbę, polecenie, radę, po-
dziękowanie, przeprosiny

 stosuje różne typy wy-
powiedzeń w zależności od za-
mierzonego celu

 posługuje się poza-
werbalnymi środkami ko-
munikowania się stosownie
do okoliczności

 podkreśla intencje 
wypowiedzi pozawerbalny-
mi środkami porozumiewa-
nia się

 redaguje według po-
danego wzoru użytkowe for-
my wypowiedzi: list, kartkę z 
pozdrowieniami, ogłoszenie, 
zawiadomienie, zaproszenie, 
życzenia, gratulacje, instruk-
cję, proste notatki w różnych 
formach

 redaguje samodzielnie 
użytkowe formy wypowiedzi 

 redaguje użytkowe 
formy wypowiedzi, stosuje 
odpowiednie słownictwo

 redaguje użytkowe 
formy wypowiedzi, stosu-
jąc środki językowe pod-
kreślające intencję wypo-
wiedzi

 redaguje według po-
danego wzoru opowiadanie z 
elementami opisu, opis przed-
miotu, opis postaci, opis miej-
sca, opis krajobrazu, dziennik,
pamiętnik, sprawozdanie 

 redaguje samodzielnie 
opowiadanie z elementami 
opisu, opis przedmiotu, opis 
postaci, opis miejsca, opis kra-
jobrazu, dziennik, pamiętnik, 
sprawozdanie

 redaguje rozwinię-
te, poprawne stylistycznie 
opowiadanie z elementami 
opisu, opis przedmiotu, 
opis postaci, opis miejsca, 
opis krajobrazu, dziennik, 
pamiętnik, sprawozdanie

 redaguje poprawne,
charakteryzujące się bogac-
twem językowym, opowia-
danie z elementami opisu, 
opis przedmiotu, opis po-
staci, opis miejsca, opis 
krajobrazu, dziennik, pa-
miętnik, sprawozdanie

 wydziela margines i 
dba o estetykę tekstu

 wyróżnia istotne treści 
w tekstach użytkowych

 tworzy wypowiedzi
zgodne z cechami kompo-

 rozplanowuje kom-
pozycję układu treści w 
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zycyjnymi danej formy różnych formach wypowie-
dzi

nosi sukcesy w konkur-
sach recytatorskich i kra-
somówczych
 bierze udział i od-
nosi sukcesy w konkur-
sach literackich, ortogra-
ficznych

 sporządza według po-
danego wzoru odtwórczy plan
ramowy i szczegółowy wypo-
wiedzi

 sporządza samodziel-
nie odtwórczy plan ramowy i 
szczegółowy wypowiedzi

 stosuje jednolitą 
formę wypowiedzeń (bez 
czasownika) w zapisie pla-
nu ramowego i szczegóło-
wego

 dba o zwięzłość 
wypowiedzi w zapisie pla-
nu ramowego i szczegóło-
wego

 słucha z uwagą 
uczestników rozmowy, mówi 
na temat, uczestnicząc w roz-
mowie 

 włącza się do rozmo-
wy w kulturalny sposób

 reaguje na wypo-
wiedzi innych rozmówców

 prezentuje własne 
stanowisko w rozmowie

 czytając głośno, 
uwzględnia kropkę, znak za-
pytania lub wykrzyknik na 
końcu wypowiedzeń 

 czytając głośno, 
uwzględnia przecinki w wypo-
wiedzeniach

 czytając głośno, 
uwzględnia różne znaki in-
terpunkcyjne

 czytając głośno, 
przekazuje intencję tekstu

 wygłasza tekst z pa-
mięci

 recytuje tekst poetycki  artykułuje prawi-
dłowo głoski podczas recy-
tacji

 głosowo interpretu-
je tekst

 odróżnia wypowie-
dzenia oznajmujące, pytające 
i rozkazujące

 używa świadomie wy-
powiedzeń oznajmujących, py-
tających i rozkazujących 

 używa wypowie-
dzeń wykrzyknikowych ze 
świadomością ich funkcji

 zapisuje poprawnie 
wypowiedzenia oznajmują-
ce, pytające, rozkazujące, 
wykrzyknikowe

 buduje logiczne wy-
powiedzenia pojedyncze i zło-
żone

 tworzy poprawne wy-
powiedzenia pojedyncze i zło-
żone

 przekształca wypowie-
dzenia bez osobowej 
formy czasownika w 
zdania i odwrotnie

 przekształca zdanie
pojedyncze w równoważnik
zdania i odwrotnie ze świa-
domością celu

 stara się przestrzegać 
poprawności gramatycznej 
wyrazów odmiennych

 przestrzega poprawno-
ści gramatycznej wyrazów od-
miennych, tworząc wypowie-
dzi o nieskomplikowanej 
strukturze językowej

 stosuje poprawne 
formy gramatyczne wyra-
zów odmiennych

 poprawnie stosuje 
w wypowiedzi wyrazy o 
trudnej odmianie

 tworzy przysłówki od 
przymiotników

 używa przymiotników 
i przysłówków we właściwych

 uwzględnia w wy-
powiedziach różne natęże-

 używa we właści-
wych kontekstach przy-
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kontekstach nie cech i właściwości miotników i przysłówków o
różnych natężeniach cechy

 zna zasady pisowni: 
– rz, ż, ó, u, h, ch, 
– nie z rzeczownikami, przy-
miotnikami, czasownikami, 
przysłówkami i liczebnikami
– wielką i małą literą,
– ą i ę,
– i po spółgłoskach,
– zakończeń -i, -ii, -ji,
– końcówek -em, -om,
– przyimków złożonych i wy-
rażeń przyimkowych

 stara się przestrzegać 
poprawności ortograficznej w 
zakresie pisowni: 
– rz, ż, ó, u, h, ch , 
– nie z rzeczownikami, przy-
miotnikami, czasownikami, 
przysłówkami i liczebnikami,
– wielką i małą literą,
– ą i ę,
– i po spółgłoskach,
– zakończeń -i, -ii, -ji,
– końcówek -em, -om,
– przyimków złożonych i wy-
rażeń przyimkowych w zesta-
wie ortogramów zawartych w 
ćwiczeniach

 stosuje w większo-
ści wyrazów zasady pisow-
ni:
– rz, ż, ó, u, h, ch, 
– nie z rzeczownikami, 
przymiotnikami, czasowni-
kami, przysłówkami i li-
czebnikami,
– wielką i małą literą,
– ą i ę,
– i po spółgłoskach,
– zakończeń -i, -ii, -ji,
– końcówek -em, -om,
– przyimków złożonych i 
wyrażeń przyimkowych w 
zestawie ortogramów za-
wartych w ćwiczeniach

 stosuje we wszyst-
kich wyrazach zasady pi-
sowni:
– rz, ż, ó, u, h, ch, 
– nie z rzeczownikami, 
przymiotnikami, czasowni-
kami, przysłówkami i li-
czebnikami,
– wielką i małą literą,
– ą i ę,
– i po spółgłoskach,
– zakończeń -i, -ii, -ji,
– końcówek -em, -om,
– przyimków złożonych i 
wyrażeń przyimkowych w 
zestawie ortogramów za-
wartych w ćwiczeniach

 zna wybrane zasady 
dotyczące oznaczania spółgło-
sek dźwięcznych i bezdź-
więcznych

 stara się przestrzegać 
zasad dotyczących oznaczania 
spółgłosek dźwięcznych i bez-
dźwięcznych w zestawie orto-
gramów zawartych w ćwicze-
niach

 stosuje w większo-
ści wyrazów zasady ozna-
czania spółgłosek dźwięcz-
nych i bezdźwięcznych w 
zestawie ortogramów za-
wartych w ćwiczeniach

 stosuje we wszyst-
kich wyrazach zasady ozna-
czania spółgłosek dźwięcz-
nych i bezdźwięcznych w 
zestawie ortogramów za-
wartych w ćwiczeniach

 zamyka wypowiedze-
nia oznajmujące kropką, zna-
kiem zapytania lub wykrzyk-
nikiem

 stosuje poprawnie 
kropkę, znak zapytania lub 
wykrzyknik na końcu wypo-
wiedzeń, zna zasady dotyczące
użycia przecinka w zdaniach 
pojedynczych i złożonych

 stosuje w większo-
ści wypowiedzeń poznane 
zasady użycia przecinka w 
zdaniu pojedynczym i zło-
żonym

 stosuje we wszyst-
kich wypowiedzeniach po-
znane zasady użycia prze-
cinka w zdaniu pojedyn-
czym i złożonym

 operuje poprawnie 
słownictwem skoncentrowa-
nym przede wszystkim wokół 

 odróżnia wyrazy po-
krewne od bliskoznacznych, 
tworzy rodziny wyrazów

 używa funkcjonal-
nie i we właściwych kon-
tekstach frazeologizmów

 używa funkcjonal-
nie i we właściwych kon-
tekstach archaizmów i neo-
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tematów: dom, rodzina, szko-
ła i nauka, środowisko przy-
rodnicze i społeczne

logizmów

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 nie rokuje osiągnięcia nawet minimalnego postępu.

38


