
 

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie IV 

 

Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. Uczeń uzyskuje oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) w stopniach według następującej skali:  

celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE  I KULTURALNE 

1. Słuchanie, mówienie, czytanie 

Ocena dopuszczająca  

(wymagania konieczne) 

 

Ocena dostateczna (wymagania podstawowe) 

 

Ocena dobra (wymagania rozszerzające) 

 

Ocena bardzo dobra (wymagania dopełniające) 

 

Uczeń potrafi: 

 słuchać z uwagą; 

 zrozumieć polecenia  

i wykonywać je; 

 poprawnie artykułować głoski; 

 przedstawić się; 

 czytać głośno, poprawnie. 

Uczeń opanował wymagania konieczne oraz 

potrafi: 

 reagować na cudzą wypowiedź 

stosownie do okoliczności; 

 w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie; 

 udzielić poprawnej odpowiedzi na 

pytanie; 

 czytać cicho ze zrozumieniem; 

 rozwiązywać proste rebusy, krzyżówki, 

zagadki; 

 budować wypowiedzenia pojedyncze 

wyrażające odpowiednią intencje; 

 posługiwać się słownikiem pod 

kierunkiem nauczyciela; 

 słuchać w skupieniu, koncentrować się 

na treści. 

Uczeń opanował wymagania podstawowe oraz 

potrafi: 

 odróżnić nadawcę od odbiorcy; 

 zadawać pytanie w celu uzyskania 

precyzyjnej informacji; 

 precyzyjnie udzielać informacji; 

 świadomie posługiwać się słownikami; 

 czytać z podziałem na role; 

 poprawnie odczytywać instrukcje i 

wykonać polecenia  

w nich zawarte; 

 odczytywać znaczenia dosłowne i 

przenośne. 

Uczeń opanował wymagania rozszerzające oraz 

potrafi: 

 opowiedzieć przebieg wydarzeń 

(odtwórczo); 

 opowiedzieć o tym, co widzi na 

obrazku; 

 opisywać przedmioty, postacie 

używając przymiotników opisujących i 

oceniających; 

 wygłosić z pamięci tekst podejmując 

próbę głosowej interpretacji; 

 odróżnić tekst narracji od partii 

dialogowej. 

 wyrazić własny sąd o postaciach i 

zdarzeniach; 

 wskazać cechy gatunkowe poznanych 

utworów (baśń, legenda, komiks). 

 

 

2. Pisanie 

Ocena dopuszczająca  

(wymagania konieczne) 

 

Ocena dostateczna (wymagania podstawowe) 

 

Ocena dobra (wymagania rozszerzające) 

 

Ocena bardzo dobra (wymagania 

dopełniające) 

 

Uczeń potrafi: 

 przepisywać tekst z kartki; 

Uczeń opanował wymagania konieczne oraz: 

 zamknąć myśl w obrębie zdania; 

Uczeń opanował wymagania podstawowe 

oraz: 

 ułożyć chronologicznie punkty 

Uczeń opanował wymagania rozszerzające 

oraz potrafi: 

 samodzielnie redagować 



 dzielić wyrazy na sylaby przy 

przenoszeniu; 

 zredagować krótką wypowiedź 

zgodnie z intencją; 

 utworzyć zdanie pojedyncze. 

 formułować wypowiedź pisemną  

z błędami. 

 przy pomocy nauczyciela zredagować spójną 

wypowiedź wielozdaniową; 

 z pomocą nauczyciela zredagować opis przedmiotu i 

postaci, krótkie opowiadania 

 uzupełnić list brakującymi elementami. 

planu wydarzeń; 

 zredagować krótki opis przedmiotu  

i postaci; 

 redagować krótkie opowiadanie; 

 redagować kartkę pocztową; 

 

opowiadanie; 

 samodzielnie redagować list 

prywatny; 

 ułożyć prosty dialog; 

 pisać teksty popełniając niewiele 

błędów. 

 

NAUKA O JĘZYKU I ORTOGRAFIA 

 

Ocena dopuszczająca  

(wymagania konieczne) 

Ocena dostateczna (wymagania podstawowe) 

 

Ocena dobra (wymagania rozszerzające) 

 

Ocena bardzo dobra (wymagania dopełniające) 

 

Uczeń potrafi: 

 nazwać litery alfabetu; 

 poprawnie dzielić wyrazy na sylaby; 

 rozpoznać w tekście czasowniki, 

rzeczowniki, przymiotniki, 

przysłówki; 

 z pomocą nauczyciela rozpoznać 

podmiot i orzeczenie; 

 wymienić formy gramatyczne 

poznanych części mowy; 

 wymienić poznane środki stylistyczne 

(epitet, porównanie) 

Uczeń opanował wymagania konieczne oraz potrafi: 

 rozpoznać w tekście i budować 

wypowiedzenia: oznajmujące, pytające, 

rozkazujące; 

 stosować właściwe znaki interpunkcyjne 

na końcu wypowiedzenia; 

 rozpoznać podmiot i orzeczenie w zdaniu; 

 rozróżnić zdanie od równoważnika 

zdania; 

 z pomocą nauczyciela określić formy 

gramatyczne poznanych części mowy; 

 z pomocą nauczyciela wskazać w tekście 

epitet i porównanie. 

Uczeń opanował wymagania podstawowe oraz 

potrafi: 

 używać w wypowiedziach poprawnych 

form czasowników; 

 uzupełniać wypowiedzenie właściwą 

formą rzeczownika, przymiotnika; 

 przekształcić równoważnik zdania w 

zdanie i odwrotnie; 

 samodzielnie określić formy 

gramatyczne poznanych części mowy; 

 samodzielnie wskazać w tekście epitet i 

porównanie. 

Uczeń opanował wymagania rozszerzające oraz 

potrafi: 

 dopasować przymiotnik do określonego 

rzeczownika; 

 określić funkcje poznanych środków 

stylistycznych; 

 poprawnie wskazać grupę podmiotu i 

grupę orzeczenia; 

 stosować zasady ortografii: 

 wyrazy z ó i u; wyrazy z rz i ż; 

 wielkie litery w imionach, 

nazwiskach, nazwach krajów, 

miast; 

 oznaczenie miękkości spółgłosek. 

 

W klasie czwartej ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą w zakresie: pisania, czytania i mówienia, nauki o języku, a ponadto (uczeń): 

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń; 

- pisze prace pisemne popełniając minimalną ilość błędów; 

- jego wypowiedzi pisemne i ustne charakteryzuje bogactwo językowe; 

- chętnie bierze udział w konkursach literackich, przedmiotowych; 

- jest aktywny, stawia pytania mające na celu poszerzenie jego wiedzy i umiejętności. 

 

………………………………..              …………………………………… 

PODPIS UCZNIA                                                                       PODPIS RODZICA 



 


