OGÓLNE KRYTERIA
OCENIANIA DLA KLASY IV
niedostateczny
 poziomumiejętnościiwiadomościobjętychwymaganiamiedukacyjnymiklasy
czwartejuniemożliwiaosiąganiecelówpolonistycznych
 uczeńniepotraﬁwykonaćzadańoniewielkimpoziomietrudności
dopuszczający
 poziomumiejętnościiwiadomościobjętychwymaganiamiedukacyjnymiklasy
czwartejumożliwia
osiąganiecelówpolonistycznych
 uczeńpotraﬁwykonaćzadaniateoretyczneipraktyczneoniewielkimpoziomietrudności
dostateczny
 poziomzdobytych
umiejętnościiwiadomościobjętychwymaganiamiedukacyjnymiklasyczwartejpozwalanarozwijanie
kompetencjiujętychwprogramie
iwynikających
zpodstawyprogramowej
 uczeńwykonujezadaniateoretyczneipraktycznetypoweośrednimpoziomie
trudnościujętychwprogramieiwynikającychzpodstawyprogramowej
dobry
 uczeńpoprawniestosujewiadomościiumiejętnościujętewprogramienauczania
iwynikające
zpodstawyprogramowej,rozwiązujesamodzielnietypowezadania teoretyczneipraktyczne
bardzodobry
 uczeńsprawniesięposługujezdobytymiwiadomościami,rozwiązujesamodzielnieproblemyteoretycz
neipraktyczneujętewprogramienauczaniaiwynikające
zpodstawyprogramowej,potraﬁzastosowaćpoznanąwiedzędorozwiązywaniazadań
iproblemówwnowych sytuacjach
celujący
 uczeńbieglesięposługujezdobytymiwiadomościamiiumiejętnościamiwrozwiązywaniuproblemów
teoretycznychipraktycznychobjętychprogramem
nauczaniaiwynikających
zpodstawyprogramowej,proponujerozwiązanianietypowe;jesttwórczy,rozwijawłasneuzdolnienia

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA
OCENIANIA DLA KLASY IV
Ocenęniedostatecznąotrzymujeuczeń,któryniespełniawymagań
naocenędopuszczającą.

kryterialnych

Ocenędopuszczającąotrzymujeuczeń,który:
I.Kształcenie literackie i kulturowe

SŁUCHANIE








skupiauwagęnakrótkichwypowiedziachinnychosób
reagujenawypowiedziinnychwerbalnieiniewerbalnie(mimiką,gestem,postawą)
rozumiepolecenianauczyciela,wypowiedziinnychuczniów
rozpoznajeproste intencjenadawcy,np.pytanie,prośbę,odmowę, przeprosiny
wskazujenajważniejszeinformacjewwysłuchanymniedługimtekście,zwłaszcza
warstwiedosłownej
rozumieogólny sens słuchanychutworów

wjego

CZYTANIE








identyﬁkujenadawcęiodbiorcęwypowiedziwprostychtekstachliterackichoraz
typowychsytuacjachznanych uczniowi zdoświadczeniaiobserwacji
rozpoznajeproste intencjenadawcy,np.pytanie,prośbę,odmowę, przeprosiny
wskazujenajważniejszeinformacjewodpowiednich
akapitachprzeczytanegotekstu,zwłaszczawdosłownejwarstwietekstu iwyrażonewprost
rozumiedosłowneznaczeniewyrazówwwypowiedzi
rozumieogólny sens czytanychutworów
stara sięczytać teksty płynnieipoprawniepodwzględemartykulacyjnym
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sprawdzapisownięwyrazuwsłownikuortograﬁcznym

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY











mówi oswoichreakcjachczytelniczych
dostrzega zabiegi stylistyczne w utworach literackich, w tym funkcję obrazowania
poetyckiego w liryce,z pomocą nauczyciela wskazuje epitet, porównanie, przenośnię, rymy
wie, co tworzy rytm
wskazuje wers, strofę, refren
odróżniaﬁkcjęodrzeczywistości
odróżniaelementyfantastyczneod realistycznych
określawybraneelementyświataprzedstawionegowutworzeepickim,takie jak:czas, miejsce,
bohaterowie, zdarzenia
rozumie rolę osoby mówiącej w tekście (narrator)
znacechy baśniilegendy
wyodrębnia komiks, ﬁlmispektaklspośródinnychprzekazówitekstówkultury

II.Tworzeniewypowiedzi
MÓWIENIE













nawiązujeipodtrzymujekontaktwerbalnyzinnymiuczniami inauczycielem
formułujepytaniaiudzielaprostychodpowiedzipodwzględemkonstrukcyjnym
wypowiadakomunikatyzawierająceprosteinformacje
wyraża wprostswojeintencje
odróżniasytuacjęoﬁcjalnąodnieoﬁcjalnejipotraﬁodpowiednio
dosytuacjikomunikacyjnej
skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie,
stosujezwrotygrzecznościowepodczasrozmowyzosobądorosłąirówieśnikiem
mówi natemat,opowiadaoobserwowanychzdarzeniach,akcjiksiążki,ﬁlmu
zapomocąkilkuzdańopisuje przedmiot,miejsce,krajobraz,postać,zwierzę
zapomocąkilkuprostychzdańopisujeobraz,ilustrację,plakat
stosujewyrazyoznaczeniudosłownym
wygłaszatekstutworuzpamięci

PISANIE











stosujewielkąliteręnapoczątkuwypowiedzeniaiodpowiednieznakiinterpunkcyjnenajegokońc
u
znapodstawowezasadydotyczącepisowniwielkąliterąorazpisownió–u, rz–ż,ch–h
dzieli wyrazynasylaby,przenosiwyraz donastępnegowersu
uzupełniaprostyschemat,tabelę
znapodstawowezasadyukładugraﬁcznegolistuprywatnego,dialogu,ramowego
planuwypowiedziizpomocąnauczycielazapisujelist,dialog,układaplanramowywypowiedzi,
zapisujekilkuzdanioweopowiadanieodtwórcze
zapomocąkilkuprostychzdańtworzyopisprzedmiotu,miejsca,krajobrazu,postaci,zwierzęcia
zapomocąkilkuprostychzdańtworzyopis obrazu,ilustracji,plakatu
stara sięoestetykęzapisu wypowiedzi

III. Kształcenie językowe
Stosujewiedzęjęzykowąwzakresie:






słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne oraz wyrazy pokrewne w rodzinę
wyrazów)
składni(konstruujepoprawnezdaniapojedyncze,stosujewielkielitery
napoczątkuwypowiedzeniaiodpowiednieznakiinterpunkcyjne nakońcu, rozróżnia zdania
pojedyncze, złożone i równoważnik zdania,wskazuje orzeczenie w zdaniu,zna
wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące i pytające)
ﬂeksji(wskazuje
czasowniki,rzeczowniki,
przymiotnikiiprzysłówkiwzdaniu,
przypomocynauczycielaokreślaformęodmiennychczęścimowy, odróżnia części mowy
odmienne od nieodmiennych
fonetyki(zna alfabet,dzieli wyrazynalitery, głoskiisylaby)

Ocenędostatecznąotrzymujeuczeń,któryspełniawymaganiakryterialnenaocenę dopuszczającąoraz:

I.Kształcenie literackie i kulturowe
SŁUCHANIE






słuchainnychiuczestniczywrozmowie,zadajepytania,odpowiada
wybieranajważniejszeinformacjezwysłuchanegotekstu,tworzyprostąnotatkęw formie tabeli,
schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi
powtarzaswoimisłowamiogólnysensusłyszanejwypowiedzi,
opowiadafabułę
usłyszanejhistorii
rozpoznajenastrójsłuchanychkomunikatów

CZYTANIE










identyﬁkujenadawcęiodbiorcęwypowiedzi
określatemat igłównąmyśl tekstu
oddzielainformacjeważne oddrugorzędnych
wybierapotrzebneinformacjezinstrukcji,tabeli,notatki,schematu
wskazujeprzenośneznaczeniewyrazówwwypowiedzi
rozpoznajecechy życzeń,ogłoszenia,instrukcji,przepisu
wskazujeczęści
składowewypowiedzi:tytuł,wstęp,rozwinięcie,zakończenie,
posługuje
sięakapitami
poprawnieartykułujeiakcentujewyrazy,stosujeintonacjęzdaniowąpodczasgłośnegoczytania
utworów
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 wybieraodpowiednieinformacjezesłownikaortograﬁcznego,encyklopedii, czasopisma,stron
internetowych
ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY
 nazywaswojereakcjeczytelnicze
 nazywa zabiegi stylistyczne w utworach literackich(epitet, porównanie, przenośnia, rym),
rozumie funkcję obrazowania poetyckiego w liryce
 dostrzegacechywyróżniająceteksty artystyczne(poetyckieiprozatorskie)oraz
użytkowe
 odróżniaautoraodosobymówiącejwutworze
 określainazywaelementyświataprzedstawionegowutworzeepickim, takie jak:czas, miejsce,
bohaterowie, zdarzenia
 wskazujecechy baśniilegendywutworze
 rozpoznaje elementy rytmu:wers, zwrotka,rym, refren
 znapojęcia:graaktorska,dekoracja,kostiumy,rekwizyty,inscenizacja,scena,widownia, próba
 przypisujecechybohateromorazoceniaichpostawywodniesieniudotakich
wartości,jak
np.miłość–nienawiść,przyjaźń–wrogość
 odczytujesensutworównapoziomiesemantycznym(dosłownym)
 odczytujemorałbaśni

II.Tworzeniewypowiedzi
MÓWIENIE
















świadomieuczestniczy wsytuacjikomunikacyjnej
dostosowujewypowiedźdoadresataisytuacji,świadomiedobieraróżnetypywypowiedzeń
prostych i rozwiniętych, wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące
formułujepytania otwarte
udziela odpowiedziwformiezdańzłożonych
wypowiadasięwkilkulogiczniezesobąpołączonychzdaniach
natematyzwiązane
z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą
stosujezwrotygrzecznościoweiodpowiednie
konstrukcjeskładniowe(np.tryb
przypuszczający)podczasrozmowyzosobądorosłąirówieśnikiem
wskazujewyrazyoznaczeniudosłownymimetaforycznym
składażyczenia,tworzywypowiedźocechachinstrukcji,np.zasadygry
wypowiadasięwsposóbuporządkowany:opowiadazdarzeniawporządku
chronologicznym,streszczautworyfabularne
opisujeprzedmiot,miejsce,krajobraz,postać,zwierzę,obraz,ilustrację,
plakat,
stosującsłownictwookreślająceumiejscowieniewprzestrzeni
dobierawyrazy bliskoznaczneiprzeciwstawne
recytujeutwórpoetycki,oddającjegoogólny nastrójisens
stosujezasadypoprawnejwymowyiakcentowaniawyrazówrodzimych
posługujesiępozawerbalnymiśrodkamiwypowiedzi(mimiką,gestem)

PISANIE



















stosujepodstawowezasadyortograﬁidotyczącepisownió–u,rz–ż,ch–h iinterpunkcji
odróżnianazwywłasneodpospolitychipotraﬁzastosowaćodpowiedniezasady
dotyczącepisowniwielką literą
dzieliwyrazynagłoskiilitery,rozróżniafunkcjęzmiękczającąisylabotwórcząi
w typowych przykładach
konstruujeizapisujekilkuzdaniowewypowiedzipoprawnepodwzględem
logicznoskładniowym
używawypowiedzeńpojedynczychizłożonych
wzależnoścido
adresataisytuacjiświadomiedobierawypowiedzeniaoznajmujące,
pytająceirozkazujące
zapisujepytania otwarte
udziela odpowiedziwformiezdańzłożonych
samodzielniezapisujedialog
dzieli wypowiedzinaczęścikompozycyjne
tworzyramowyplanwypowiedzi
układaopowiadanieodtwórcze
redagujenotatkęwformie prostegoschematu,tabeli,planu
zapisujeprostą instrukcję,np.przepiskulinarny, zasadygry
tworzyopisprzedmiotu,miejsca,krajobrazu,postaci,zwierzęcia,obrazu,
ilustracji,plakatu,stosującsłownictwookreślająceumiejscowieniewprzestrzeni
wliścieprywatnym,dialogu,zaproszeniustosuje odpowiedniukładgraﬁczny

III. Kształcenie językowe


Stosujewiedzęjęzykowąwzakresie:
*
słownictwa(wykorzystujewyrazybliskoznaczne i przeciwstawne w tworzonym
tekście,tworzy rodzinę wyrazów)
*
składni(konstruujezdaniapojedynczeprosteirozwinięteorazwypowiedzenia złożone
i
równoważniki
zdań,używaróżnychtypów
wypowiedzeń:oznajmujących,rozkazujących, pytających,wykrzyknikowych)

ﬂeksji(określaformęgramatycznączasowników,rzeczowników,przymiotników;
łączywypowiedzenia składowe zapomocąspójnikawwypowiedzenie złożone;
poprawniezapisujeformybezokolicznikóworazformyrodzajumęskoosobowegoiniemęskoosobowegoczasownikówwczasieprzyszłymiprzeszłym)
*
fonetyki(wykorzystujeumiejętnośćdzieleniawyrazównasylabyprzyprzeno- szeniu
wyrazówdonastępnejlinijki)
stosujezasadyestetycznegozapisu tekstu
*



Ocenędobrąotrzymujeuczeń,któryspełniawymaganiakryterialnenaocenę dostatecznąoraz:
I.Kształcenie literackie i kulturowe

SŁUCHANIE



koncentrujeuwagępodczassłuchaniadłuższychwypowiedziinnych,azwłaszcza
odtwarzanychutworów
odróżniainformacjeważne odmniejważnych
napodstawiesłuchanegotekstutworzysamodzielnąnotatkę:rysujeplan,ilustracje
formułuje pytania
właściwieodbieraintencjenadawcykomunikatu
odczytujeprzenośnysens wysłuchanychutworówpoetyckichiprozatorskich






do

tekstu,

CZYTANIE










wyszukujewwypowiedziinformacjewyrażonepośrednio
rozumie funkcję akapitu
oddzielainformacjeważne oddrugorzędnych
wybieraiwykorzystujeinformacjezinstrukcji,tabeli,notatki,schematu
wskazujeprzenośneznaczeniewyrazówwwypowiedziorazsamodzielnietłumaczy
przenośneznaczeniewybranychwyrazów,związkówwyrazówwwypowiedzi
wskazujetypoweelementykonstrukcyjneistylistycznewzaproszeniach,życzeniach,ogłoszeniac
h,instrukcjach,przepisach
rozumiefunkcjeczęściskładowychwypowiedzi:tytuł,wstęp,rozwinięcie, zakończenie
głośnoczytautwory,uwzględniajączasadypoprawnejartykulacjiiintonacji
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wybierainformacje niewyrażone wprostzróżnychźródeł, np.czasopism,stron internetowych

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY










uzasadniaswoje reakcjeczytelnicze
analizujeelementyświataprzedstawionego wutworzeepickim,takiejak:czas,
miejsce,bohaterowie,zdarzenia
identyﬁkujebaśńilegendę
rozumiepodstawowąfunkcję wersu, zwrotki,rymu
rozumiefunkcjęakapitujakologiczniewyodrębnionejcałościwtekście
objaśniaznaczeniaporównańiprzenośniwtekście
wyodrębniaelementydziełaﬁlmowego,odróżniaﬁlm animowanyiaktorski
charakteryzujeioceniabohateróworazichpostawyodnoszącesiędotakich
wartości,jaknp.miłość–nienawiść,przyjaźń–wrogość
odczytuje przesłanieutworu

II.Tworzeniewypowiedzi
MÓWIENIE















przedstawiawłasnezdanie wrozmowie
świadomiedobieraintonacjęzdaniową
udziela odpowiedziwformiekrótkiejwypowiedzi
uczestniczywrozmowiezwiązanejzlekturą,ﬁlmemczycodziennymi sytuacjami
łączyzapomocąodpowiednichspójnikówwspółrzędnezwiązkiwyrazowe w zdaniu
wypowiadasięwroliświadkaiuczestnikazdarzeń
stosujepoprawneformy gramatycznerzeczownika,przymiotnika,czasownika
gromadziwyrazyokreślająceinazywającecechycharakterunapodstawiezachowań
i postaw
wypowiadasięlogicznieiwsposób
uporządkowany:opowiadazdarzenia
wporządkuchronologicznym,streszczautworyfabularne,świadomiewykorzystuje
wyrazyokreślającenastępstwoczasowe,zwłaszczaprzysłówki
wsposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz,postać,
zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do
formułowania ocen, opinii, emocji i uczuć
objaśniaznaczeniadosłowneimetaforycznewyrazów
odróżniawyrazypokrewneodsynonimówwygłaszatekstpoetyckizpamięci,posługującsiępauzą,
barwągłosu
stosujesiędozasadwłaściwegoakcentowaniawyrazówiintonowania wypowiedzeń

PISANIE















stosujepoznanezasadyortograﬁidotyczącepisownió–u,rz–ż,ch–
hiinterpunkcjiorazpotraﬁjezastosować wsytuacjachnietypowych(np. wykorzystaćwiedzę
owyrazachpochodnychirodzinie wyrazów)
w
kilkuzdaniowychwypowiedziachzwiązanychzlekturą,ﬁlmemczycodziennymisytuacjamiłącz
yzapomocąodpowiednichspójnikówwspółrzędnezwiązkiwyrazowe
istosuje siędozasadinterpunkcji
w
wypowiedziachstosujepoprawneformygramatycznerzeczownika,przymiotnika,czasownika
w tekstachświadomiestosuje wyrazybliskoznaczne
w
wypowiedziachgromadziwyrazyokreślająceinazywającecechycharakteru
napodstawiezachowańipostaw
układażyczenia, zapisujeprzepis,instrukcję,ogłoszenie
stosujeakapitjako znaklogicznegowyodrębnieniafragmentówwypowiedzi
piszelogiczneiuporządkowanepodwzględemchronologicznymopowiadanie,
streszczautworyfabularne,świadomiewykorzystujewyrazyokreślającenastępstwoczasowe,zw
łaszczaprzysłówki;opowiadazperspektywy świadka i uczestnikazdarzeń
zapisujedialogwopowiadaniu
w sposóbuporządkowanyopisujeprzedmiot,miejsce,krajobraz,postać,zwierzę,
obraz,ilustrację,plakat,stosującsłownictwosłużącedoformułowaniaocen i opinii,emocjiiuczuć
dostrzegabłędyortograﬁczneiinterpunkcyjnewtworzonejwypowiedziije poprawia

III. Kształcenie językowe

*
*

Umiejętniestosujewiedzęjęzykowąwzakresie:
słownictwa (wzbogaca tworzony tekst wyrazami bliskoznacznymi iprzeciwstawnymi)
składni(stosujeróżnorodne
typyzdań:pojedyncze
izłożone
równoważniki;celowoużywaróżnychtypów

oraz

wypowiedzeń:pytających,oznajmujących,wykrzyknikowych,rozkazujących
wzależnościodsytuacjikomunikacyjnej; stosujesiędozasadpoprawnej interpunkcji)
ﬂeksji(używaodmiennychczęścimowywpoprawnychformach)
fonetyki(stosujewiadomościzzakresupodziałuwyrazównalitery,głoski isylaby
wpoprawnymichzapisie)

*
*

Ocenębardzodobrąotrzymujeuczeń,któryspełniawymaganiakryterialnena ocenędobrąoraz:
I. Kształcenie literackie i kulturowe

SŁUCHANIE






przekazujetreśćwysłuchanychwypowiedzi
odczytujeprzenośnysens wysłuchanychutworówprozatorskichipoetyckich
wyraża swoje zdanie natematwysłuchanegokomunikatu
nazywaintencjenadawcykomunikatu

CZYTANIE









wyszukujewwypowiedziinformacjewyrażonepośrednioi wykorzystujeje
wwypowiedzinp.opisującejluboceniającejpostaćﬁkcyjnąlubrzeczywistą
oddzielainformacjeważneoddrugorzędnychi wykorzystujejewodczytywaniu
znaczeńdosłownychiprzenośnych
odczytujeiwykorzystujetreścizawartewartykule,instrukcji,przepisie,tabeli,
schemacie
inotatce
wskazujeiodczytuje przenośneznaczeniewyrazówwwypowiedzi
wskazujetypoweelementykonstrukcyjneistylistyczne
w
życzeniach,
ogłoszeniach,
instrukcjach, przepisach
ma
świadomośćkonstrukcjiwypowiedziirozumiefunkcje
takichczęściskładowychwypowiedzi,jak tytuł,wstęp,rozwinięcie,zakończenie
głośnoczytautwory,wykorzystującumiejętnośćpoprawnejartykulacjiiintonacji, abyoddaćsens
odczytywanegotekstu
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wybierainformacjewyrażonepośredniowróżnych
stronachinternetowych;konfrontujejezinnymiźródłami

źródłach,np.czasopismach,

ALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY







konfrontujeswojereakcjeczytelniczezinnymiodbiorcami
objaśniafunkcjęanalizowanychelementówświataprzedstawionego wutworze
epickim
wykorzystujewiedzęnatemat wersu,zwrotki,rymudointerpretacjiutworu
objaśniafunkcję epitetów,porównańiprzenośniwtekście
wyróżniawśródprzekazówaudiowizualnychprogramyinformacyjne,rozrywkowe, reklamy
charakteryzujeioceniabohateróworazichpostawyodnoszącesiędotakich wartości,jaknp.miłość –
nienawiść,przyjaźń–wrogość;konfrontujesytuację bohaterówzwłasnymidoświadczeniami

II.Tworzeniewypowiedzi
MÓWIENIE












uzasadniawłasnezdaniewrozmowie,podajeodpowiednieprzykłady,stosujesię
doregułgrzecznościowych
rozpoczynaipodtrzymujerozmowęnatemat lekturyczydziełaﬁlmowego
udzielawyczerpującychwypowiedzipoprawnychpodwzględemkonstrukcyjnym
istylistycznym
w
rozmowiezwiązanejzlekturą,ﬁlmemczycodziennymisytuacjamistosuje
frazeologizmyzwiązanezomawianątematyką
poprawniestosujeformyczasuteraźniejszegoorazformyrodzajumęskoosobowego
iniemęskoosobowegowczasieprzeszłymiprzyszłym
w opisiedziełakulturystosujesłownictwowyrażającestosunekodbiorcywobec dzieła
interpretujeprzenośnetreściutworówpoetyckichprzewidzianychwprogramie nauczania
zaznaczaakcentylogiczne,stosujepauzy,dostosowujetemporecytacjidotreści utworu
wzbogacakomunikatpozawerbalnymiśrodkamiwypowiedzi
dokonujesamokrytykiwypowiedziidoskonalijąpodwzględemkonstrukcji i języka

PISANIE



komponujepoprawnepodwzględemortograﬁcznym,interpunkcyjnym,ﬂeksyjnym,składniowy
mwypowiedzioprzejrzystej,logicznejkompozycji z uwzględnieniem akapitów

uzasadniawłasnezdanie, podajeodpowiednieprzykłady,np.zlektury

udzielawyczerpującychwypowiedzipoprawnychpodwzględemkonstrukcyjnym
i stylistycznym

w
wypowiedziach
związanychzlekturą,ﬁlmemczycodziennymisytuacjami
stosujefrazeologizmyzwiązanezomawianątematyką

komponujeiprzekształcaplanwypowiedzi
piszeopowiadanietwórcze, listzperspektywybohatera,baśń


wopisiedziełakultury stosujesłownictwowyrażającestosunekodbiorcywobec dzieła
dokonujesamodzielnejautokorektynapisanegotekstu
III. Kształcenie językowe

Sprawniestosujewiedzęjęzykowąwzakresie:
*
słownictwa(dbaopoprawnośćsłownikowątworzonychwypowiedzi,odpowiednio
dobierawyrazybliskoznaczneiprzeciwstawne,wzbogacająctekstwzależnościodformy
wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej)
*
składni(tworzyciekawepodwzględemskładniowym
wypowiedzi,stosujesiędozasadpoprawnościlogicznoskładniowej,dbaopoprawnąinterpunkcjęwypowiedzeńzłożonych)
*
ﬂeksji(wwypowiedziachstosuje
wpoprawnychformachodmienneinieodmienneczęścimowyprzewidziane
wprogramie
nauczania,wtympoprawniestosujeformyczasuteraźniejszego
orazformyrodzajumęskoosobowegoi niemęskoosobowegowczasieprzeszłym iprzyszłym)
*
fonetyki(biegle
stosujewiadomościzzakresu
fonetykiiwykorzystuje
jewpoprawnymzapisiewyrazów)
Ocenęcelującąotrzymujeuczeń,któryspełniawymaganiakryterialnenaocenę bardzodobrąoraz:

I. Kształcenie literackie i kulturowe
SŁUCHANIE

odczytujei wyjaśniaprzenośnysenswysłuchanychutworówpoetyckichi prozatorskich
CZYTANIE

 czytazezrozumieniemnapoziomiesemantycznymikrytycznym,równieżteksty
listylektur
 wykorzystujetreścizawartewartykułach,instrukcjach,przepisach,tabelach,
schematachinotatkachwtworzeniuwłasnychwypowiedzi
 odczytujegłośno utworypoetyckieiprozatorskieijeinterpretuje

spoza

DOCIERANIEDOINFORMACJI- SAMOKSZTAŁCENIE

 wybieraiwykorzystujeinformacjezróżnychźródeł(np.czasopism,stron
internetowych)wewłasnychwypowiedziach ocharakterze informacyjnymlub oceniającym

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY





porównujefunkcjęanalizowanychelementówświataprzedstawionegowróżnych
utworachepickich
wskazujeelementybaśniilegendywinnychtekstachkultury
dostrzegaróżnicemiędzycelemprogramówinformacyjnych,rozrywkowych, reklam
odnosisiędopostawbohaterówﬁkcyjnychiopisujeotaczającąichrzeczywistość

II.Tworzeniewypowiedzi
MÓWIENIE

 przedstawiawłasne
stanowiskowzwiązkuzesposobemrozwiązaniaproblemu,
wykonaniazadania
 podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury/dzieła także spoza kanonu lektur
przewidzianychprogramemnauczania
w
klasie
czwartej;
omawia
jew
odniesieniudoinnychdzieł także spozakanonulektur
 interpretujemetaforyczneisymbolicznetreściutworówliterackichiplastycznych
PISANIE





tworzysamodzielnewypowiedzicechującesięciekawymujęciemtematu,
poprawnąkonstrukcjąoraz właściwymdoboremśrodkówjęzykowych
wykazujesięszczególnądbałościąopoprawnośćortograﬁczną,interpunkcyjną,
ﬂeksyjnąiskładniowąoraz estetykęzapisu wypowiedzi

III. Kształcenie językowe


świadomiestosujewiedzęjęzykowąwzakresietreścimateriałowychprzewidzianychprogramemn
auczaniasłownictwa,składni,ﬂeksjiifonetyki

