
ZAKRES WYMAGA  Z J ZYKA POLSKIEGO W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

OCENA NIEDOSTATECZNA

Ocen  niedostateczn  otrzymuje ucze , którego wiedza i umiej tno ci wykluczaj  samodzielne lub
przy pomocy nauczyciela wykonanie zada  o elementarnym stopniu trudno ci.

1. Ucze  nie opanowa  techniki g nego i cichego czytania tekstu w stopniu zadowalaj cym, ma trud-
no ci ze zrozumieniem lektury.

2. Nie potrafi pracowa  z ksi .
3. Nie opanowa  w stopniu zadowalaj cym wiadomo ci dotycz cych rodzajów i gatunków literackich.
4. Nie potrafi dokonywa  analizy utworu literackiego.
5. Nie rozró nia podstawowych rodków artystycznego obrazowania.
6. Nie potrafi formu owa  d szych wypowiedzi pisemnych (dedykacja, og oszenie zaproszenie, opo-

wiadanie, opis przedmiotu, charakterystyka).
7. Ma s aby zakres s ownictwa, b dnie redaguje swoje wypowiedzi pod wzgl dem j zykowym.
8. W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega zasad ortograficznym, interpunkcyjnych, j zykowo-

logicznych i stylistycznych.
9. Ma k opoty z rozpoznawaniem odmiennych i nieodmiennych cz ci mowy.
10. Pope nia ra ce b dy w odmianie czasownika, rzeczownika, przymiotnika i liczebnika.
11. Nie zna osobliwo ci w odmianie rzeczownika.
12. Nie potrafi wskaza  w zdaniu cz ci zdania.
13. Ma k opoty z rozró nianiem zda  pojedynczych.

OCENA DOPUSZCZAJ CA

Ucze  pracuje przy pomocy nauczyciela, korzysta z jego uwag oraz potrafi rozwi za  proste zadania
i problemy, a ponadto:
1. Prowadzi do  systematycznie zeszyt przedmiotowy i dba o jego estetyk .
2. Czyta ze zrozumieniem.
3. Umie korzysta  z ró nych cz ci podr czników i lektur obowi zkowych.
4. Odpowiada na pytania dotycz ce tre ci tekstów.
5. Uwa nie ledzi tok zaj  i s ucha w celu zrozumienia tre ci prostych instrukcji i polece .
6. Mówi wyra nie, dba o estetyk  wypowiedzi ustnej.
7. Wyg asza teksty z pami ci.
8. Opowiada tre  utworu jednow tkowego oraz najwa niejsze wydarzenia tekstu wielow tkowego

z pomoc  nauczyciela.
9. Z pomoc  nauczyciela wskazuje niektóre rodki stylistyczne i cechy poznanych gatunków literac-

kich.
10. Rozró nia cz ci mowy i cz ci zdania.
11. Tworzy formy czasownika w trybie oznajmuj cym, przypuszczaj cym i rozkazuj cym.
12. Rozró nia wypowiedzenia pojedyncze i równowa niki zda .
13. Zna przypadki i poprawnie odmienia przez nie odpowiednie cz ci mowy.
14. Pisze zadania domowe.
15. Redaguje dedykacj , zaproszenie, og oszenie, opowiadanie, opis przedmiotu, charakterystyk  posta-

ci.



OCENA DOSTATECZNA

Ucze  opanowa  podstawowe wiadomo ci z przedmiotu na tyle, e jest w stanie czyni  dalsze post py
w uczeniu si , rozwi zuje zadania i problemy o rednim stopniu trudno ci, czasami przy pomocy na-
uczyciela, a ponadto:
1. Prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy i dba o jego estetyk .
2. Uczestniczy w dyskusjach na ró ne temat.
3. Dba o estetyk  wypowiedzi, mówi wyra nie.
4. Konstruuje logiczn  wypowied , dobiera w ciwe s ownictwo.
5. Opowiada samodzielnie tre  utworu jednow tkowego.
6. Prezentuje najwa niejsze wydarzenia utworu fabularnego, filmu, widowiska teatralnego.
7. Wyg asza teksty z pami ci, przedstawia w asn  interpretacj  utworu.
8. Czyta g no i p ynnie ze zrozumieniem.
9. Odró nia rodzaje literackie. Rozpoznaje cechy bajki, ballady, przypowie ci, fraszki, hymnu.
10. Wskazuje elementy wiata przedstawionego w utworze fabularnym.
11. W utworach lirycznych wskazuje rodki stylistyczne.
12. Dostrzega podstawowe wyró niki sztuki teatralnej i filmowej.
13. Okre la tematyk  wskazanych dzie  sztuki.
14. Pisze ró ne formy wypowiedzi: opowiadanie, opis, dialog, charakterystyk , streszczenie, sprawoz-

danie, recenzj , dedykacj , zaproszenie, og oszenie, notatk  w formie planu.
15. Rozró nia cz ci mowy i cz ci zdania.
16. Tworzy wszystkie formy czasownika.
17. Okre la liczb , rodzaj i przypadek rzeczownika.
18. Odró nia temat od ko cówki fleksyjnej.
19. Poprawnie zapisuje osobliwe formy rzeczowników.

OCENA DOBRA

Ucze  rozwi zuje samodzielnie typowe zadania i problemy, wykazuje si  wiadomo ciami i umiej t-
no ciami pozwalaj cymi na rozumienie wi kszo ci materia u, a ponadto:
1. Systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy.
2. Swobodnie uczestniczy w dyskusjach, powo uj c si  na wypowiedzi innych osób.
3. Rozumie tre  z onych instrukcji i polece .
4. wiadomie i selektywnie korzysta z elektronicznych rodków przekazywania informacji.
5. Buduje spójne ustne wypowiedzi zgodne z tematem, pos uguj c si  poprawn  polszczyzn .
6. Opowiada przebieg jednego w tku z utworu jednow tkowego. Zachowuje chronologi  wydarze

i porz dek przyczynowo – skutkowy.
7. Wyg asza teksty z pami ci, przedstawiaj c w asn  interpretacj  utworu.
8. Czysta g no i wyrazi cie teksty o ró nym zabarwieniu emocjonalnym.
9. Odró nia fikcj  od prawdy historycznej.
10. Dobiera odpowiednie cytaty.
11. Rozró nia rodzaje i poznane gatunki literackie.
12. Okre la funkcje rodków stylistycznych w tekstach literackich.
13. Ocenia adaptacj  filmow  i teatraln . Rozró nia rodzaje komizmu.
14. Samodzielnie korzysta ze s owników w formie ksi kowej i elektronicznej.
15. Tworzy zdania z ró nymi rodzajami orzecze .
16. Dokonuje rozbioru logicznego zdania pojedynczego.
17. Rozró nia tryby i strony czasownika, przekszta ca stron  czynn  na biern , wskazuje czasowniki

dokonane i niedokonane.
18. Stosuje partyku y i wykrzykniki w wypowiedziach dla uwydatnienia prze , wra  i emocji.
19. Poprawnie redaguje wszystkie poznane formy wypowiedzi.
20. Korzysta ze zbiorów bibliotecznych.



OCENA BARDZO DOBRA

Ucze  sprawnie pos uguje si  zdobytymi wiadomo ciami i umiej tno ciami, samodzielnie rozwi zuje
problemy zadane przez nauczyciela, inne ni  przyk ady pokazywane i omawiane w klasie, a ponadto:

1. Systematycznie, starannie i bezb dnie prowadzi zeszyt przedmiotowy.
2. Swobodnie bierze udzia  w dyskusjach tematycznych, powo uje si  na autorytety, stosuje cytaty,

znane sentencje.
3. Rozumie tre  z onych instrukcji i polece .
4. wiadomie, odpowiedzialnie i selektywnie korzysta z elektronicznych rodków przekazywania in-

formacji, w tym z Internetu.
5. Pos uguje si  poprawn  polszczyzn .
6. Zdaje sprawozdanie z obejrzanego filmu, przedstawienia teatralnego, programu telewizyjnego, doda-

c w asny komentarz krytyczny.
7. Wyg asza teksty z pami ci, przedstawiaj c w asn  interpretacj  utworu.
8. Czyta g no i wyrazi cie teksty , dobieraj c w ciwe rodki ekspresji.
9. Wybiera informacje do samodzielnej pracy.
10. Umie czyta  tekst pobie nie.
11. Rozró nia fazy przebiegu akcji w utworze.
12. Rozró nia gatunki i rodzaje literackie.
13. Okre la funkcje rodków stylistycznych w tekstach literackich. Gromadzi materia y do samodzielnej

pracy.
14. Korzysta ze zbiorów bibliotecznych.
15. Samodzielnie korzysta ze s owników w celu bogacenia s ownictwa i korekty w asnych prac.
16. Redaguje wszystkie poznane formy wypowiedzi.
17. Zna i stosuje ró ne rodzaje wypowiedze  i dostosowuje je do intencji, sytuacji i odbiorcy.
18. Dokonuje rozbioru logicznego zdania pojedynczego.
19. Okre la zwi zki sk adniowe w zdaniu pojedynczym.
20. ywa poprawnie form rzeczowników i czasowników nieregularnych.
21. Stosuje partyku y i wykrzykniki w celu uwydatnienia prze , wra , emocji.

OCENA CELUJ CA

Ucze  sprosta  wymaganiom na ocen bardzo dobr  i wykazuje si  wiedz  wykraczaj  poza pro-
gram nauczania j zyka polskiego w I klasie gimnazjum, a ponadto:

1. Bierze udzia  w konkursach polonistycznych i zajmuje punktowane miejsca.
2. Rozwi zuje nietypowe problemy i zadania.
3. Jest twórczy i rozwija swoje zainteresowania, np. poprzez udzia  w zaj ciach kó ka polonistycznego.

WARUNKI NIEZB DNE DO UZYSKANIA OCENY DOPUSZCZAJ CEJ PRZEZ UCZNIÓW Z ORZE-

CZENIAMI PPP LUB WYKAZUJ CYCH DU E NIEPOWODZENIA DYDAKTYCZNE, ALE ROKUJ -

CYCH POPRAW  WYNIKÓW W NAUCE:

1. Prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy i uzupe nia na bie co wszystkie braki.
2. Ucz szcza systematycznie na zaj cia lekcyjne, a wszystkie nieobecno ci ma usprawiedliwione.
3. Uczestniczy w co najmniej 90% zaj  wyrównawczych i uzyska tam minimum 2 oceny pozytywne.
4. Przynajmniej 2 razy w semestrze uzyskuje ocen  pozytywn  z zagadnie  wcze niej uzgodnionych

z nauczycielem.
5. Zachowuje postaw  godn  ucznia.


