
 

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie V 

 

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; 

 czytać głośno, sprawnie; 

- wymienić poznane gatunki literackie 

- wymienić środki stylistyczne, tj. epitet, 

porównanie, przenośnia, wyraz 

dźwiękonaśladowczy; 

- słuchać w skupieniu, koncentrować się na 

treści; 

- odróżnić dzieło filmowe od telewizyjnego i 

teatralnego; 

- zna treść lektur omawianych na lekcji; 

 

Uczeń opanował wymagania konieczne oraz 

potrafi: 

 reagować na cudzą wypowiedź stosownie 

do okoliczności; 

 odróżniać realizm od fantastyki; 

 wyszukiwać w tekście informacje 

wyrażone wprost; 

 odróżniać poznane gatunki literackie 

 rozpoznawać w tekście poznane środki 

stylistyczne 

 udzielić poprawnej odpowiedzi na 

pytanie; 

 czytać cicho ze zrozumieniem; 

 wygłosić z pamięci tekst z odpowiednią 

intonacją; 

 budować wypowiedzenia wyrażające 

odpowiednią intencję; 

 rozpoznać rym; odróżnić wiersz 

rymowany i nierymowany; 

 wyodrębnić charakterystyczne elementy 

dzieła filmowego, telewizyjnego i 

teatralnego 

 

Uczeń opanował wymagania podstawowe oraz 

potrafi: 

 odróżnić formę komunikatu w 

zależności od intencji nadawcy; 

 wyszukiwać w tekście informacje 

wyrażone wprost i pośrednio;  

 odróżnić tekst narracji od partii 

dialogowej. 

 opowiedzieć przebieg wydarzeń; 

 zadawać pytania w celu uzyskania 

precyzyjnej informacji; 

 precyzyjnie udzielać informacji; 

 posługiwać się słownikiem w celu 

odnalezienia koniecznych 

informacji; 

 wyodrębnić elementy świata 

przedstawionego w tekście; 

 określać temat i główną myśl tekstu; 

 

Uczeń opanował wymagania rozszerzające oraz 

potrafi: 

 zrozumieć dosłowne i przenośne 

znaczenie tekstu; 

 ocenić i motywować postępowanie 

bohaterów; 

 uzasadnić własne stanowisko, 

argumentować; 

 krytycznie wypowiadać się na określone 

tematy; 

 poprawnie interpretować przeczytane 

teksty; 

 opowiedzieć przebieg wydarzeń 

używając bogatego słownictwa; 

 objaśnić morał bajki; 

 wskazywać cechy gatunkowe poznanych 

utworów (mit, legenda, bajka, 

przypowieść); 

 podjąć próbę stworzenia scenariusza 

teatralnego; 

 

 

 



 

 

2. Pisanie 

Ocena dopuszczająca  

(wymagania konieczne) 

 

Ocena dostateczna (wymagania 

podstawowe) 

 

Ocena dobra (wymagania rozszerzające) 

 

Ocena bardzo dobra (wymagania dopełniające) 

 

Uczeń potrafi: 

 formułować pytania do tekstu; 

 zredagować wypowiedź zgodnie z 

intencją; 

 zredagować opis postaci, przedmiotu;  

 zredagować z pomocą nauczyciela 

instrukcję, przepis, sprawozdanie, 

opowiadanie, opis obrazu. 

 formułować wypowiedź pisemną  

z błędami. 

Uczeń opanował wymagania 

konieczne oraz potrafi: 

 zredagować spójną 

wypowiedź wielozdaniową; 

 posługiwać się zdaniami 

pojedynczymi i złożonymi; 

 wypisać z tekstu nazwiska 

bohaterów, nazwy miejsc 

akcji; 

 ułożyć chronologicznie 

punkty planu wydarzeń; 

 rozróżnić poznane formy 

wypowiedzi; 

 

Uczeń opanował wymagania podstawowe oraz potrafi: 

 stosować w wypowiedzi pisemnej 

odpowiednią kompozycję; 

 samodzielnie redagować poznane formy 

wypowiedzi; 

 podejmować samodzielne próby dopasowania 

języka i stylu wypowiedzi w zależności od 

odbiorcy bądź formy wypowiedzi; 

Uczeń opanował wymagania rozszerzające oraz 

potrafi: 

 samodzielnie redagować poznane formy 

wypowiedzi stosując bogate słownictwo oraz 

różnorodne środki stylistyczne; 

 trafnie dobierać materiał, uwzględniając 

podstawowy kanon lektur; 

 tworzyć wypowiedź kompozycyjnie spójną, 

przejrzystą z elementami oryginalności; 

 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: 

 stosować właściwe znaki interpunkcyjne 

na końcu wypowiedzenia. 

 rozpoznać w tekście i budować 

wypowiedzenia: oznajmujące, pytające, 

rozkazujące; 

 odróżnić zdanie pojedyncze rozwinięte 

od nierozwiniętego; 

 rozpoznać zdanie i równoważnik zdania; 

 rozpoznać w tekście czasowniki, 

rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, 

liczebniki. 

Uczeń opanował wymagania konieczne oraz 

potrafi: 

 przekształcać równoważnik zdania w 

zdanie; 

 świadomie stosować zdania pojedyncze 

rozwinięte i nierozwinięte; 

 określać formy gramatyczne poznanych 

części mowy; 

 omówić zasady stopniowania 

przymiotników i przysłówków; 

 rozpoznać rodzaje liczebników; 

 odróżnić zdanie pojedyncze od 

Uczeń opanował wymagania 

podstawowe oraz potrafi: 

 przekształcać zdania 

pojedyncze w złożone; 

 określić funkcję poznanych 

części mowy w zdaniu; 

 poprawnie stopniować 

przymiotniki i przysłówki; 

  wskazać związki wyrazowe w 

zdaniu; 

 wskazać wyraz określany i 

wyraz określający; 

Uczeń opanował wymagania rozszerzające oraz potrafi: 

 samodzielnie rozpoznawać wszystkie części 

zdania: podmiot, orzeczenie przydawka, 

dopełnienie, okolicznik; 

 poprawnie analizować i stosować związki 

wyrazowe w zdaniu; 

 poprawnie wskazywać akcent wyrazowy z 

uwzględnieniem wyjątków od podstawowej 

zasady; 

 rozróżniać rodzaje podmiotów; 

 rozróżniać rodzaje orzeczeń; 

 poprawnie wskazywać łącznik i orzecznik; 



 rozpoznać w tekście przyimek; 

 posługiwać się poprawną formą 

rzeczownika, przymiotnika, czasownika; 

 wymienić główne części zdania; 

 odróżnić formy osobowe czasownika od 

bezokolicznika; 

 zna podstawowe zasady orograficzne 

dotyczące pisowni: 

 wyrazów z ó i u; 

 wyrazów z rz i ż; 

 wyrazów z ch i h; 

 wielkich liter w imionach, 

nazwiskach, nazwach krajów, 

miast; 

 oznaczenia miękkości spółgłosek. 

 łącznej i rozdzielnej nie z różnymi 

częściami mowy; 

 -i, -ji, -ii w zakończeniach 

rzeczowników; 

 głosek nosowych i połączeń 

om,on,em,en; 

 

złożonego; 

 wskazać główne części zdania; 

 wskazać grupę podmiotu i grupę 

orzeczenia; 

 zaznaczyć akcent wyrazowy w wyrazach 

typowych; 

 odróżnić osobowe formy czasownika od 

form bezosobowych zakończonych na    – 

no, -to; 

 wymienić wszystkie części zdania 

(podmiot, orzeczenie, przydawka, 

dopełnienie, okolicznik). 

 

 

 z pomocą nauczyciela 

wskazać wszystkie części 

zdania; 

 wymienić rodzaje podmiotów; 

 rozpoznać zdanie 

bezpodmiotowe; 

 wymienić rodzaje orzeczeń; 

 

 poprawnie stosować zasady ortografii: 

 

 

W klasie piątej 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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


