
KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW  

Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III 

 

NIEDOSTATECZNY 

 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności 

wykluczają samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań  

o podstawowym stopniu trudności. 

 

Kształcenie literackie: 

nie dba o kulturę języka, 

nie doskonali techniki czytania ze zrozumieniem, nie rozumie sensu czytanych 

tekstów, 

nie rozumie podstawowych pojęć z literatury, 

nie dostrzega różnic między tworzywem teatru i filmu, 

nie wyszukuje informacji w środkach masowego przekazu, 

nie dostrzega związku dzieła plastycznego z literackim, 

nie potrafi formułować dłuższych form wypowiedzi pisemnej (opowiadanie, opis, 

charakterystyka, streszczenie, list, rozprawka), 

-  nie zna podstawowych środków poetyckich, 

ma słaby zasób słownictwa, błędnie redaguje swoje wypowiedzi pod względem 

językowym, 

w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega zasad ortograficznych, 

interpunkcyjnych, językowo– logicznych i stylistycznych. 

 

Kształcenie językowe: 

nie buduje poprawnie pod względem składniowym wypowiedzeń złożonych, 

nie wie, co to mowa zależna i niezależna, 

nie wie co to neologizmy, synonimy, antonimy i homonimy. 

 Ponadto nie podejmuje starań w celu uzyskania oceny pozytywnej (nie posiada 

notatek, zeszytu przedmiotowego, nie czyta lektur, nie pisze wypracowań, nie odrabia 

zadań domowych, nie uczęszcza na konsultacje). 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

Kształcenie literackie: 

-  wykazuje się ogólną znajomością fragmentów lektur, 

-  czyta ze zrozumieniem tekst literacki, odpowiadając w logiczny sposób na pytania 

o jego treść, 

-  rozpoznaje podstawowe cechy rodzajowe (szczególnie osobę mówiącą w utworze) 

i wskazuje elementy świata przedstawionego w dziele literackim oraz odróżnia świat 

realistyczny od fantastycznego i fikcję literacką od prawdy historycznej, 

-  umie połączyć tytuł omówionego utworu epickiego i dramatycznego z autorem, 

-  zna podstawowe środki artystyczne: epitet, porównanie, przenośnię, onomatopeję, 

powtórzenie, wyliczenie, pytanie retoryczne, wykrzyknienie; 



-  zna pojęcia: akcja, fabuła, wątek, dialog, monolog, kontrast, wyraz pokrewny, 

synonim, 

- poprawnie redaguje formy wypowiedzi: list, opis, wypracowanie z elementami 

opisu przeżyć wewnętrznych, charakterystykę, opowiadanie, streszczenie, plan 

wydarzeń, ogłoszenie, zaproszenie; sprawozdanie, próbuje redagować rozprawkę, 

przemówienie. 

 

Kształcenie językowe: 

 -  rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone, zdanie złożone współrzędne, 

podrzędne  

i wielokrotnie złożone, 

 -  próbuje dokonać analizy gramatycznej i logicznej wypowiedzeń, 

 -  stosuje w wypowiedzeniach synonimy, 

 -  dokonuje podziału wyrazu na głoski, litery, sylaby, 

 -  zna podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne. 

Ponadto  uczeń podejmuje starania w celu uzyskania oceny pozytywnej. 

 

DOSTATECZNY 

 

Kształcenie literackie: 

-  wykazuje się znajomością lektur, 

-  czyta ze zrozumieniem tekst literacki, odpowiadając logicznie na większość pytań 

o jego treść, 

-  rozpoznaje podstawowe cechy rodzajowe i gatunkowe, wskazuje elementy świata 

przedstawionego w dziele literackim oraz odróżnia świat realistyczny  

od fantastycznego i fikcję literacką od prawdy historycznej, 

-  umie połączyć tytuł omówionego utworu epickiego i dramatycznego z autorem, 

-  próbuje wskazać cechy większości gatunków literackich, 

-  zna podstawowe środki artystyczne: epitet, porównanie, przenośnię, onomatopeję, 

powtórzenie, wyliczenie, pytanie retoryczne, wykrzyknienie, apostrofę, 

-  zna i posługuje się pojęciami: akcja, fabuła, wątek, dialog, monolog, kontrast, 

wyraz pokrewny, synonim, związek frazeologiczny, teza , hipoteza, argument, fakt, 

opinia, archaizm, neologizm, 

- poprawnie redaguje formy wypowiedzi: opis, opis przeżyć wewnętrznych, 

charakterystykę, opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, streszczenie, plan 

wydarzeń, ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, sprawozdanie, list oficjalny, 

motywacyjny, notatkę, pamiętnik, podanie, życiorys, CV, rozprawkę, przemówienie, 

próbuje redagować reportaż, wywiad. 

 

Kształcenie językowe: 

- rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone oraz zdanie złożone współrzędnie,  

podrzędnie i wielokrotnie złożone, 

-  nazywa rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych, wykonuje ich wykresy, 

stosuje zasady interpunkcyjne w zdaniu złożonym, 

-  próbuje analizować wypowiedzenie wielokrotnie złożone, 

-  dokonuje podziału wyrazu na głoski, litery oraz dzieli głoski na ustne – nosowe, 



dźwięczne – bezdźwięczne, twarde-miękkie, 

-  zna podstawowe zasady akcentowania w języku polskim, 

dobiera wyrazy, które najtrafniej wyrażają żądane treści, 

poprawnie stosuje i zapisuje neologizmy i zapożyczenia, 

stosuje w wypowiedzeniach antonimy i homonimy, 

poprawnie stosuje w swoich wypowiedzeniach wyrazy o znaczeniu abstrakcyjnym 

i konkretnym, 

-  zna i stosuje  zasady ortograficzne i interpunkcyjne, 

- potrafi korzystać ze słowników: języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów 

bliskoznacznych, ortograficznego. 

DOBRY 

 
Kształcenie literackie: 

-  czyta wszystkie lektury; 

- samodzielnie potrafi analizować świat przedstawiony dzieła literackiego 

ze wskazywaniem faz akcji, odróżnianiem fikcji literackiej od prawdy historycznej, 

świata fantastycznego od realistycznego, uwzględnieniem cech rodzajowych                                   

i gatunkowych dzieła literackiego, 

- wskazuje wartości uniwersalne omawianych dzieł, motywy wspólne dla kilku 

utworów,  dokonuje uogólnień, porównań, wyciąga wnioski na podstawie 

przeczytanego tekstu, samodzielnie próbuje określać dosłowne i przenośne znaczenie 

utworów literackich, 

- analizuje treść i język artystyczny tekstu, posługując się  terminami: epitet, 

porównanie, przenośnia, personifikacja, onomatopeja, powtórzenie, wyliczenie, 

apostrofa, alegoria, akcja, fabuła, wątek, dialog, monolog, kontrast, wyraz pokrewny, 

synonim, pytanie retoryczne, wykrzyknienie, antyteza, didaskalia, symbol, ironia, 

neologizm, archaizm, frazeologizm, antonim, gwara, slogan, groteska, komentarz, 

opinia, fakt, autobiografia, stylizacja, parodia, karykatura, 

-  wskazuje cechy gatunków literackich, 

-  omawia budowę wiersza (stychiczną, stroficzną), rozpoznaje układ i rodzaje 

rymów, zna i stosuje pojęcia: wiersz wolny, sylabiczny, 

-  poprawnie redaguje formy wypowiedzi: opis (wszystkie rodzaje) charakterystykę, 

opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, streszczenie, plan wydarzeń, ogłoszenie, 

zaproszenie, zawiadomienie, sprawozdanie, recenzję, list oficjalny, motywacyjny, 

notatkę, dedykację, rozprawkę, życiorys, CV, podanie, wywiad, reportaż, 

przemówienie, 

-  w tworzeniu samodzielnych tekstów wykorzystuje wiedzę o języku, stosuje 

związki frazeologiczne oraz środki artystycznego wyrazu. 

 

Kształcenie językowe: 

-  rozpoznaje, tworzy i przekształca różne typy wypowiedzeń (zdanie pojedyncze, 

równoważnik zdania, imiesłowowy równoważnik zdania, zdanie złożone 

współrzędnie i podrzędnie, zdanie wielokrotnie złożone), 

-  stosuje i przekształca mowę zależną i niezależną, 

-  dokonuje podziału wyrazu na głoski, litery oraz dzieli głoski na ustne – nosowe, 

dźwięczne – bezdźwięczne, twarde-miękkie, dostrzega procesy fonetyczne 



zachodzące w języku, 

-  zna podstawowe zasady akcentowania w języku polskim, 

-  przekształca różnorodne konstrukcje składniowe w zależności od potrzeb 

komunikacyjnych i stylistycznych, 

świadomie stosuje i przekształca w wypowiedziach mowę zależną i niezależną, 

ocenia poprawność neologizmów i zapożyczeń, ich wartość komunikacyjną  

i stylistyczną, 

-  zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne, 

-  korzysta ze słowników: języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów 

bliskoznacznych, ortograficznego, frazeologicznego, poprawnej polszczyzny. 

 

BARDZO DOBRY 

 

Kształcenie literackie: 

-  zna bardzo dobrze wszystkie teksty z kanonu lektur, 

-  samodzielnie potrafi analizować świat przedstawiony dzieła literackiego  

ze wskazywaniem faz akcji, odróżnianiem fikcji literackiej od prawdy historycznej, 

świata fantastycznego od realistycznego, uwzględnieniem cech rodzajowych dzieła 

literackiego, 

- wskazuje wartości uniwersalne omawianych dzieł, motywy wspólne dla kilku 

utworów, dokonuje uogólnień, porównań, wyciąga wnioski na podstawie 

przeczytanego tekstu, samodzielnie określa dosłowne i przenośne znaczenie utworów 

literackich, 

-  poprawnie wskazuje cechy gatunków literackich, 

- analizuje treść i język artystyczny tekstu, posługując się  terminami: epitet, 

porównanie, przenośnia, personifikacja, onomatopeja, powtórzenie, wyliczenie, 

apostrofa, alegoria, akcja, fabuła, wątek, dialog, monolog, kontrast, wyraz pokrewny, 

synonim, pytanie retoryczne, wykrzyknienie, antyteza, didaskalia, symbol, ironia, 

neologizm, archaizm, frazeologizm, groteska, komentarz, opinia, fakt, autobiografia, 

stylizacja, parodia, karykatura, satyra, parafraza, dygresja, homonim, antonim, gwara, 

slogan, dialektyzm, peryfraza, 

-  omawia budowę wiersza (stychiczną, stroficzną), rozpoznaje układ i rodzaje 

rymów, zna i stosuje pojęcia : wiersz wolny, sylabiczny, średniówka, 

-  poprawnie redaguje formy wypowiedzi: opis (wszystkie rodzaje) charakterystykę, 

opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, streszczenie, plan wydarzeń, ogłoszenie, 

zaproszenie, zawiadomienie, sprawozdanie, przemówienie, recenzję, list oficjalny, 

otwarty, motywacyjny, notatkę, dedykację, rozprawkę, CV, artykuł prasowy, wywiad, 

reportaż, 

-  w tworzeniu samodzielnych tekstów wykorzystuje wiedzę o języku, stosuje 

związki frazeologiczne oraz środki artystycznego wyrazu, dokonuje stylizacji  

i parafrazy tekstu. 

 

Kształcenie językowe: 

-  rozpoznaje, tworzy i przekształca różne typy wypowiedzeń (zdanie pojedyncze, 

równoważnik zdania, imiesłowowy równoważnik zdania, zdanie złożone 

współrzędnie i podrzędnie, zdanie wielokrotnie złożone), 



-  stosuje i przekształca mowę zależną i niezależną, 

-  tworzy i odmienia nazwy miejscowe, 

-  dokonuje podziału wyrazu na głoski, litery oraz dzieli głoski na ustne – nosowe, 

dźwięczne – bezdźwięczne, twarde-miękkie, nazywa i analizuje procesy fonetyczne 

zachodzące w języku, 

-  zna różnice między wymową a pisownią i potrafi je wykorzystać w praktyce, 

-  zna i stosuje zasady akcentowania w języku polskim, 

-  wykorzystuje funkcje stylistyczne mowy zależnej i niezależnej, 

parafrazuje teksty, wykorzystuje wyrazy synonimiczne, wieloznaczne, 

przeciwstawne, o zabarwieniu emocjonalnym, o znaczeniu przenośnym, 

stosuje zapożyczenia z języków obcych, 

-  zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne, 

-  korzysta ze słowników: języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów 

bliskoznacznych, ortograficznego, frazeologicznego, poprawnej polszczyzny. 

 

CELUJĄCY 

 

Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

przewidzianych programem nauczania klasy III oraz: 

umie wykorzystywać swoją wiedzę nabytą w szkole jak i poza nią, 

umie samodzielnie wyciągać wnioski z materiałów źródłowych i lektur, 

twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy, 

jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością 

myślenia, 

nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, 

literackiej i kulturowej rzeczywistości, 

bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i literackich, 

podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, 

prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny. 
 


