
 

Kryteria oceniania 

Przedmiot: Język polski        

Klasa: 4 

 
Dział 

 
Tematy 

Wymagania programowe 

Podstawowe 
na ocenę dop. i dst. 

Ponadpodstawowe 
na ocenę db. bdb. i cel. 

 
 

Dział I –
Poznajmy 

się 
 

1. Planujemy pracę w nowym roku 
szkolnym. 

2. Dlaczego wakacje nie mogą trwać 
wiecznie?  

3. Krótko o sobie, czyli jak należy się 
przedstawiać?  

4. W jaki sposób należy składać 
życzenia?  

5. Zakręty ortografii. Pisownia wielką 
literą.  

6. Rozmawiamy o zasadach 
dotyczących bezpiecznego 
korzystania z internetu.  

7. Kraina języka. W świecie znaków.  
8. Kraina języka. Alfabet, litera, głoska.  
9. Kraina języka. Od sylaby 

do przenoszenia wyrazów.  
10. Czy pomysł Gotfryda to dobry 

sposób na opracowanie 
doskonałego szyfru? 

11. Kraina języka. O częściach mowy.  
12. Korzystamy ze słownika 

ortograficznego. 
13. Korzystamy ze słownika wyrazów 

bliskoznacznych.  
14. Korzystamy ze słownika języka 

polskiego i słownika wyrazów 
obcych.  

15. W kręgu miłośników książek.  
16. Poznajmy się – przygotowanie 

dop. 
– czyta cicho 
– podejmuje próby 
odpowiedzi na 
pytania do tekstu 
– zna słowniki: języka 
polskiego, 
ortograficznego, 
wyrazów 
bliskoznacznych, 
wyrazów obcych 
– próbuje dzielić 
wyrazy na sylaby 
– próbuje 
szeregować wyrazy 
w kolejności 
alfabetycznej 
– zna odmienne 
i nieodmienne części 
mowy  
– zna alfabet 
– próbuje pisać 
i adresować kartkę 
pocztową 
z życzeniami 

dst. 
- czyta cicho ze 
zrozumieniem  
– stara się określić 
przeznaczenie 
słowników: języka 
polskiego, 
ortograficznego, 
wyrazów 
bliskoznacznych, 
wyrazów obcych 
– zna podstawowe 
zasady obowiązujące 
podczas 
przedstawiania się 
– stara się dzielić 
wyrazy na sylaby 
– stara się szeregować 
wyrazy w kolejności 
alfabetycznej 
– zna pojęcia: alfabet, 
wers, głoska, litera, 
sylaba, akapit 
– stara się odróżnić 
odmienne części mowy 
od  nieodmiennych 
– stara się zapisać 
wyrazy w kolejności 
alfabetycznej 
– stara się pisać 

db. 
- czyta cicho ze 
zrozumieniem 
– na ogół określa 
przeznaczenie 
słowników: języka 
polskiego, 
ortograficznego, 
wyrazów 
bliskoznacznych, 
wyrazów obcych 
– zna zasady 
obowiązujące podczas 
przedstawiania się 
– zna zasady dzielenia 
wyrazów na sylaby 
– na ogół szereguje 
wyrazy w kolejności 
alfabetycznej 
– rozumie pojęcia: 
alfabet, wers, głoska, 
litera, sylaba, akapit 
– odróżnia części 
mowy odmienne 
od  nieodmiennych 
– na ogół poprawnie 
zapisuje wyrazy 
w  kolejności 
alfabetycznej 
– pisze i adresuje 

bdb. 
– czyta cicho ze 
zrozumieniem 
– poprawnie określa 
przeznaczenie 
słowników: języka 
polskiego, 
ortograficznego, 
wyrazów 
bliskoznacznych, 
wyrazów obcych 
– wie, czego nie należy 
robić podczas 
przedstawiania się 
– poprawnie dzieli 
wyrazy i na sylaby 
– poprawnie szereguje 
wyrazy w kolejności 
alfabetycznej 
– rozumie pojęcia 
i poprawnie je 
rozpoznaje: alfabet, 
wers, głoska, litera, 
sylaba, akapit 
– bezbłędnie odróżnia 
części mowy odmienne 
od nieodmiennych 
– poprawnie pisze 
i adresuje kartkę 
pocztową z życzeniami 

cel. 
Uczeń spełnia wymagania na 
ocenę bardzo dobrą, a 
ponadto: 
- w wysokim stopniu 
opanował wiedzę i 
umiejętności określone przez 
program nauczania z działu I 
- funkcjonalnie posługuje się 
zdobytymi wiadomościami 
- pracuje samodzielnie, nie 
powiela cudzych poglądów, 
jest kreatywny 
- jest oczytany, rozumie i 
wykorzystuje w swoich 
wypowiedziach ustnych i 
pisemnych przeczytane teksty 
- samodzielnie analizuje i 
interpretuje teksty kultury 
- formułuje problemy, 
proponuje, jak je rozwiązać 
- tworzy kartkę pocztową z 
życzeniami bezbłędnie 
zarówno pod względem treści, 
jak i formy oraz kompozycji: 
zachowuje odpowiedni styl 
wypowiedzi; posługuje się 
bogatym słownictwem, 
bezbłędnie stosuje zasady 
interpunkcji i ortografii 



do sprawdzianu. 
17. Poznajmy się– piszemy 

sprawdzian.  

i adresować kartkę 
pocztową z życzeniami 

kartkę pocztową 
z życzeniami 

 

 
 

Dział II –
Szkoła 

z marzeń 
 

1. Czy rozumiesz to, co czytasz? 
Spotkanie 1. – Nowa pani.  

2. Jak powinna wyglądać wymarzona 
szkoła?  

3. Układamy plan wydarzeń. 
4. Co możemy powiedzieć o nowej 

nauczycielce – Magi Mag?  
5. Zakręty ortografii. Ćwiczenia 

utrwalające pisownię wyrazów 
z ó. 

6. Zakręty ortografii. Ćwiczenia 
utrwalające pisownię wyrazów 
z u. 

7. Zakręty ortografii.  
Ó czy u? Piszemy dyktando.  

8. Zakręty ortografii. Ó czy u? 
Omówienie i poprawa dyktanda. 

9. Oceniamy postępowanie bohaterów 
poznanego fragmentu Dynastii 
Miziołków. 

10. Kraina języka. Rzeczownik.  
11. Tworzymy Klasowy kodeks 

honorowy dotyczący naszych 
praw i obowiązków. 

12. Kiedy stosuje się poszczególne 
znaki interpunkcyjne? 

13. Co możemy powiedzieć o cechach 
charakteru panny Minchin 
na podstawie jej zachowania? 

14. Kraina języka. O przymiotniku. 
15. Kim jest tytułowy obibok?  
16. Czy decyzja Pinokia o porzuceniu 

szkoły była słuszna?  
17. O jakich zasadach należy pamiętać 

podczas pisania dialogu? 
18. Opisujemy przedmioty. 
19. Szkoła z marzeń – 

przygotowanie do sprawdzianu. 
20. Szkoła z marzeń– piszemy 

dop. 
 – czyta cicho 
– podejmuje próby 
odpowiedzi na 
pytania do tekstu  
– wyszukuje 
rzeczowniki 
i przymiotniki 
w tekście 
– z pomocą 
nauczyciela rozróżnia 
kategorie 
znaczeniowe 
rzeczownika 
– zna zasady 
stosowania 
niektórych znaków 
interpunkcyjnych 
– z pomocą 
nauczyciela redaguje 
opis przedmiotu 

dst. 
– czyta cicho ze 
zrozumieniem 
– zna pojęcia: rym, 
świat przedstawiony, 
adaptacja, główny 
bohater, narrator 
– stara się rozróżnić 
kategorie znaczeniowe 
rzeczownika 
– stara się określić 
liczbę i rodzaj 
rzeczownika oraz 
przymiotnika 
– zna zasady 
stosowania znaków 
interpunkcyjnych 
– stara się redagować 
opis przedmiotu 

db. 
– rozumie pojęcia: rym, 
świat przedstawiony, 
adaptacja, główny 
bohater, narrator 
– rozróżnia kategorie 
znaczeniowe 
rzeczownika 
– określa liczbę i rodzaj 
rzeczownika oraz 
przymiotnika 
– redaguje opis 
przedmiotu 

bdb. 
– rozumie i wyjaśnia 
pojęcia: rym, świat 
przedstawiony, 
adaptacja, główny 
bohater, narrator  
– poprawnie rozróżnia 
kategorie znaczeniowe 
rzeczownika 
– poprawnie określa 
liczbę i rodzaj 
rzeczownika oraz 
przymiotnika 
– poprawnie redaguje 
opis przedmiotu 

cel. 
Uczeń spełnia wymagania na 
ocenę bardzo dobrą, a 
ponadto: 
- w wysokim stopniu 
opanował wiedzę i 
umiejętności określone przez 
program nauczania z działu II 
- funkcjonalnie posługuje się 
zdobytymi wiadomościami 
- pracuje samodzielnie, nie 
powiela cudzych poglądów, 
jest kreatywny 
- jest oczytany, rozumie i 
wykorzystuje w swoich 
wypowiedziach ustnych i 
pisemnych przeczytane teksty 
- samodzielnie analizuje i 
interpretuje teksty kultury 
- formułuje problemy, 
proponuje, jak je rozwiązać 
- tworzy opis przedmiotu 
bezbłędny zarówno pod 
względem treści, jak i formy 
oraz kompozycji: zachowuje 
odpowiedni styl wypowiedzi; 
posługuje się bogatym 
słownictwem, bezbłędnie 
stosuje zasady interpunkcji i 
ortografii 
 



sprawdzian. 

 
 

Dział III – 
Polskie 
znaki  

 

1.Czy rozumiesz to, co czytasz? 
Spotkanie 2. – Pamięć.  

2.Tworzymy katechizm „Polaka 
małego”.  

3.Czego dowiadujemy się z treści 
legendy o pochodzeniu godła 
Polski i nazwy pierwszej stolicy?  

4.Kraina języka. Odmiana przez 
przypadki.  

5.Do jakich regionów Polski i 
historycznych miejsc nawiązują 
słowa poznanej pieśni? 

6.Zakręty ortografii. O pisowni 
przymiotników złożonych. 

7.Jestem Polakiem. Znam swój hymn 
narodowy. 

8.Z jakim świętem narodowym ma 
związek poznane opowiadanie? 

9.Co jest tematem wiersza Jerzego 
Ficowskiego, O ptakach 
i ojczyźnie? 

10.Kraina języka. Co powinniśmy 
wiedzieć o czasowniku? 

11.Kraina języka. O osobowych 
i nieosobowych formach 
czasownika. 

12.Obraz zachodu słońca nie pędzlem, 
lecz piórem malowany. 

13.Jakie chmury utrwalił poeta 
w swoim utworze? 

14.Opisujemy krajobraz. 
15.Polskie znaki – przygotowanie 

do sprawdzianu. 
16.Polskie znaki – piszemy sprawdzian.  

dop. 
– zna pojęcia: hymn, 
porównanie, refren, 
zwrotka 
– zna nazwy 
przypadków 
z pytaniami 
– próbuje odmieniać 
rzeczownik przez 
przypadki w liczbie 
pojedynczej i mnogiej 
– próbuje rozpoznać 
czasownik jako 
odmienną część 
mowy  
– próbuje rozróżniać 
formę osobową 
czasownika 
od nieosobowej 
– próbuje tworzyć 
osobowe formy 
czasownika od form 
nieosobowych 
– próbuje wskazać 
porównania 
– próbuje uzupełnić 
zdania poetyckimi 
określeniami 
– podejmuje próbę 
opisania krajobrazu 

dst. 
– rozumie pojęcia: 
hymn, porównanie, 
refren, zwrotka 
– stara się odmieniać 
rzeczownik przez 
przypadki w liczbie 
pojedynczej i mnogiej 
– stara się odmieniać 
czasownik przez liczby 
i rodzaje  
– odróżnia formę 
osobową czasownika 
od  nieosobowej  
– stara się tworzyć 
osobowe formy 
czasownika 
od podanych form 
nieosobowych 
– stara się wskazać 
porównania w tekście 
– stara się uzupełnić 
zdania poetyckimi 
określeniami  
– opisuje krajobraz 

db. 
– wyjaśnia pojęcia: 
hymn, porównanie, 
refren, zwrotka  
– odmienia rzeczownik 
przez przypadki 
w liczbie pojedynczej 
i mnogiej  
– odmienia czasownik 
przez liczby i rodzaje  
– odróżnia formę 
osobową czasownika 
od  nieosobowej  
– tworzy osobowe 
formy czasownika 
od podanych form 
nieosobowych  
– wskazuje porównania 
w  tekście 
– uzupełnia zdania 
poetyckimi 
określeniami  
– opisuje krajobraz 

bdb. 
– świadomie stosuje 
pojęcia: hymn, 
porównanie, refren, 
zwrotka 
– bezbłędnie odmienia 
rzeczownik przez 
przypadki w liczbie 
pojedynczej i mnogiej 
– poprawnie odmienia 
czasownik przez liczby 
i  rodzaje  
– bezbłędnie odróżnia 
formę osobową 
czasownika 
od  nieosobowej  
– tworzy osobowe formy 
czasownika od podanych 
form nieosobowych 
– poprawnie wskazuje 
porównania w tekście 
– poprawnie uzupełnia 
zdania poetyckimi 
określeniami 
– barwnie opisuje 
krajobraz 

cel. 
Uczeń spełnia wymagania na 
ocenę bardzo dobrą, a 
ponadto: 
- w wysokim stopniu 
opanował wiedzę i 
umiejętności określone przez 
program nauczania z działu III 
- funkcjonalnie posługuje się 
zdobytymi wiadomościami 
- pracuje samodzielnie, nie 
powiela cudzych poglądów, 
jest kreatywny 
- jest oczytany, rozumie i 
wykorzystuje w swoich 
wypowiedziach ustnych i 
pisemnych przeczytane teksty 
- samodzielnie analizuje i 
interpretuje teksty kultury 
- formułuje problemy, 
proponuje, jak je rozwiązać 
- redaguje opis krajobrazu 
bezbłędny zarówno pod 
względem treści, jak i formy 
oraz kompozycji: zachowuje 
odpowiedni styl wypowiedzi; 
posługuje się bogatym 
słownictwem, bezbłędnie 
stosuje zasady interpunkcji i 
ortografii 
 

 
Dział IV – 

Świat 
fantazji  

 

1.Czy rozumiesz to, co czytasz? 
Spotkanie 3. – Słowik. 

2.Oto moja „brama” do świata 
wyobraźni. 

3.Świat prawdopodobny 
i nieprawdopodobny 
w opowiadaniu Poza murami 

dop. 
– czyta cicho 
– podejmuje próby 
odpowiedzi na 
pytania do tekstu  
– wie, co oznaczają 
pojęcia: świat 

dst. 
– czyta cicho ze 
zrozumieniem 
– stara się określić 
formy czasów 
– określa rodzaje 
czasowników 

db. 
- znajduje w utworze 
wydarzenia 
prawdopodobne 
i nieprawdopodobne 
– przyporządkowuje 
czasowniki 

bdb. 
– znajduje w utworze 
wydarzenia 
prawdopodobne 
i nieprawdopodobne 
– poprawnie określa 
formy czasów 

cel.  
Uczeń spełnia wymagania na 
ocenę bardzo dobrą, a 
ponadto: 
- w wysokim stopniu 
opanował wiedzę i 
umiejętności określone przez 



gimnazjum. 
4.Jakie pouczenie wynika z Bajki 

o rybaku i rybce? 
5.Kraina języka. Formy czasów. 
6.Który słowik był cenniejszy 

i dlaczego? 
7.O co chciałbym zapytać Hansa 

Christiana Andersena – autora 
znanych baśni? 

8.Zakręty ortografii. Pisownia wyrazów 
z rz i ż. 

9.Odgrywamy scenki pantomimiczne 
na podstawie wiersza. 

10.Określamy cechy komiksu na 
podstawie poznanego utworu.  

11.Co spotkało bohaterów poznanego 
komiksu? 

12.Kraina języka. Przysłówek. 
13.W kręgu teatru.  
14.Przygotowujemy klasową 

inscenizację na podstawie 
poznanej baśni. 

15.Co powinniśmy wiedzieć o 
redagowaniu tekstu zaproszenia. 

16.Planujemy podróż na niezwykłą 
wyspę. 

17.Świat fantazji– przygotowanie 
do sprawdzianu. 

18.Świat fantazji– piszemy 
sprawdzian. 

rzeczywisty, świat 
wyobrażony, baśń, 
zdrobnienie, komiks 
– stara się pisać 
zaproszenie 
 

– rozróżnia większość 
części mowy: 
rzeczownik, czasownik, 
przymiotnik, 
przysłówek 
– zna pojęcia: świat 
rzeczywisty, świat 
wyobrażony, baśń, 
zdrobnienie, komiks 
– stara się pisać 
zaproszenie, choć nie 
uwzględnia wszystkich 
jego elementów 

do  odpowiednich form 
czasów 
– określa rodzaj 
czasownika 
– na ogół poprawnie 
rozróżnia części mowy: 
rzeczownik, czasownik, 
przymiotnik, 
przysłówek 
– rozumie pojęcia: 
świat rzeczywisty, 
świat wyobrażony, 
wyobrażenia literackie, 
baśń, zdrobnienie, 
komiks 
– pisze zaproszenie 
z uwzględnieniem 
większości 
niezbędnych 
elementów, poprawne 
pod względem 
językowym 
i ortograficznym 

– poprawnie określa 
rodzaj czasownika 
– rozróżnia części mowy: 
rzeczownik, czasownik, 
przymiotnik, przysłówek 
– rozumie i wyjaśnia 
pojęcia: świat 
rzeczywisty, świat 
wyobrażony, 
wyobrażenia literackie, 
baśń, zdrobnienie, 
komiks 
– pisze zaproszenie 
z uwzględnieniem 
wszystkich niezbędnych 
elementów, poprawne 
pod względem 
językowym, 
ortograficznym 
i interpunkcyjnym, 
bierze pod uwagę 
estetykę zapisu 

program nauczania z działu IV 
- funkcjonalnie posługuje się 
zdobytymi wiadomościami 
- pracuje samodzielnie, nie 
powiela cudzych poglądów, 
jest kreatywny 
- jest oczytany, rozumie i 
wykorzystuje w swoich 
wypowiedziach ustnych i 
pisemnych przeczytane teksty 
- samodzielnie analizuje i 
interpretuje teksty kultury 
- formułuje problemy, 
proponuje, jak je rozwiązać 
- redaguje zaproszenie 
bezbłędne zarówno pod 
względem treści, jak i formy 
oraz kompozycji: zachowuje 
odpowiedni styl wypowiedzi; 
posługuje się bogatym 
słownictwem, bezbłędnie 
stosuje zasady interpunkcji i 
ortografii 
 



Dział V – 
Legendy 
ojczyste 

 

1. Czy rozumiesz to, co czytasz? 
Spotkanie 4. – Złota kaczka.  

2. O jakich wydarzeniach opowiada 
legenda Cecylii Niewiadomskiej 
Piast? 

3. Zakręty ortografii. Pisownia 
wyrazów z h i ch. 

4. Jaki związek  z herbem Warszawy 
ma poznana legenda?  

5. Kraina języka. Podsumowujemy 
naszą wiedzę o częściach mowy. 

6. Do jakich faktów historycznych 
i wydarzeń legendarnych 
nawiązuje poznana legenda? 

7. Czego dowiadujemy się z treści 
utworu o czasach króla Zygmunta 
Augusta? 

8. Zabawa w teatr, czyli 
przygotowujemy przedstawienie 
kukiełkowe na podstawie Pani 
Twardowskiej Adama 
Mickiewicza. 

9. Raz – dwa – trzy! O rytmie. 
10. Projektujemy herb naszej 

miejscowości. 
11. Kraina języka. Wypowiedzenie 

i jego rodzaje. 
12. Podążamy śladami Lutka – 

bohatera poznanej legendy. 
13. Przygotowujemy program 

szkolnej wycieczki „Na tropach 
legend”. 

14. Legendy ojczyste – przygotowanie 
do sprawdzianu. 

15. Legendy ojczyste– piszemy 
sprawdzian. 

dop. 
– czyta cicho  
– wskazuje 
wydarzenie 
fantastyczne 
występujące 
w  legendzie 
– odgaduje brakujące 
wyrazy 
– wskazuje 
czasowniki wśród 
podanych wyrazów 
– wie, jakie części 
mowy odmieniają się 
przez rodzaje i liczby 
– zna pojęcia: 
legenda, podanie, 
rytm, pantomima  
 
 

dst. 
– stara się czytać ze 
zrozumieniem  
– wskazuje wydarzenie 
historyczne 
występujące 
w  legendzie 
– stara się określić 
części mowy 
– próbuje wskazać 
przysłówki w zdaniu  
– wskazuje czasowniki 
wśród podanych 
wyrazów 
– stara się wymienić 
części mowy 
odmieniające się przez 
rodzaje i liczby 
– stara się określić 
rodzaj wypowiedzeń ze 
względu na cel 
wypowiedzi  
– zna pojęcia: legenda, 
podanie, rytm, 
pantomima 
– podejmuje próbę 
zredagowania opisu 

db. 
- czyta cicho ze 
zrozumieniem  
– wskazuje wydarzenie 
historyczne 
i fantastyczne 
występujące 
w legendzie 
– określa elementy 
rytmu w wierszu 
– odgaduje brakujące 
wyrazy 
– określa części mowy 
– na ogół poprawnie 
wskazuje przysłówki 
w zdaniu  
– poprawnie wskazuje 
czasowniki wśród 
podanych wyrazów 
– wymienia części 
mowy odmieniające się 
przez rodzaje i liczby 
– określa rodzaj 
wypowiedzeń ze 
względu na cel 
wypowiedzi  
– zna i rozumie pojęcia: 
legenda, podanie, 
rytm, pantomima 
– redaguje opis 

bdb. 
– czyta cicho ze 
zrozumieniem  
– poprawnie określa 
elementy rytmu 
w  wierszu 
– poprawnie odgaduje 
brakujące wyrazy 
– właściwie określa 
części mowy 
– bezbłędnie wskazuje 
przysłówki w zdaniu  
– bezbłędnie wskazuje 
czasowniki wśród 
podanych wyrazów 
– poprawnie wymienia 
części mowy 
odmieniające się przez 
rodzaje i liczby 
– właściwie określa 
rodzaj wypowiedzeń ze 
względu na cel 
wypowiedzi  
– rozumie i wyjaśnia 
pojęcia: legenda, 
podanie, rytm, 
pantomima 
oraz  właściwie je stosuje  
– redaguje ciekawy opis 

cel.  
Uczeń spełnia wymagania na 
ocenę bardzo dobrą, a 
ponadto: 
- w wysokim stopniu 
opanował wiedzę i 
umiejętności określone przez 
program nauczania z działu V 
- funkcjonalnie posługuje się 
zdobytymi wiadomościami 
- pracuje samodzielnie, nie 
powiela cudzych poglądów, 
jest kreatywny 
- jest oczytany, rozumie i 
wykorzystuje w swoich 
wypowiedziach ustnych i 
pisemnych przeczytane teksty 
- samodzielnie analizuje i 
interpretuje teksty kultury 
- formułuje problemy, 
proponuje, jak je rozwiązać 
- tworzy opis bezbłędny 
zarówno pod względem treści, 
jak i formy oraz kompozycji: 
zachowuje odpowiedni styl 
wypowiedzi; posługuje się 
bogatym słownictwem, 
bezbłędnie stosuje zasady 
interpunkcji i ortografii 
 

Dział VI – 
W rodzinie 

 

1. Przedstawiamy informacje na temat 
naszych rodzin w formie drzewa 
genealogicznego. 

2. Dlaczego nie należy się spóźniać? 
3. „Czuję, że będą kłopoty”. Niezwykłe 

przygody bohaterów książki 

dop.  
– czyta cicho 
– podejmuje próbę 
wykonania poleceń 
do tekstu  
– zna pojęcia: 

dst.  
– czyta cicho ze 
zrozumieniem 
– stara się wnioskować 
na podstawie 
informacji podanych 

db. 
– na ogół poprawnie 
wnioskuje 
na podstawie 
informacji podanych 
w tekście 

bdb. 
– poprawnie wnioskuje 
na podstawie informacji 
podanych w tekście 
– wyjaśnia pojęcia: 
wypowiedzenie, zdanie, 

cel.  
Uczeń spełnia wymagania na 
ocenę bardzo dobrą, a 
ponadto: 
- w wysokim stopniu 
opanował wiedzę i 



Czerwone krzesło. 
4. Czy życzenia zawsze powinny się 

spełniać? 
5. Który bohater książki mógłby się 

stać twoim przyjacielem? 
6. Dorośli czy niedorośli? 
7. Wspólnie oglądamy film Andrzeja 

Maleszki Czerwone krzesło. 
8. Kraina języka. Zdania i równoważniki 

zdań. 
9. Tylko jedna mama na... Joanna 

Kulmowa, Mamy mamę. 
10. Piszemy opowiadania. 
11. Dlaczego Nini stała się 

niewidzialna? 
12. Zakręty ortografii. Formy czasu 

przeszłego czasowników.  
13. Czy obrażanie się na rodziców to 

dobry sposób na wybrnięcie 
z niekorzystnej dla nas sytuacji? 

14. Czy rozumiesz to, co czytasz? 
Spotkanie 5. – Powrót taty. 

15. Komu kupiec zawdzięcza ocalenie 
życia? 

16. Kraina języka. Podmiot 
i orzeczenie. 

17. „Tu jest wszystko, co się 
kiedykolwiek chciało mieć”. 
Rozmawiamy o Nangijali. 

18. W rodzinie – przygotowanie do 
sprawdzianu. 

19. W rodzinie – piszemy sprawdzian. 

wypowiedzenie, 
zdanie, równoważnik 
zdania, orzeczenie, 
podmiot 
– opowiada 
o przygodzie 
 

w tekście 
– zna pojęcia: 
wypowiedzenie, 
zdanie, równoważnik 
zdania, orzeczenie, 
podmiot, związek 
główny 
– stara się pisać 
opowiadanie 

– rozumie pojęcia: 
wypowiedzenie, 
zdanie, równoważnik 
zdania, orzeczenie, 
podmiot, związek 
główny 
– pisze opowiadanie 

równoważnik zdania, 
orzeczenie, podmiot, 
związek główny 
– poprawnie pisze 
opowiadanie 

umiejętności określone przez 
program nauczania z działu VI 
- funkcjonalnie posługuje się 
zdobytymi wiadomościami 
- pracuje samodzielnie, nie 
powiela cudzych poglądów, 
jest kreatywny 
- jest oczytany, rozumie i 
wykorzystuje w swoich 
wypowiedziach ustnych i 
pisemnych przeczytane teksty 
- samodzielnie analizuje i 
interpretuje teksty kultury 
- formułuje problemy, 
proponuje, jak je rozwiązać 
- redaguje opowiadanie 
bezbłędne zarówno pod 
względem treści, jak i formy 
oraz kompozycji: zachowuje 
odpowiedni styl wypowiedzi; 
posługuje się bogatym 
słownictwem, bezbłędnie 
stosuje zasady interpunkcji i 
ortografii 
 

Dział VII – 
Nasza 

przyjaźń 
 

1. Przygotowujemy się do pisania 
listów. 

2. Czego dowiadujemy się o Felku – 
głównym bohaterze poznanego 
opowiadania? 

3. Kraina języka. Określenia. Grupa 
podmiotu i grupa orzeczenia. 

4. Czy rozumiesz to, co czytasz? 
Spotkanie 6. – O tym, co jest 
najpiękniejsze na świecie. 

dop. 
– czyta cicho  
– podejmuje próby 
wykonania poleceń 
do tekstu  
– pisze krótki list 
prywatny 
– zna pojęcia: 
określenie, wyraz 
określany 

dst. 
– czyta cicho ze 
zrozumieniem  
– zna i z reguły rozumie 
pojęcia: określenie, 
wyraz określany 
i określający, 
orzeczenie, podmiot, 
grupa podmiotu, grupa 
orzeczenia 

db. 
– czyta cicho ze 
zrozumieniem  
– rozumie pojęcia: 
określenie, wyraz 
określany i określający, 
orzeczenie, podmiot, 
grupa podmiotu, grupa 
orzeczenia 
– na ogół poprawnie 

bdb.  
– czyta cicho ze 
zrozumieniem  
– umie wyjaśnić pojęcia: 
określenie, wyraz 
określany i określający, 
orzeczenie, podmiot, 
grupa podmiotu, grupa 
orzeczenia 
– bezbłędnie wskazuje 

cel. 
Uczeń spełnia wymagania na 
ocenę bardzo dobrą, a 
ponadto: 
- w wysokim stopniu 
opanował wiedzę i 
umiejętności określone przez 
program nauczania z działu VII 
- funkcjonalnie posługuje się 
zdobytymi wiadomościami 



 

5. O tym, co jest najpiękniejsze 
na świecie. Rozmawiamy o 
wartościach. 

6. Zakręty ortografii. Wielka litera 
w tytułach i nazwach świąt. 

7. Czy zajączek żył wśród prawdziwych 
przyjaciół?  

8. Dlaczego nie zawsze należy mówić 
to, co się myśli? 

9. Kraina języka. Wypowiedzenie i jego 
części: podsumowanie. 

10. Przedstawiamy fragment 
poznanego utworu w formie 
komiksu. 

11. Nasza przyjaźń – przygotowanie 
do sprawdzianu. 

12. Nasza przyjaźń – piszemy 
sprawdzian.  

i określający, 
orzeczenie, podmiot, 
grupa podmiotu, 
grupa orzeczenia  
 

– stara się wskazać 
podmiot i orzeczenie 
– z reguły oddziela 
grupę podmiotu 
od  grupy orzeczenia 
– pisze list prywatny 
z pominięciem 
niektórych wyróżników  
– adresuje kopertę 
z pominięciem 
niektórych elementów 

wskazuje podmiot 
i orzeczenie 
– oddziela grupę 
podmiotu od grupy 
orzeczenia 
– na ogół poprawnie 
rozwija grupę 
podmiotu i grupę 
orzeczenia 
– zna schemat budowy 
listu prywatnego 
– pisze list prywatny w 
imieniu bohatera z 
zachowaniem prawie 
wszystkich wyróżników 
– adresuje poprawnie 
kopertę 
 

podmiot i orzeczenie 
– bezbłędnie oddziela 
grupę podmiotu 
od grupy orzeczenia 
– poprawnie rozwija 
grupę podmiotu i grupę 
orzeczenia określeniami 
– bezbłędnie pisze list 
prywatny w imieniu 
bohatera, zachowując 
wszystkie wyróżniki 
i jednolity styl 
– poprawnie adresuje 
kopertę 

- pracuje samodzielnie, nie 
powiela cudzych poglądów, 
jest kreatywny 
- jest oczytany, rozumie i 
wykorzystuje w swoich 
wypowiedziach ustnych i 
pisemnych przeczytane teksty 
- samodzielnie analizuje i 
interpretuje teksty kultury 
- formułuje problemy, 
proponuje, jak je rozwiązać 
- redaguje list prywatny 
bezbłędnie zarówno pod 
względem treści, jak i formy 
oraz kompozycji: zachowuje 
odpowiedni styl wypowiedzi; 
posługuje się bogatym 
słownictwem, bezbłędnie 
stosuje zasady interpunkcji i 
ortografii 


