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I. Charakterystyka programu
Niniejszy program jest przeznaczony dla drugiego etapu kszta∏cenia. Jest on zgodny z podstawà programowà og∏oszonà w Rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó∏ (Dz. U. z dnia 31
sierpnia 2007 r., Nr 157, poz. 1100).
Autorki programu opracowa∏y go na podstawie w∏asnych wieloletnich doÊwiadczeƒ
w nauczaniu j´zyka polskiego w szkole podstawowej, uwzgl´dniajàc najnowsze tendencje w dydaktyce, k∏adàce nacisk na aktywizowanie uczniów. Program jest skierowany do nauczycieli j´zyka polskiego uczàcych w szko∏ach podstawowych i realizujàcych plan nauczania w wymiarze: klasa IV – 5 godzin tygodniowo, klasa V – 5 godzin
tygodniowo i klasa VI – 6 godzin tygodniowo. Zak∏ada si´, ˝e na tematy poÊwi´cone
nauce o j´zyku w ka˝dym roku nauczania przeznaczone zostanà dwie godziny w tygodniu. Niniejszy program mo˝e byç realizowany w systemie klasowo-lekcyjnym, pozaklasowym i pozalekcyjnym.
Program zosta∏ tak skonstruowany, aby jego realizacja da∏a uczniowi solidne podstawy wiedzy oraz umo˝liwi∏a zdobycie umiej´tnoÊci potrzebnych na kolejnych etapach
kszta∏cenia. W programie po∏o˝ono nacisk na przekazanie uczniom u˝ytecznej wiedzy
oraz rozumienie i umiej´tne stosowanie przez uczniów wprowadzanych (definiowanych) poj´ç z zakresu kszta∏cenia j´zykowego oraz kulturowo-literackiego.
W programie uszczegó∏owiono ogólne cele kszta∏cenia i wychowania i podzielono je
na cele w zakresie mówienia, s∏uchania, czytania, pisania, korzystania z ró˝nych êróde∏
informacji i rozumienia poj´ç. Przedstawione cele uwzgl´dniajà standardy wymagaƒ,
które sà podstawà sprawdzenia kompetencji ucznia koƒczàcego szko∏´ podstawowà.
TreÊci nauczania zaproponowane w programie podzielono w obr´bie ka˝dej klasy
na kszta∏cenie kulturowo-literackie, ortografi´ i interpunkcj´ (mówienie, s∏uchanie,
czytanie, pisanie, korzystanie z ró˝nych êróde∏ informacji, rozumienie poj´ç) i nauk´
o j´zyku (fonetyk´, akcentowanie, fleksj´, sk∏adni´, s∏owotwórstwo) oraz lektur´
(obowiàzkowà i uzupe∏niajàcà). W programie uwzgl´dniono wybrane treÊci nauczania
Êcie˝ek edukacyjnych w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej, ekologicznej, regionalnej oraz wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Obok poszczególnych treÊci
nauczania programu podano odpowiadajàce im treÊci nauczania zawarte w podstawie
programowej.
Program ma budow´ spiralnà, co umo˝liwia uczniom utrwalenie wiedzy i umiej´tnoÊci
opanowanych w poprzednich klasach oraz poznawanie zjawisk j´zykowych i kulturowych
w innych kontekstach i o coraz wy˝szym stopniu trudnoÊci.
Przewidywane szczegó∏owe osiàgni´cia uczniów opisano na dwóch poziomach:
podstawowym i ponadpodstawowym. Poziom podstawowy obejmuje wymagania konieczne i podstawowe (na oceny: dopuszczajàcà i dostatecznà), zaÊ poziom ponadpodstawowy wymagania rozszerzajàce i dope∏niajàce (na oceny: dobrà i bardzo
dobrà). Dwupoziomowy uk∏ad wymagaƒ edukacyjnych u∏atwi nauczycielowi sprawdzanie i ocenianie osiàgni´ç uczniów.
Program ma charakter funkcjonalny. Zaproponowane treÊci nauczania, cele edukacyjne i sposoby ich realizacji s∏u˝à nadrz´dnym celom programu – kszta∏ceniu
umiej´tnoÊci uczniów oraz rozwijaniu ich osobowoÊci i kreatywnoÊci.
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II. Cele edukacyjne
Nauczanie j´zyka polskiego w szkole podstawowej ma na celu doskonalenie umiej´tnoÊci mówienia, s∏uchania, czytania, pisania, korzystania z informacji, pos∏ugiwania
si´ podstawowymi poj´ciami z zakresu literatury, kultury, sztuki, nauki o j´zyku. Przyczynia si´ do rozbudzania ciekawoÊci poznawczej m∏odego cz∏owieka. Dostarcza pozytywnych wzorców zachowaƒ wp∏ywajàcych na ukszta∏towanie po˝àdanej spo∏ecznie
postawy ucznia. Rozwija umiej´tnoÊci efektywnego uczenia si´ i twórczego rozwiàzywania problemów. Wprowadza uczniów w Êwiat kultury i uczy istnienia w nim.

CELE OGÓLNE
Cele kszta∏cenia
• rozwijanie zainteresowania j´zykiem ojczystym jako sk∏adnikiem kultury narodowej
• doskonalenie umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ j´zykiem polskim z uwzgl´dnieniem zasad gramatycznych i ortograficznych
• wdra˝anie do dba∏oÊci o kultur´ s∏owa w wypowiedziach ustnych i pisemnych
• rozwijanie umiej´tnoÊci komunikowania si´ w ró˝nych sytuacjach
• poznawanie pozaj´zykowych Êrodków komunikacji
• doskonalenie umiej´tnoÊci czytania ze zrozumieniem
• motywowanie do poznawania literatury polskiej i obcej
• poznawanie kultury europejskiej i jej zwiàzków z kulturà narodowà
• rozwijanie umiej´tnoÊci odbioru tekstów literackich i innych tekstów kultury
• doskonalenie umiej´tnoÊci pisania zgodnie z okreÊlonymi kryteriami
• uczenie stosowania podstawowych form wypowiedzi z dba∏oÊcià o ich poprawnoÊç
i estetyk´
• wdra˝anie do aktywnego odbioru przedstawienia teatralnego, filmu, programu radiowego i telewizyjnego
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci krytycznego odbioru reklamy
• wdra˝anie do korzystania z ró˝nych êróde∏ informacji
• uczenie Êwiadomego i refleksyjnego korzystania z oferty medialnej
• wdra˝anie do pos∏ugiwania si´ podstawowymi poj´ciami zwiàzanymi z j´zykiem, literaturà, kulturà i sztukà
• wdra˝anie do wykorzystywania zdobytej wiedzy w dzia∏aniach praktycznych
• przygotowanie do kontynuacji nauki w gimnazjum
Cele wychowania
• wdra˝anie do przestrzegania zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci efektywnej pracy w zespole
• wzmacnianie zwiàzku z rodzinà, regionem i ojczyznà
• kszta∏towanie postaw patriotycznych i obywatelskich
• rozwijanie szacunku dla dorobku kultury narodowej i jej twórców
• wdra˝anie do aktywnego uczestniczenia w ˝yciu spo∏eczno-kulturalnym szko∏y i regionu
• ukazywanie koniecznoÊci poszanowania dobra wspólnego i wzbogacania go
• wzmacnianie postaw etycznych, kszta∏cenie umiej´tnoÊci odró˝niania dobra i z∏a
• budowanie akceptowanego spo∏ecznie systemu wartoÊci
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• kszta∏towanie postaw uczciwoÊci, solidarnoÊci, samodzielnoÊci, odpowiedzialnoÊci,
tolerancji, empatii, asertywnoÊci
• wdra˝anie do Êwiadomego dbania o zdrowie i bezpieczeƒstwo
• rozwijanie ÊwiadomoÊci ekologicznej i szacunku dla przyrody
• rozbudzanie wra˝liwoÊci humanistycznej i estetycznej
• kszta∏towanie postawy otwartoÊci na drugiego cz∏owieka
• wdra˝anie do efektywnego wykorzystywania czasu przeznaczonego na nauk´
• rozwijanie zainteresowaƒ, motywowanie do samokszta∏cenia i budzenie kreatywnoÊci
• uczenie twórczego podejÊcia do rozwiàzywania problemów

CELE SZCZEGÓ¸OWE
Mówienie
• wchodzenie w rol´ nadawcy i odbiorcy wypowiedzi
• kszta∏towanie umiej´tnoÊci wypowiadania si´ z przejrzystoÊcià intencji (wyra˝enie
wdzi´cznoÊci, formu∏owanie proÊby, polecenia, informacji)
• nazywanie w∏asnych uczuç i prze˝yç
• doskonalenie umiej´tnoÊci p∏ynnego wypowiadania si´ na temat otaczajàcej rzeczywistoÊci, w∏asnych zainteresowaƒ, literatury i innych tekstów kultury
• dzielenie si´ wra˝eniami z przeczytanej lektury, obejrzanego filmu, przedstawienia
teatralnego
• uwzgl´dnianie w wypowiedzi zale˝noÊci przyczynowo-skutkowych
• dostosowywanie wypowiedzi do okreÊlonej sytuacji (oficjalnej i nieoficjalnej)
• çwiczenie wypowiadania si´ z poprawnà i wyraênà artykulacjà oraz dykcjà, akcentowaniem, intonacjà
• wdra˝anie do przestrzegania zasad kulturalnego dyskutowania
• wzbogacanie s∏ownictwa
• argumentowanie, wnioskowanie, ocenianie
• u˝ywanie pozaj´zykowych Êrodków komunikowania si´
S∏uchanie
• çwiczenie umiej´tnoÊci uwa˝nego s∏uchania ze zrozumieniem
• rozpoznawanie intencji mówiàcego
• ustalanie najwa˝niejszych informacji w wys∏uchanym tekÊcie
• odró˝nianie wypowiedzi oficjalnych od nieoficjalnych
• rozró˝nianie mowy i t∏a akustycznego w przekazach audiowizualnych
• kszta∏towanie postawy szacunku wobec osoby mówiàcej
• uÊwiadamianie zgubnego wp∏ywu ha∏asu na s∏uch
Czytanie
• doskonalenie techniki g∏oÊnego czytania i recytacji
• rozwijanie umiej´tnoÊci cichego czytania ze zrozumieniem
• zapoznanie z ró˝nymi tekstami literatury polskiej i obcej
• poznawanie innych tekstów kultury
• rozpoznawanie charakterystycznych cech ró˝nych tekstów kultury
• wdra˝anie do odkrywania dos∏ownego, przenoÊnego i symbolicznego sensu ró˝nych
tekstów kultury
• doskonalenie umiej´tnoÊci wyodr´bniania elementów Êwiata przedstawionego
w utworze
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci odczytywania ogólnego sensu utworu literackiego i jego
przes∏ania
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• wdra˝anie do oceny postaw bohaterów literackich w odniesieniu do uniwersalnych
wartoÊci i zasad etycznych
• odró˝nianie fikcji literackiej od rzeczywistoÊci
• dostrzeganie ró˝nic mi´dzy j´zykiem literackim a potocznym oraz j´zykiem regionu
• wdra˝anie do okreÊlania funkcji ró˝nych elementów tekstu
• poznawanie zwiàzków frazeologicznych i przys∏ów
• zapoznanie z sylwetkami wybitnych twórców literatury polskiej i obcej
• zapoznanie z osiàgni´ciami s∏awnych Polaków
• rozbudzanie pasji i wra˝liwoÊci czytelniczej
Pisanie
• dostrzeganie ró˝nic mi´dzy mowà a pismem
• doskonalenie umiej´tnoÊci poprawnego budowania zdaƒ i równowa˝ników zdaƒ
• kszta∏towanie umiej´tnoÊci skracania i rozwijania tekstu
• uczenie konstruowania form wypowiedzi przewidzianych w programie nauczania
• dostosowanie formy wypowiedzi do jej celu oraz adresata
• wdra˝anie do pisania na temat z uwzgl´dnieniem celu wypowiedzi
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci przekazywania najwa˝niejszych informacji
• doskonalenie umiej´tnoÊci pisania z zachowaniem regu∏ ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych
• wdra˝anie do przestrzegania norm j´zykowych
• stosowanie bogatego s∏ownictwa
• uczenie planowania wypowiedzi
• wdra˝anie do dba∏oÊci o poprawnà kompozycj´ wypowiedzi
• wdra˝anie do dba∏oÊci o uk∏ad graficzny tekstu i estetyk´ pisma
Korzystanie z ró˝nych êróde∏ informacji
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci klasyfikowania ró˝nych êróde∏ informacji
• doskonalenie umiej´tnoÊci korzystania ze s∏owników, encyklopedii i innych êróde∏
informacji
• wyszukiwanie informacji przydatnych i rezygnowanie ze zb´dnych
• wdra˝anie do Êwiadomego i krytycznego odbioru tekstów reklamowych
Rozumienie poj´ç
• rozumienie poj´ç przewidzianych w programie nauczania
• pos∏ugiwanie si´ terminami literackimi i gramatycznymi
• pos∏ugiwanie si´ terminami zwiàzanymi z przekazami ikonicznymi, radiem, telewizjà,
filmem, teatrem, prasà
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III. TreÊci nauczania
i przewidywane osiàgni´cia
uczniów
Klasa IV
Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie kulturowo-literackie, ortografia i interpunkcja
Mówienie

• rola nadawcy
• uczestniczy
• kieruje rozmowà
i odbiorcy wypowiew rozmowach, • formu∏uje upodzi
w których raz
rzàdkowanà wyjest nadawcà,
powiedê wieloa raz odbiorcà
zdaniowà
• formu∏owanie wy• wypowiada si´, • przedstawia si´,
powiedzi jednobudujàc krótnawiàzujàc do
i wielozdaniowych
kie zdania
swoich zainteresowaƒ
• opowiadanie
• przedstawia si´
o sobie i swoich
i opowiada
prze˝yciach
o zdarzeniach,
w których
uczestniczy∏

• wypowiadanie si´
• wymienia bo- • wymienia
na temat przeczytahaterów lektur
i okreÊla elemennych lektur
i okreÊla tematy Êwiata przedtyk´ utworu
stawionego w lekturze
• relacjonowanie zda- • opowiada
• opowiada o zdarzeƒ
o zdarzeniach
rzeniach w cedotyczàcych
lu zainteresowarzeczywistoÊci
nia s∏uchaczy
• zabieranie g∏osu
w dyskusji
• argumentowanie,
ocenianie

• wyra˝a swoje • zabiera g∏os
zdanie podw dyskusji, staczas dyskusji
rajàc si´ przeko• rozpoznaje bonaç innych
haterów pozy- • ocenia post´potywnych i newanie bohategatywnych

Poj´cia nadawcy
i odbiorcy, sposoby rozpoznawania intencji wypowiedzi (pytam,
odpowiadam, informuj´, prosz´).
Wypowiedzenia oznajmujàce,
pytajàce i rozkazujàce, w tym
zdania i równowa˝niki zdaƒ.
W∏aÊciwoÊci opowiadania, opisu,
dialogu oraz
prostych form
u˝ytkowych.
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Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie kulturowo-literackie, ortografia i interpunkcja
Mówienie

• formu∏owanie wypowiedzi w formie
˝yczeƒ, zaproszeƒ,
gratulacji, instrukcji

rów literackich,
podajàc przyk∏ady
ich zachowaƒ
• formu∏uje wy- • pos∏uguje si´
powiedzi
formami u˝ytkow prostych
wymi,
formach u˝ytuwzgl´dniajàc
kowych, bioràc
w∏aÊciwe Êrodki
pod uwag´ inj´zykowe
tencj´ wypowiedzi

• opisuje osob´, • odró˝nia opis
• opis osoby,
zwierz´,
zwierzàt, przedmiood opowiadania
przedmiot,
tu, krajobrazu, obkrajobraz, obrazu
raz, stosujàc
wyrazy
okreÊlajàce cechy
• wypowiada si´ • ocenia przedsta• dzielenie si´
na temat
wra˝eniami z przedwienie teatralne,
przedstawienia
stawienia teatralneprogram telewiteatralnego,
go, programu telezyjny, s∏uchowiprogramu tewizyjnego,
sko radiowe arlewizyjnego,
s∏uchowiska radiogumentuje swojà
s∏uchowiska
wego
ocen´
radiowego
• wyg∏asza z pami´ci krótkie
• wyg∏aszanie z pa• wyg∏asza
utwory
mi´ci krótkich
z pami´ci utwory
utworów
i interpretuje
g∏osowo tekst
• u˝ywa pozaj´zykowych • pos∏uguje si´ po• u˝ywanie pozaj´zykowych Êrodków ko- Êrodków kozaj´zykowymi
munikacji,
munikacji
Êrodkami komuuwzgl´dniajàc
nikacji,
okolicznoÊci
uwzgl´dniajàc
wypowiedzi
cel wypowiedzi
• przestrzega
• dà˝y do pos∏ugi• dba∏oÊç o poprawne podstawowych
wania si´ j´zynorm j´zykopos∏ugiwanie si´
kiem literackim
wych
j´zykiem

Terminy zwiàzane
z przekazami ikonicznymi, radiem,
telewizjà, filmem,
teatrem, prasà.
Akcent wyrazowy,
intonacja.
Ró˝nice mi´dzy
j´zykiem potocznym a j´zykiem literatury oraz
j´zykiem regionu.
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S∏uchanie

• okreÊlanie nadawcy
i odbiorcy wypowiedzi

• rozró˝nia nadaw- • rozumie zale˝noc´ i adresaÊci mi´dzy
ta wypowiedzi
nadawcà a odbiorcà
wypowiedzi

• rozumienie s∏uchanej wypowiedzi

• okreÊla tema- •
tyk´ wypowiedzi
• rozumie treÊç •
rozmowy
• odró˝nia opis •
od opowiadania

• odbiór rozmowy
• rozpoznawanie form wypowiedzi (opis, opowiadanie)
•

•

•
•

Czytanie
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Poj´cia nadawcy
i odbiorcy, sposoby rozpoznawania intencji wypowiedzi (pytam,
odpowiadam, informuj´, prosz´).
W∏aÊciwoÊci opowiadania, opisu,
wyciàga wniodialogu oraz
ski z wypowiedzi prostych form
u˝ytkowych.
odtwarza wys∏uchanà rozmow´
rozpoznaje elementy opisu
lub opowiadania w wypowiedzi
rozpoznaje poprawnie intencje mówiàcego

• odró˝nia
proÊb´ od py- •
okreÊlanie intencj
tania, odpomówiàcego
wiedzi i informacji
• okreÊla temat
programu ra- • rozpoznaje chaj´zyk radia i telewizji
diowego i terakterystyczne
lewizyjnego
cechy przekazu radiowego
• dostrzega znai telewizyjnego
czenie gestu
• rozumie elemenodczytywanie przei mimiki
ty przekazu niekazu niewerbalnego • nie przerywa
werbalnego
osobie mówià- • przyjmuje postareagowanie na wycej
w´ wyra˝ajàcà
powiedzi innych
zainteresowanie wypowiedzià

• doskonalenie tech- • czyta z uwzgl´- • czyta z odponiki g∏oÊnego czytadnieniem znawiednià artykunia
ków interlacjà i intonacjà
punkcyjnych

Akcent wyrazowy,
intonacja.

• czytanie ciche ze
zrozumieniem

Poj´cia nadawcy
i odbiorcy, sposoby rozpoznawania
intencji wypowiedzi (np. pytam,
odpowiadam, informuj´, prosz´).
Poj´cia: fikcja literacka, Êwiat
przedstawiony,
nadawca, odbiorca, podmiot mówiàcy, narracja,
przenoÊnia, rytm.
Terminy: bohater,

• okreÊla tema- • opowiada przetyk´ przeczybieg wydarzeƒ
tanego tekstu
w przeczytanym
tekÊcie
• czytanie z po• odró˝nia frag- • okreÊla osoby
dzia∏em na role
menty narracji
wypowiadajàce
od dialogów
si´ w utworze
• wyszukiwanie odpo- • wyszukuje in- • odpowiada
wiedzi na pytania
formacje
na pytania dotyw tekÊcie
czàce tekstu
• odró˝nianie autora • rozumie, ˝e
• odró˝nia autora
utworu od narratoautor jest
utworu od narra i podmiotu
twórcà dzie∏a
ratora
lirycznego
i podmiotu
lirycznego

J´zyk polski • Program nauczania dla szko∏y podstawowej
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Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie kulturowo-literackie, ortografia i interpunkcja
Czytanie

• ró˝nice mi´dzy
poezjà i prozà

•

•

•

•

•
•

•

• rozpoznaje
• wymienia podutwór poetycstawowe cechy
ki na podstautworów powie jego podetyckich i prozastawowych
torskich
wyró˝ników:
zwrotka, wers,
rytm, rym
Êrodki stylistyczne
• rozpoznaje
• okreÊla znacze(epitet, porównaepitet, porównie Êrodków ponie, o˝ywienie,
nanie, o˝ywieetyckich; podaje
uosobienie)
nie i uosobiew∏asne przyk∏ady
nie
poznanych Êrodków stylistycznych
elementy Êwiata
• okreÊla czas,
• wymienia
przedstawionego
miejsce wydai okreÊla elerzeƒ i wymiementy Êwiata
nia g∏ównych
przedstawionebohaterów
go
utworu
fikcja literacka
• odró˝nia wy• wskazuje realidarzenia wystyczne i fantamyÊlone od
styczne elemenzdarzeƒ rzety Êwiata
czywistych
przedstawionecharakterystyczne
• wymienia podgo
cechy baÊni, legenstawowe ce• odró˝nia baÊƒ
dy, komiksu
chy baÊni, leod legendy
gendy,
i komiksu
komiksu
na podstawie ich
odbiór obrazu
• okreÊla temacech
tyk´ obrazu
• opisuje elementy
odczytywanie da• odczytuje proobrazu
nych przedstawioste dane z wy- • porównuje dane
nych graficznie
kresów i diaprzedstawione
gramów
na wykresach
wybór odpowiedniej • okreÊla swoje
i diagramach
literatury
zainteresowa- • dobiera literania czytelnicze
tur´ rozwijajàcà
jego zainteresowania

wàtek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie,
wyraz dêwi´konaÊladowczy,
rym, zwrotka, refren, baÊƒ, opowiadanie,
powieÊç, proza,
poezja.

Ró˝nice mi´dzy
j´zykiem potocznym a j´zykiem literatury oraz
j´zykiem regionu.
Terminy zwiàzane
z przekazami ikonicznymi, radiem,
telewizjà, filmem,
teatrem, prasà.

Program nauczania dla szko∏y podstawowej • J´zyk polski

Pisanie

• uk∏adanie zdaƒ pojedynczych
i z∏o˝onych

•

•

•

•

•

• poprawnie zapisuje proste
zdania pojedyncze
i z∏o˝one
budowanie krótkich • udziela krótkiej
wypowiedzi na zaodpowiedzi
dany temat
na temat
sporzàdzanie nota- • sporzàdza notek
tatk´ na podstawie pytaƒ
• wpisuje dane
uzupe∏nianie
krzy˝ówek, wykrew odpowiedsów, tabel, diagranie miejsce
mów
• porzàdkuje
plan wydarzeƒ
i zapisuje
chronologicznie wydarzenia
zapisywanie dialogu • zapisuje prosty
dialog

• pisma u˝ytkowe
(kartka pocztowa,
list, zaproszenie,
og∏oszenie, ˝yczenia)

•

• opis ludzi, przedmiotów, zwierzàt,
krajobrazu, obrazu

•

• opowiadanie

•

• sprawozdanie

•

• streszczenie

•

• stosowanie akapitów

•

• ortografia i inter•
punkcja
– pisownia wyrazów
z: ó, u, rz, ˝, h,

• rozwija zdania,
Wypowiedzenia
stosujàc okreÊle- oznajmujàce,
nia
pytajàce
i rozkazujàce,
w tym zdania
• argumentuje
i równowa˝niki
swojà wypozdaƒ.
wiedê
• próbuje samoW∏aÊciwoÊci
dzielnie napisaç opowiadania,
notatk´
opisu, dialogu
• samodzielnie
oraz prostych
uk∏ada
form u˝ytkowych.
krzy˝ówk´
Ró˝nice mi´dzy
• uk∏ada plan
j´zykiem
na podstawie
potocznym
opowiadania
a j´zykiem
literatury oraz
• wprowadza
j´zykiem regionu.
do dialogu narratora
pos∏uguje si´ • redaguje pisma
formami u˝ytu˝ytkowe; odpokowymi, kowiednio stosuje
rzystajàc z pozwroty grzeczmocy
noÊciowe
nauczyciela
redaguje krótki • redaguje opis
z u˝yciem odpoopis,
wiednich Êrodpos∏ugujàc si´
ków j´zykowych
planem
• komponuje opouk∏ada opowiadanie twórwiadanie
cze
na podstawie
w∏asnych
prze˝yç
i doÊwiadczeƒ
• pisze sprawozdaprzedstawia
nie z prze˝ytych
chronologiczlub zaobserwonie przebieg
wanych wydazdarzenia,
rzeƒ
w którym
uczestniczy∏
• redaguje streszdokonuje
czenie zawiestreszczenia
rajàce najistottekstu na podniejsze
stawie pytaƒ
informacje
stosuje akapit • wyodr´bnia
za pomocà akana poczàtku
pitów cz´Êci
pracy
d∏u˝szej wypowiedzi pisemnej
wymienia pod- • wymienia regu∏y
ortograficzne
stawowe regu∏y ortograficzne
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Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie kulturowo-literackie, ortografia i interpunkcja
Pisanie

Korzystanie
z ró˝nych
êróde∏
informacji

ch wymiennymi
• stosuje regu∏y
i niewymiennymi
w typowych
– pisownia wyrazów
wyrazach
z: ´, à, en, em,
on, om
– pisownia -ji, -i, -ii
na koƒcu wyrazu
– pisownia party• stawia przeciku∏y „nie”
nek przed niez ro˝nymi
którymi spójcz´Êciami mowy
nikami; u˝ywa
– stosowanie wielmyÊlnika
kich liter
przy zapisie
– stosowanie znadialogu
ków interpunkcyjnych
• wdra˝anie
• pisze czytelnie;
do dba∏oÊci o estezachowuje odtyk´ pisma i odpoleg∏oÊci
wiednià kompomi´dzy wyrazycj´ graficznà
zami; zachotekstu
wuje marginesy
• podstawowe
êród∏a informacji

• wymienia kilka
êróde∏ informacji
• korzystanie
• korzysta ze
ze s∏owników
s∏ownika ortograficznego,
wyrazów bliskoznacznych
• wyszukiwanie infor- • wie, jakie inmacji w encyklopeformacje zadiach
wierajà encyklopedie
• selekcjonowanie in- • wyszukuje najformacji
wa˝niejsze informacje

• sprawdzanie informacji

• media jako
êród∏o informacji

• stosuje regu∏y
w wyrazach
z trudnoÊciami
ortograficznymi
• wykazuje si´
czujnoÊcià ortograficznà
• poprawnie
u˝ywa ró˝nych
znaków interpunkcyjnych

• pisze starannie,
wyodr´bniajàc
graficznie
wa˝niejsze informacje, stosuje
akapity

• dokonuje prostego podzia∏u êróde∏ informacji
• pos∏uguje si´
s∏ownikiem frazeologicznym
i s∏ownikiem
j´zyka polskiego
• korzysta
z odpowiedniej
encyklopedii
• porzàdkuje informacje od najwa˝niejszych
do najmniej
wa˝nych
• porównuje informacje z ró˝nych
êróde∏

• porównuje informacje
z dwóch êróde∏
• odró˝nia infor- • rozumie niektóre
mechanizmy remacj´ od reklamy
klamy

Poj´cia nadawcy
i odbiorcy, sposoby rozpoznawania
intencji wypowiedzi (pytam, odpowiadam, informuj´, prosz´).

Program nauczania dla szko∏y podstawowej • J´zyk polski

Rozumienie
poj´ç

• rozumienie poj´ç
• rozumie po• pos∏uguje si´ pozwiàzanych ze
znane poj´cia
znanymi poj´ciasztukà, radiem, tezwiàzane ze
mi zwiàzanymi
lewizjà i pos∏ugiwasztukà, radiem
ze sztukà, ranie si´ nimi
i telewizjà
diem i telewizjà
• rozumienie termi• rozumie zna• pos∏uguje si´ ponów: podmiot liczenie poznaznanymi termiryczny, narrator,
nych terminami
rym, rytm, epitet,
nów
porównanie, przenoÊnia, uosobienie,
o˝ywienie, wyraz
dêwi´konaÊladowczy, zwrotka, refren, opowiadanie,
baÊƒ, legenda, bohater, akcja, Êwiat
przedstawiony
i pos∏ugiwanie si´
nimi

Fonetyka

• g∏oska a litera

15
Poj´cia: fikcja literacka, Êwiat przedstawiony, nadawca, odbiorca,
podmiot mówiàcy,
narracja, przenoÊnia, rytm.
Terminy: bohater,
wàtek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie,
wyraz dêwi´konaÊladowczy, rym,
zwrotka, refren,
baÊƒ, opowiadanie, powieÊç, proza, poezja.
Terminy zwiàzane
z przekazami ikonicznymi, radiem,
telewizjà, filmem,
teatrem, prasà.

Kszta∏cenie j´zykowe
• rozró˝nia
• porzàdkuje wyra- Rodzaje g∏osek.
g∏oski i litery
zy wed∏ug alfa• zna kolejnoÊç
betu, uwzgl´dliter w alfabeniajàc kolejne
cie
litery
• porzàdkuje
wyrazy wed∏ug
alfabetu
• rozró˝nia sa• rodzaje g∏osek
• rozró˝nia g∏oski:
mog∏oski
dêwi´czne
i bezdêwi´czne,
i spó∏g∏oski
twarde i mi´k• zna podzia∏
kie, ustne i nog∏osek na:
sowe
dêwi´czne
i bezdêwi´czne, twarde
i mi´kkie, ustne i nosowe
• poprawnie prze• dzielenie wyrazu na • poprawnie
nosi cz´Êç wyrasylaby
dzieli wyrazy
zu do nast´pnej
na sylaby
linii

J´zyk polski • Program nauczania dla szko∏y podstawowej
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Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie j´zykowe
Akcentowa- • akcent wyrazowy
nie

• intonacja zdaniowa

Fleksja

• czasownik

• rzeczownik

• poprawnie ak- • rozpoznaje
centuje wyrasylab´ akcentozy rodzime
wanà w wyrazie
rodzimym
• wie, ˝e intona- • wypowiada si´
cja zdaniowa
z odpowiednià
informuje
intonacjà
o intencji wypowiedzi (pytanie, stwierdzenie, rozkaz)

Akcent wyrazowy,
intonacja.

• rozpoznaje
czasownik
wÊród innych
wyrazów
• potrafi utworzyç
• odró˝nia
osobowà form´
osobowe
czasownika
i nieosobowe
i bezokolicznik
formy
czasownika
(bezokolicznik)
• poprawnie
• rozpoznaje
stosuje w∏aÊciwe
formy czasu,
formy
osoby, liczby
czasownika
i rodzaju
w zdaniu
• zapisuje popra• zna zasady
wnie partyku∏´
pisowni
„nie” z czasopartyku∏y „nie”
wnikami
z czasownikami
• rozpoznaje
rzeczownik
w wypowiedzeniu
• tworzy okreÊlonà
• odmienia
form´ rzeczowrzeczownik
nika
przez przypadki i liczby;
nazywa rodzaj
gramatyczny

Odmienne i nieodmienne cz´Êci
mowy oraz podstawowe kategorie fleksyjne.

Program nauczania dla szko∏y podstawowej • J´zyk polski

• przymiotnik

• przys∏ówek

• przyimek

• spójnik

Sk∏adnia

• rozpoznaje
przymiotnik
w tekÊcie
• odmienia
przymiotnik
przez
przypadki,
liczby, rodzaje
• rozpoznaje
przys∏ówek
w wypowiedzeniu
• rozpoznaje
przyimki
w tekÊcie
• rozpoznaje
spójniki
w tekÊcie
• poprawnie
stosuje
spójniki
w wypowiedzeniach
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• tworzy okreÊlonà
form´
przymiotnika

• okreÊla
czasownik
odpowiednim
przys∏ówkiem
• rozumie funkcj´
przyimka
w tekÊcie
• rozumie funkcj´
spójnika
w zdaniu
• poprawnie
stosuje zasady
interpunkcji
przed spójnikami

• wypowiedzenie,
• odró˝nia
• przekszta∏ca
zdanie,
zdanie od
równowa˝nik
równowa˝nik zdania
równowa˝nika
zdania w zdanie
zdania
i odwrotnie bez
• wie,
zmiany treÊci
˝e orzeczenie
wypowiedzenia
jest
• rozumie funkcj´
najwa˝niejszà
osobowej formy
cz´Êcià zdania
czasownika
w zdaniu
• stosuje
• dostosowuje
• rodzaje zdaƒ
ze wzgl´du na cel
odpowiedni
intonacj´ do
wypowiedzi:
rodzaj zdania
rodzaju zdania
• swobodnie
ze wzgl´du
oznajmujàce,
przekszta∏ca
na cel
pytajàce,
zdania,
rozkazujàce,
wypowiedzi
zmieniajàc
wykrzyknikowe
• odczytuje
intencj´
intencj´
wypowiedzi
nadawcy
na podstawie
rodzaju zdania
• przekszta∏ca
• rozró˝nia
• rodzaje zdaƒ
zdania proste
zdania: proste
ze wzgl´du
na rozwini´te
i rozwini´te,
na budow´:
i pojedyncze
pojedyncze proste
pojedyncze
na z∏o˝one,
i z∏o˝one
i rozwini´te, z∏o˝one
rozwijajàc
przekazywane
informacje
• w wypowie• zdania
dziach pos∏uguje
pojedyncze
si´ zdaniami
∏àczy w zdania
z∏o˝onymi
z∏o˝one

Wypowiedzenia
oznajmujàce,
pytajàce
i rozkazujàce,
w tym zdania
i równowa˝niki
zdaƒ.

J´zyk polski • Program nauczania dla szko∏y podstawowej
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Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie j´zykowe
Sk∏adnia

• podmiot
i orzeczenie jako
g∏ówne cz´Êci
zdania

• wyjaÊnia
poj´cia:
podmiot,
orzeczenie

• nazywa cz´Êci
mowy pe∏niàce
funkcj´
podmiotu
i orzeczenia
• pos∏uguje si´
poj´ciem
zwiàzek g∏ówny

• zwiàzki sk∏adniowe

• dostrzega
zwiàzek
mi´dzy
podmiotem
a orzeczeniem
• stosuje
• rozró˝nia
poprawne formy
wyraz
okreÊleƒ
okreÊlany
do wyrazów
i okreÊlajàcy
okreÊlanych
• graficznie
• przyporzàdprzedstawia
kowuje wyrazy
grup´ podmiotu
do grupy
i grup´
podmiotu
orzeczenia
i grupy
orzeczenia

Zwiàzki wyrazów
w zdaniu,
w tym rola
podmiotu
i orzeczenia.
Zwiàzki znaczeniowe mi´dzy
wyrazami.

LEKTURY W KLASIE IV
• C. Collodi, Pinokio
• R. Kipling, Ksi´ga d˝ungli
• C. S. Lewis, OpowieÊci z Narnii, cz. I: Lew, Czarownica i stara szafa
• A. Szklarski, Tomek w krainie kangurów
• ks. J. Twardowski, Zeszyt w kratk´
• baÊnie polskie i innych narodów (wybór)
• legendy polskie (wybór)
• opowiadania zwiàzane z doÊwiadczeniami ucznia (o tematyce przygodowej
i fantastycznej)
• utwory biograficzne
• poezja dzieci´ca autorstwa: W. Broniewskiego, W. Chotomskiej, K. I. Ga∏czyƒskiego,
St. Grochowiaka, Cz. Janczarskiego, A. Kamieƒskiej, L. J. Kerna, T. Kubiaka,
J. Kulmowej, J. Papuziƒskiej, J. Ratajczaka, A. S∏onimskiego, E. Szelburg-Zarembiny, D. Wawi∏ow
• wiersze nale˝àce do klasyki polskiej: M. Konopnickiej, A. Mickiewicza,
J. S∏owackiego
• polski hymn
• teksty popularnonaukowe i u˝ytkowe
• teksty kultury regionalnej
• wybrane artyku∏y z czasopism m∏odzie˝owych

Program nauczania dla szko∏y podstawowej • J´zyk polski

19

• inne teksty kultury: komiks, film, widowisko teatralne, s∏uchowisko radiowe, utwory poezji Êpiewanej, wystawa malarska, wystawa muzealna, foldery, przewodniki
• pozycje zaproponowane przez uczniów

Klasa V
Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie kulturowo-literackie, ortografia i interpunkcja
Mówienie

• komunikowanie si´
w ró˝nych
sytuacjach

• formu∏owanie
uporzàdkowanej
wypowiedzi
wielozdaniowej

• wzbogacanie
wypowiedzi
o okreÊlenia
i elementy opisu
• charakteryzowanie
postaci literackiej

• dyskusja

• ocenianie
programów
telewizyjnych,
radiowych,
przedstawieƒ
teatralnych
• pos∏ugiwanie si´
przys∏owiami
i zwiàzkami
frazeologicznymi

• doskonali
umiej´tnoÊci
nabyte
w klasie IV
• rozpoznaje
intencje
nadawcy
w sytuacjach
znanych
i typowych
• formu∏uje
wypowiedê
zawierajàcà
wst´p,
rozwini´cie
i zakoƒczenie
• wprowadza do
zdaƒ okreÊlenia w celu
wzbogacenia
wypowiedzi
• przedstawia
i ocenia
bohatera
literackiego
• formu∏uje
w∏asnà opini´,
argumentuje,
zach´ca
• wypowiada
swoje zdanie
na temat
programu
lub przedstawienia
• rozumie
znaczenie
popularnych
przys∏ów
i zwiàzków
frazeologicznych

• doskonali
Poj´cia nadawcy
umiej´tnoÊci
i odbiorcy, sposonabyte
by rozpoznawania
w klasie IV
intencji wypowie• wypowiada si´ ze dzi (pytam, odpoÊwiadomoÊcià
wiadam, inforintencji
muj´, prosz´).
w sytuacjach
Wypowiedzenia
nowych
oznajmujàce, pyi nietypowych
tajàce
• relacjonuje
i rozkazujàce,
przebieg
w tym zdania
zdarzeƒ
i równowa˝niki
zdaƒ.

• wprowadza do
wypowiedzi
elementy opisu

• argumentuje
cechy
i zachowania
bohatera
• prowadzi
dyskusj´ na
dany temat
• ocenia program
lub przedstawienie, argumentujàc swojà
ocen´

W∏aÊciwoÊci opowiadania, opisu,
dialogu oraz prostych form u˝ytkowych.
Terminy zwiàzane
z przekazami ikonicznymi, radiem,
telewizjà, filmem,
teatrem, prasà.
Ró˝nice mi´dzy
j´zykiem potocznym a j´zykiem literatury oraz
j´zykiem regionu.

Akcent wyrazowy,
• trafnie u˝ywa
intonacja.
przys∏ów
i zwiàzków
frazeologicznych
w ró˝nych
sytuacjach

J´zyk polski • Program nauczania dla szko∏y podstawowej
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Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie kulturowo-literackie, ortografia i interpunkcja
Mówienie

• recytowanie wierszy • dba o przeka- • Êwiadomie
i fragmentów prozy
zanie nastroju
stosuje zasady
recytowanego
recytacji
utworu
• wp∏yw komuniko• kulturalnie,
• rozumie
wania si´ na relacje
z dba∏oÊcià
znaczenie
mi´dzyludzkie
o poprawnoÊç
kulturalnego
j´zykowà
odnoszenia si´
komunikuje
do rozmówcy
si´ z otoczeniem

S∏uchanie

• rola nadawcy
i odbiorcy
wypowiedzi
• okreÊlanie celu
wypowiedzi
• ocenianie
wypowiedzi

• rozumienie
d∏u˝szych
wypowiedzi
• rozró˝nianie form
wypowiedzi (opis,
opowiadanie,
sprawozdanie,
streszczenie)
• programy radiowe
i telewizyjne

• subiektywizm
i obiektywizm
wypowiedzi

• doskonali
umiej´tnoÊci
nabyte
w klasie IV
• wybiera
najbardziej
przekonujàcà
wypowiedê
• okreÊla cel
wypowiedzi
• ocenia czyjàÊ
wypowiedê

• rozumie
tematyk´
wypowiedzi
• odró˝nia
sprawozdanie
od streszczenia

• doskonali
umiej´tnoÊci
nabyte w klasie
IV
• ocenia
komunikatywnoÊç wypowiedzi

• ocenia dobór
Êrodków
j´zykowych
zastosowanych
w wypowiedzi;
dostrzega b∏´dy
w swoich
i cudzych
wypowiedziach
• z uwagà Êledzi
wypowiedê
• wskazuje
elementy
sprawozdania
i streszczenia
w wypowiedzi
• okreÊla cechy
niektórych
programów
radiowych
i telewizyjnych

• wymienia
niektóre
rodzaje
programów
radiowych
i telewizyjnych
• okreÊla, czy
• rozpoznaje
wypowiedê by∏a
wypowiedzi
subiektywna czy
obiektywne
obiektywna

Poj´cia nadawcy
i odbiorcy,
sposoby
rozpoznawania
intencji
wypowiedzi
(pytam,
odpowiadam,
informuj´,
prosz´).

W∏aÊciwoÊci
opowiadania,
opisu, dialogu
oraz prostych
form u˝ytkowych.

Program nauczania dla szko∏y podstawowej • J´zyk polski

Czytanie

•

•

•

•

•

•

• doskonali
umiej´tnoÊci
nabyte
w klasie IV
czytanie ró˝nych
• czyta ze
tekstów
zrozumieniem
teksty literackie, publicystyczne, popularno-naukowe
rozró˝nianie ró˝nych • wyszukuje
form wypowiedzi
w utworze
w tekÊcie
fragmenty
opisu,
sprawozdania,
charakterystyki
opracowywanie
• wyszukuje
tekstu
informacje
w celu
udzielenia
odpowiedzi na
postawione
pytania
rola bohaterów
• wskazuje
w utworze
bohaterów
pierwszoi drugoplanowych
budowa utworów
• wskazuje
prozatorskich
zdarzenia
tworzàce
akcj´ utworu
charakterystyczne
• omawia
cechy poezji
budow´
wiersza;
rozpoznaje
Êrodki
poetyckie

• cechy opowiadania

• rodzaje powieÊci

• cechy mitu
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• doskonali
umiej´tnoÊci
nabyte
w klasie IV
Akcent wyrazowy,
• okreÊla rodzaj
intonacja.
tekstu, bioràc
pod uwag´ jego
tematyk´ i j´zyk

• okreÊla funkcje
ró˝nych form
wypowiedzi
w tekÊcie

• formu∏uje
pytania do
przeczytanego
tekstu

•

•

•

Poj´cia nadawcy
i odbiorcy,
sposoby
rozpoznawania
intencji
wypowiedzi
(np. pytam,
odpowiadam,
informuj´,
prosz´).

Poj´cia: fikcja
literacka, Êwiat
przedstawiony,
dostrzega wp∏yw nadawca, odbiorca, podmiot
bohaterów
mówiàcy, narrana rozwój akcji
cja, przenoÊnia,
rytm.
dostrzega
przyczynowoTerminy: bohater,
-skutkowà
struktur´ utworu wàtek, akcja,
rozpoznaje cechy autor, narrator,
epitet,
utworu
porównanie,
poetyckiego
wyraz dêwi´ko(budowa, podnaÊladowczy,
miot liryczny,
Êrodki poetyckie) rym, zwrotka,
refren, baÊƒ,
wymienia cechy opowiadanie,
powieÊç, proza,
opowiadania
poezja.
jako utworu
epickiego

•
• rozpoznaje
opowiadanie
na podstawie
znajomoÊci
jego cech
• wymienia
• rozpoznaje
niektóre cechy
cechy popowieÊci
wieÊci, odró˝przygodowej,
nia powieÊç
obyczajowej,
przygodowà
historycznej,
od fantastyczfantastycznej
nej
• rozpoznaje mit • wymienia cechy
odró˝niajàce mit
jako opowieÊç
od innych
o wierzeniach
gatunków
staro˝ytnych
Greków
i Rzymian

J´zyk polski • Program nauczania dla szko∏y podstawowej
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Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie kulturowo-literackie, ortografia i interpunkcja
Czytanie

• opowieÊç biblijna

• odró˝nia
opowieÊç
biblijnà od
mitu

• odbiór obrazu

• odró˝nia
portret
od pejza˝u
i martwej
natury

• sztuka filmowa

• podaje tytu∏y
filmów
i programów
adresowanych
do dzieci
i m∏odzie˝y
• dostrzega
uniwersalne
wartoÊci przekazane w tekstach literackich

• rozumie
znaczenie
zwiàzków
frazeologicznych
nawiàzujàcych
do opowieÊci
biblijnych
• okreÊla cechy
bajki
• dostrzega
charakterystyczne cechy j´zyka
potocznego
i gwarowego
• wymienia
czo∏owych
przedstawicieli
malarstwa
polskiego i ich
niektóre dzie∏a
• dostrzega
ró˝nice mi´dzy
utworem
literackim a jego
adaptacjà
filmowà
• rozumie
znaczenie
dorobku
kulturalnego
narodu

• doskonali
umiej´tnoÊci
nabyte
w klasie IV
• samodzielnie
sporzàdza notatk´
• tworzy opowiadanie,
uwzgl´dniajàc
chronologi´
wydarzeƒ
• uk∏ada plan ramowy
• opisuje sytuacj´ na podstawie

• doskonali
umiej´tnoÊci
nabyte
w klasie IV
• sporzàdza notatk´ w formie
tabeli, schematu
• Êwiadomie stosuje okreÊlony
rodzaj narracji
w opowiadaniu
i dialogi
• sporzàdza plan
szczegó∏owy
• opisuje wyobra˝onà sytuacj´; stosuje od-

• ró˝nice mi´dzy bajkà • odró˝nia bajk´
a baÊnià
od baÊni
• ró˝nice mi´dzy
• odró˝nia j´zyk
literacki od
j´zykiem literackim,
potocznym
potocznego
i gwarowym
i gwarowego

• ocena wartoÊci
tekstów literackich
i innych dzie∏
kultury

Pisanie

• notatka

• opowiadanie

• plan ramowy
i szczegó∏owy
• opis sytuacji
i prze˝yç
wewn´trznych

Ró˝nice mi´dzy
j´zykiem
potocznym
a j´zykiem
literatury oraz
j´zykiem regionu.

Terminy zwiàzane
z przekazami
ikonicznymi,
radiem, telewizjà,
filmem, teatrem,
prasà.

Wypowiedzenia
oznajmujàce,
pytajàce
i rozkazujàce,
w tym zdania
i równowa˝niki
zdaƒ.
W∏aÊciwoÊci
opowiadania,
opisu, dialogu
oraz prostych
form u˝ytkowych.
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• charakterystyka
postaci

• list

• przepis i instrukcja

• teksty reklamowe

w∏asnych
powiednie Êrodki
doÊwiadczeƒ
opisujàce
i obserwacji,
prze˝ycia
okreÊla rodzaj
prze˝yç
• charakteryzuje • argumentuje cepostaç litechy bohatera
rackà na podprzyk∏adami jego
stawie planu,
zachowaƒ
wykorzystujàc
zebrane
s∏ownictwo
• redaguje list,
• Êwiadomie stodbajàc
suje Êrodki j´zyo form´
kowe i zabiegi
i estetyk´
stylistyczne
w liÊcie
• sporzàdza
przepis
na proste danie
• tworzy has∏a
reklamowe

• u˝ywanie zwiàzków
frazeologicznych
i przys∏ów

•

• przekszta∏canie tekstów

•

• ortografia
i interpunkcja
– pisownia wyrazów
z: ó, u, rz, ˝, h, ch
wymiennymi
i niewymiennymi
– pisownia wyrazów
z: ´, à, en, em,
on, om
– pisownia -ji, -i, -ii
na koƒcu wyrazu
– pisownia partyku∏y
„nie” z ro˝nymi
cz´Êciami mowy
– stosowanie wielkich liter
– stosowanie zna-

•

•

•

•

• sporzàdza instrukcj´ obs∏ugi
urzàdzenia, którym si´ pos∏uguje
• stosuje w tekÊcie
reklamowym
zach´t´, porównanie, parafraz´
• stosuje w wypowiedziach pisemnych zwiàzki
frazeologiczne
i przys∏owia
wyjaÊnia zna- • przekszta∏ca diaczenie znalog na wyponych
wiedê ciàg∏à;
zwiàzków frana podstawie
zeologicznych
komiksu tworzy
i przys∏ów
opowiadanie
z dialogiem
skraca i rozwija
wypowiedê pisemnà
• uzasadnia pisowstosuje
ni´ wyrazów
w praktyce zaz trudnoÊciami
sady ortograodpowiednià zaficzne
sadà ortograpoprawnie zaficznà
pisuje cz´sto
• zapami´tuje pistosowane
sowni´ nowych
wyrazy z trudwyrazów
noÊciami ortoz trudnoÊciami
graficznymi
ortograficznymi
çwiczy pisow• wymienia spójnini´ wyrazów
ki, przed którymi
sprawiajàcych
stawia si´ przecitrudnoÊci
nek oraz te,
stawia poprzed którymi
prawnie przesi´ go nie stawia
cinek
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Ró˝nice mi´dzy
j´zykiem
potocznym
a j´zykiem
literatury oraz
j´zykiem regionu.
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Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie kulturowo-literackie, ortografia i interpunkcja
Pisanie

ków interpunkcyjnych

w zdaniu
• u˝ywa wielokropz∏o˝onym
ka, nawiasu
• u˝ywa poprawnie myÊlnika, cudzys∏owu, dwukropka
• rozwijanie wyobraêni • stosuje bogate
literackiej
s∏ownictwo;
• podejmuje próby
i odpowiedzialnoÊci
planuje wypotworzenia teksza s∏owo
wiedê pitów poetyckich
semnà
i literackich
(wiersz, bajka,
baÊƒ, mit, legenda) z dba∏oÊcià o stron´
formalnà i j´zykowà

Korzystanie • korzystanie ze
z ró˝nych
s∏owników
êróde∏ informacji

• korzystanie z encyklopedii

• korzystanie z katalogów

• reklama

• doskonali
umiej´tnoÊci
nabyte w klasie IV
• wie, w jakiej sytuacji skorzystaç ze s∏ownika j´zyka
polskiego
i s∏ownika frazeologicznego
• wybiera odpowiednià encyklopedi´ w celu znalezienia
informacji
• wie, w jakiej sytuacji skorzystaç z katalogu
alfabetycznego, a w jakiej
z rzeczowego
• dostrzega charakterystyczne
cechy reklamy

• doskonali
Poj´cia nadawcy
umiej´tnoÊci na- i odbiorcy, sposobyte w klasie IV by rozpoznawania
intencji wypowie• pos∏uguje si´
dzi (pytam, odpos∏ownikiem wy- wiadam, inforrazów obcych,
muj´, prosz´).
s∏ownikiem poprawnej polszczyzny
• zna zasady budowy hase∏ encyklopedycznych

• sprawnie
pos∏uguje si´ katalogiem rzeczowym i alfabetycznym
• dokonuje analizy
mechanizmów
zastosowanych
w reklamie
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• wyszukiwanie informacji w Internecie

• symbole jako
êród∏o informacji

• Êrodki masowego
przekazu

Rozumienie
poj´ç
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• wyszukuje in• sprawdza inforformacje w Inmacje odszukaternecie
ne w Internecie
w innych êród∏ach
• odczytuje zna- • podaje przyk∏ady
czenie symboli
wykorzystania
symboli jako
êród∏a informacji
• podaje przyk∏a- • korzysta z wybrady programów
nego programu
informacyjinformacyjnego;
nych i oferty
analizuje ofert´
adresowanej
mediów
do dzieci

• doskonali
• doskonali
umiej´tnoÊci
umiej´tnoÊci nanabyte w klabyte w klasie IV
sie IV
• klasyfikowanie poj´ç • klasyfikuje od- • rozpoznaje i dezwiàzanych ze
powiednio
finiuje poj´cia
sztukà, radiem, telepodstawowe
zwiàzane ze
wizjà
poj´cia zwiàzasztukà, radiem
ne ze sztukà,
i telewizjà
radiem, telewizjà
• rozumienie termi• rozumie zna• pos∏uguje si´ ponów: autor, pisarz,
czenie poznaprawnie poznapoeta, narrator, fiknych terminów
nymi terminami
cja literacka, powieÊç, proza, poezja,
mit, bajka, mora∏,
alegoria, malarstwo,
rzeêba, architektura,
muzyka, obraz poetycki, wàtek, akcja,
sztuka, re˝yser, aktor, wystawa, audycja, artyku∏ i czynne
pos∏ugiwanie si´ nimi

Poj´cia: fikcja literacka, Êwiat
przedstawiony,
nadawca, odbiorca, podmiot mówiàcy, narracja,
przenoÊnia, rytm.
Terminy: bohater,
wàtek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie,
wyraz dêwi´konaÊladowczy,
rym, zwrotka, refren, baÊƒ, opowiadanie, powieÊç, proza,
poezja.
Terminy zwiàzane
z przekazami ikonicznymi, radiem,
telewizjà, filmem,
teatrem, prasà.

Kszta∏cenie j´zykowe
Fonetyka

• budowa narzàdów
mowy i powstawanie g∏osek
• g∏oska a litera

• rodzaje g∏osek

• doskonali
• doskonali
Rodzaje g∏osek.
umiej´tnoÊci
umiej´tnoÊci nanabyte w klabyte w klasie IV
sie IV
• omawia rol´
• wymienia
narzàdów mowy
narzàdy mowy
w powstawaniu
g∏osek
• doskonali
• doskonali
umiej´tnoÊci naumiej´tnoÊci
byte w klasie IV
nabyte w klasie IV
• rozró˝nia spó- • okreÊla cechy
g∏oski; wskazuje
∏g∏oski dêwi´w wyrazie
czne

J´zyk polski • Program nauczania dla szko∏y podstawowej
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Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie j´zykowe
Fonetyka

• dzielenie wyrazu
na sylaby

•

• „i” jako samog∏oska
i znak zmi´kczenia

•

• pisownia i wymowa •
g∏osek dêwi´cznych

• pisownia i wymowa
g∏osek nosowych

Akcentowa- • akcent wyrazowy
nie

• intonacja zdaniowa

Fleksja

• czasownik

•

i bezdêwi´czne, twarde
i mi´kkie,
g∏oski ustne
i nosowe
doskonali
umiej´tnoÊci
nabyte w klasie IV
wymienia
funkcje g∏oski
„i”
dostrzega
ró˝nice
mi´dzy pisownià a wymowà
spó∏g∏osek
dêwi´cznych
i bezdêwi´cznych
dostrzega
ró˝nice mi´dzy wymowà
a zapisem samog∏osek nosowych

spó∏g∏oski dêwi´czne, bezdêwi´czne, twarde
i mi´kkie oraz g∏oski ustne i nosowe
• doskonali
umiej´tnoÊci nabyte w klasie IV
• rozumie i w∏aÊciwie okreÊla funkcje g∏oski „i”
• stosuje poprawny zapis
spó∏g∏osek
dêwi´cznych
i bezdêwi´cznych

• poprawnie zapisuje g∏oski nosowe

• doskonali
• poprawnie akumiej´tnoÊci
centuje wyrazy
zapo˝yczone
nabyte w klasie IV
• na podstawie • wypowiada si´
i czyta teksty
intonacji poz odpowiednià
prawnie odintonacjà
czytuje intencje nadawcy
• doskonali
umiej´tnoÊci
nabyte w klasie IV
• odró˝nia form´
dokonanà
od niedokonanej
• rozró˝nia formy trybu czasowników
• zna zasady pisowni czàstek

Akcent wyrazowy,
intonacja.

• doskonali
Odmienne i nieumiej´tnoÊci na- odmienne cz´Êci
byte w klasie IV
mowy oraz podstawowe katego• tworzy poprawne rie fleksyjne.
formy dokonane
i niedokonane
• tworzy i poprawnie stosuje w wypowiedzi formy
trybów
• poprawnie zapisuje czasowniki
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• rzeczownik

bym, -byÊ,
-by z czasownikami
• rozpoznaje sylab´ akcentowanà w formach trybu
przypuszczajàcego
• tworzy poprawne formy
czasu przesz∏ego czasowników zakoƒczonych
w bezokoliczniku na -àç
• zna rodzaje
rzeczownika:
˝ywotne
i nie˝ywotne,
osobowe i nieosobowe, pospolite i w∏asne
• rozpoznaje rzeczowniki
b´dàce nazwami cech i czynnoÊci
• rozró˝nia temat i koƒcówk´ w odmienianym
rzeczowniku
• poprawnie zapisuje rzeczowniki,
w których
wyst´pujà
obocznoÊci tematyczne
• rozpoznaje rzeczownik
w funkcji podmiotu
i okreÊlenia
• rozpoznaje wyra˝enie przyimkowe
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z czàstkami
-bym, -byÊ, -by
• poprawnie akcentuje formy trybu
przypuszczajàcego

• poprawnie zapisuje formy czasu
przesz∏ego czasowników zakoƒczonych
w bezokoliczniku
na -àç
• odró˝nia rzeczownik ˝ywotny
od nie˝ywotnego, osobowy
od nieosobowego, pospolity
od w∏asnego

• tworzy rzeczowniki b´dàce nazwami cech
i czynnoÊci

• pos∏uguje si´
poj´ciami: temat,
koƒcówka

• wskazuje obocznoÊci w temacie

• stosuje rzeczowniki we w∏aÊciwej
formie gramatycznej w zale˝noÊci od ich funkcji
sk∏adniowej
• rozumie zale˝noÊç mi´dzy
zaimkiem a rzeczownikiem
w wyra˝eniu
przyimkowym

J´zyk polski • Program nauczania dla szko∏y podstawowej
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Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie j´zykowe
• przymiotnik
Fleksja

• liczebnik

• przys∏ówek

• przyimek

• spójnik

Sk∏adnia

• dostosowuje
form´ przymiotnika do
okreÊlonego
rzeczownika
• tworzy formy
stopnia równego, wy˝szego
i najwy˝szego
przymiotnika
• rozpoznaje
liczebnik
w tekÊcie
• rozró˝nia liczebniki: g∏ówne, porzàdkowe, zbiorowe
i u∏amkowe
• poprawnie zapisuje liczebniki g∏ówne
i porzàdkowe
• stosuje liczebniki we w∏aÊciwej formie
gramatycznej
• doskonali
umiej´tnoÊci
nabyte w klasie IV
• tworzy przyimki
z∏o˝one

• tworzy i stosuje
odpowiedni stopieƒ przymiotnika, pos∏ugujàc si´
stopniowaniem
prostym lub opisowym

• tworzy ró˝ne rodzaje liczebników, w∏aÊciwie
stosuje je w wypowiedzi

• poprawnie zapisuje wszystkie liczebniki
• okreÊla formy
gramatyczne liczebnika
• poprawnie stosuje przys∏ówki
w wypowiedziach

• sprawnie pos∏uguje si´ przyimkami prostymi
i z∏o˝onymi
w wypowiedziach
ustnych i pisemnych
• poprawnie za- • poprawnie zapisuje wszystkie ropisuje przyimki
dzaje przyimków
z∏o˝one
• doskonali umie- • doskonali umiej´tnoÊci nabyte
j´tnoÊci nabyte
w klasie IV
w klasie IV

• wypowiedzenie, zda- • wyszukuje
• Êwiadomie
nie, równowa˝nik
zdanie i rówpos∏uguje si´
zdania
nowa˝nik zdarównowa˝nikami
nia w tekÊcie
zdaƒ i zdaniami
w wypowiedzi

Wypowiedzenia
oznajmujàce, pytajàce i rozkazujàce, w tym
zdania i równowa˝niki zdaƒ.
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• rodzaje zdaƒ ze
wzgl´du na cel wypowiedzi: oznajmujàce, pytajàce,
rozkazujàce, wykrzyknikowe
• rodzaje zdaƒ ze
wzgl´du na budow´: pojedyncze
proste i rozwini´te,
z∏o˝one

• doskonali
umiej´tnoÊci
nabyte w klasie IV
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• doskonali
umiej´tnoÊci nabyte w klasie IV

• nazywa rodzaj • poprawnie stazdania
wia przecinek
• stosuje w∏aÊciw zdaniu pojewy rodzaj zdadynczym
nia w zale˝i z∏o˝onym
noÊci
od sytuacji komunikacyjnej
• wskazuje sze- • buduje zdania,
• szereg wyrazów
regi wspó∏wykorzystujàc
rz´dnych soszeregi wyrazów,
bie wyrazów
stosuje w∏aÊciwà
interpunkcj´
• cz´Êci zdania: przy- • rozpoznaje
• pos∏uguje si´
przydawk´ jadawka, dope∏nienie,
terminami: przyko okreÊlenie
dawka, dope∏okolicznik
rzeczownika
nienie, okolicznik
w zdaniu oraz
dope∏nienie
i okolicznik jako okreÊlenia
czasownika
• nazywa cz´Êci • okreÊla formy
mowy pe∏niàce
gramatyczne
w zdaniu
cz´Êci mowy
funkcj´ przype∏niàcych
dawki, dofunkcj´ okreÊleƒ
pe∏nienia,
w zdaniu
okolicznika
• zdanie z∏o˝one
• rozpoznaje
wspó∏rz´dnie
zdania sk∏adowe, okreÊla
wzajemnà relacj´ ich treÊci
• zdanie z∏o˝one
• rozró˝nia zda- • przedstawia graficznie relacj´
podrz´dnie
nie wspó∏rz´mi´dzy zdaniami
dnie z∏o˝one
sk∏adowymi
od podrz´dnie
z∏o˝onego
• interpunkcja w zda- • oddziela prze- • poprawnie stawia przecinek
niu z∏o˝onym
cinkiem zdaw zdaniu
nie podrz´dne
z∏o˝onym
od nadrz´dnego; stawia
przecinek
przed w∏aÊciwymi spójnikami w zdaniu
wspó∏rz´dnym

Zwiàzki wyrazów
w zdaniu, w tym
rola podmiotu
i orzeczenia.
Zwiàzki
znaczeniowe
mi´dzy wyrazami.

J´zyk polski • Program nauczania dla szko∏y podstawowej

30

LEKTURY W KLASIE V
• L. M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza
• M. Twain, Przygody Tomka Sawyera
• H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy
• E. Niziurski, Sposób na Alcybiadesa
• J. Verne, W 80 dni dooko∏a Êwiata
• baÊnie i legendy (wybór)
• wybrane mity i opowieÊci biblijne
• bajki I. Krasickiego, A. Mickiewicza, J. Brzechwy i inne
• opowiadania zwiàzane z doÊwiadczeniami ucznia (o tematyce przygodowej,
obyczajowej i fantastycznej)
• utwory biograficzne
• poezja polska autorstwa: J. Iwaszkiewicza, K. I. Ga∏czyƒskiego, Z. Herberta, J. Kofty,
T. Kubiaka, Cz. Mi∏osza, K. Przerwy-Tetmajera, L. Staffa, W. Szymborskiej,
T. Ró˝ewicza,
• wiersze klasyki polskiej: A. Asnyka, M. Konopnickiej, J. Kochanowskiego,
I. Krasickiego, A. Mickiewicza
• dramaty (fragmenty) A. Fredry, J. S∏owackiego
• teksty popularnonaukowe, publicystyczne i u˝ytkowe
• teksty kultury regionalnej
• wybrane artyku∏y z czasopism m∏odzie˝owych
• inne teksty kultury: komiks, film, widowisko teatralne, s∏uchowisko radiowe,
utwory poezji Êpiewanej, wystawa malarska, wystawa muzealna, foldery,
przewodniki, plakat, reklama, rzeêba, pomnik
• pozycje zaproponowane przez uczniów

Klasa VI
Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie kulturowo-literackie, ortografia i interpunkcja
Mówienie

• doskonali
• doskonali
umiej´tnoÊci
umiej´tnoÊci nanabyte w klabyte w klasach
poprzednich
sach poprzednich
• komunikowanie si´ • formu∏uje wy- • stosuje form´
wypowiedzi adew ró˝nych sytupowiedê jedkwatnà do sytuacjach spo∏ecznych:
no- i wieloacji
prywatnych i oficjalzdaniowà
nych
• tworzenie uporzàd- • wypowiada si´ • logicznie i spójnie wypowiada
kowanych wypowiena dany temat
si´ na dany tedzi wielozdaniowych
mat
zgodnych z tematem
• formu∏uje spójnà
• formu∏owanie opinii • przedstawia
wypowiedê,
na temat lektury,
swoje zdanie

Poj´cia nadawcy
i odbiorcy, sposoby rozpoznawania
intencji wypowiedzi (pytam, odpowiadam, informuj´, prosz´).
Wypowiedzenia
oznajmujàce, pytajàce i rozkazujàce, w tym
zdania i równowa˝niki zdaƒ.

W∏aÊciwoÊci opo-
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na temat filmu, ksià˝ki

• dobieranie s∏ownic- • stosuje w wytwa adekwatnego
powiedzi
do sytuacji komunis∏ownictwo
kacyjnej (w tym
wartoÊciujàce
zwiàzków frazeologicznych)
• okreÊlanie tematyki, • odró˝nia teidei, przes∏ania
matyk´
utworu
od przes∏ania
utworu

•

•

• pozawerbalne Êrodki • wykorzystuje
•
komunikacji
w wypowiedziach gest,
intonacj´, modulacj´ g∏osu

• formu∏owanie in• formu∏uje instrukcji, komunika•
strukcj´,
tów (równie˝ pytaƒ,
proÊb´, zadaje
poleceƒ, próÊb)
pytanie, wydaje polecenie
• nazywanie uczuç,
wyra˝anie intencji

• pos∏uguje si´
s∏ownictwem •
s∏u˝àcym wyra˝aniu uczuç,
intencji

• pos∏ugiwanie si´ ta- • pos∏uguje si´
•
kimi formami wypow wypowiewiedzi jak:
dziach opi– opis (w tym miejsem, opowiasca, osoby)
daniem,
– opowiadanie
charaktery– charakterystyka
stykà, zachowujàc zasady
kompozycji
• zabieranie g∏osu
• zabiera g∏os
•
w dyskusji
w dyskusji,
wypowiada si´
na temat

• przygotowanie
• formu∏uje pydo przeprowadzenia
tania otwarte

•

w której przedstawia i uzasadnia swoje zdanie
na temat lektury, filmu, programu telewizyjnego
pos∏uguje si´
w wypowiedziach s∏ownictwem wartoÊciujàcym,
frazeologizmami, dba o kultur´ j´zyka
dostrzega i trafnie okreÊla tematyk´
i przes∏anie
utworu
Êwiadomie wykorzystuje pozawerbalne Êrodki
komunikacji
w celu wzbogacenia swojej wypowiedzi
dostosowuje stylistyk´ swojej
wypowiedzi
do odbiorcy i sytuacji komunikacyjnej
pos∏uguje si´ bogatym s∏ownictwem; precyzyjnie okreÊla stany
uczuciowe; kulturalnie wyra˝a swoje intencje
pos∏uguje si´
w wypowiedziach opisem,
opowiadaniem,
charakterystykà,
zachowujàc zasady kompozycji,
umiej´tnie stosuje stylizacj´
zabiera g∏os
w dyskusji, uzasadnia swoje
zdanie w sposób
kulturalny, dobiera w∏aÊciwe
argumenty
formu∏uje istot-

wiadania, opisu,
dialogu oraz prostych form u˝ytkowych.
Terminy zwiàzane
z przekazami ikonicznymi, radiem,
telewizjà, filmem,
teatrem, prasà.

Akcent wyrazowy,
intonacja.

Ró˝nice mi´dzy
j´zykiem potocznym a j´zykiem literatury oraz
j´zykiem regionu.
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Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie kulturowo-literackie, ortografia i interpunkcja
Mówienie

wywiadu, prowadzenia rozmowy

dotyczàce
ne pytania dookreÊlonej
tyczàce okreÊloproblematyki
nej problematyki
• autoprezentacja
• wypowiada si´
na temat swo- • swobodnie wyich zainteresopowiada si´ na
waƒ, zwraca
swój temat, cieuwag´ na swokawie mówi
je mocne stroo swoich zainteny
resowaniach
• recytacja wybranych • recytuje zadautworów
ne teksty
• recytuje, dbajàc
o poprawnà artykulacj´
i w∏aÊciwà modulacj´ g∏osu

S∏uchanie

• doskonali
• doskonali
umiej´tnoÊci
umiej´tnoÊci nanabyte w klabyte w klasach
sach poprzedpoprzednich
nich
• rozpoznaje intencj´ nadawcy
• w∏aÊciwie od- • w∏aÊciwie odczyczytuje intotuje komunikaty
nacj´ w wypopozawerbalne,
wiedzi
rozumie ich
nadawcy; zna
funkcj´ w wypowiedzi
znaczenie
podstawowych
zwiàzków frazeologicznych • w∏aÊciwie reaguje
na komunikaty;
• odnajduje si´
jest Êwiadomy
w sytuacjach
kontekstu sytuakomunikacyjcyjnego
nych
• màdrze korzysta
z oferty progra• dokonuje
mowej; korzysta
w∏aÊciwego
z propozycji kulwyboru proturalnych i umie
gramów raje w∏aÊciwie oceniç
diowych i te• rozpoznaje cechy
lewizyjnych
stylistyczne
w wypowie• zauwa˝a
dziach; rozumie
ró˝norodnoÊç
przyczyny stylistylistycznà

• odczytywanie intencji nadawcy wypowiedzi
• odczytywanie komunikatów niewyra˝onych wprost lub pozawerbalnych

• odniesienie si´
do wys∏uchanej wypowiedzi

• krytyczne odniesienie si´ do programów telewizyjnych,
audycji radiowych,
filmów, przedstawieƒ teatralnych
• dostrzeganie ró˝nic
stylistycznych
w s∏uchanych wypowiedziach

Poj´cia nadawcy
i odbiorcy, sposoby rozpoznawania
intencji wypowiedzi (pytam, odpowiadam, informuj´, prosz´).
W∏aÊciwoÊci opowiadania, opisu,
dialogu oraz prostych form u˝ytkowych.
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w wypowiestycznej ró˝nodziach (np.
rodnoÊci
odró˝nia wypowiedzi powa˝ne od ˝artobliwych)
• podaje i roz• rozró˝nia poró˝nia charakteszczególne
rystyczne cechy
formy wypoposzczególnych
wiedzi
form wypowiedzi

• rozró˝nianie form
wypowiedzi: opis,
opowiadanie, sprawozdanie, streszczenie, opinia, informacja, g∏os
w dyskusji, argument
• w∏aÊciwe odczytywa• dostrzega w wynie tekstów impre- • dostrzega
powiedzi perw wypowiedzi
sywnych (reklama)
swazj´, sugesti´,
perswazj´, sukrytycznie si´
gesti´
do nich odnosi
• rozumienie instrukcji
• rozumie i wyko• rozumie przerzystuje w prakkazywane intyce przekazystrukcje
wane instrukcje
Czytanie

• doskonali
umiej´tnoÊci
nabyte w klasach poprzednich
• czytanie ze zrozu• czyta ze zrozumieniem ró˝nych
mieniem tektekstów kultury
sty literackie,
publicystyczne
(np. z prasy
m∏odzie˝owej)
• wyszukiwanie infor- • odszukuje
macji w tekÊcie
w tekÊcie konkretne informacje
• czytanie analityczne • okreÊla tematyk´ i przes∏anie tekstu, dostrzega istotne treÊci, wyciàga wnioski

• ocenianie wartoÊci
tekstu literackiego,
dzie∏a filmowego
i innych tekstów
kultury

• doskonali
Akcent wyrazowy,
umiej´tnoÊci na- intonacja.
byte w klasach
poprzednich
Poj´cia nadawcy
i odbiorcy, sposo• czyta ze zrozuby rozpoznawania
mieniem teksty intencji wypowiepopularnonaudzi (np. pytam,
kowe
odpowiadam, informuj´, prosz´).

• odszukuje
w tekÊcie informacje, przekazane nie wprost
• trafnie okreÊla
tematyk´
i przes∏anie tekstu, dostrzega
istotne i drugorz´dne treÊci,
formu∏uje logiczne wnioski
• dostrzega uni- • rozumie znaczenie wartoÊci
wersalne warw ˝yciu ka˝dego
toÊci przekacz∏owieka
zywane
w tekstach
(np. dobro,
pi´kno, patriotyzm)

Poj´cia: fikcja literacka, Êwiat
przedstawiony,
nadawca, odbiorca, podmiot mówiàcy, narracja,
przenoÊnia, rytm.
Terminy: bohater,
wàtek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie,
wyraz dêwi´konaÊladowczy,
rym, zwrotka, refren, baÊƒ,
opowiadanie, powieÊç, proza, poezja.
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Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie kulturowo-literackie, ortografia i interpunkcja
Czytanie

Pisanie

• podstawowe gatunki
• rozró˝nia rodzaje
i rodzaje literackie
• wymienia cei gatunki literackie
chy podstawowych rodzajów
i gatunków li• Êrodki stylistyczne
terackich
• wyszukuje Êrodki
w tekÊcie
• rozpoznaje
stylistyczne
w tekÊcie podw tekÊcie, rozumie ich funkcje
stawowe Êrodki stylistyczne
(np. epitet,
porównanie,
• dostrzeganie konprzenoÊni´)
• dostrzega podotekstów czytanego • podaje tytu∏y
bieƒstwa i ró˝nitekstu
ce w sposobie
innych utwoukazania jakierów o podobgoÊ problemu
nej problematyce
w ró˝nych utworach
• analiza porównaw• porównuje teksty
cza czytanych tek- • dostrzega
kultury: literacstów kultury
kie, plastyczne,
ró˝nice
muzyczne, temi´dzy tekstami kultury: liatralne, zwraterackimi, placajàc uwag´
na tworzywo
stycznymi,
i Êrodki ekspresji
muzycznymi,
• odczytywanie znateatralnymi
• odczytuje znaczeƒ przenoÊnych
czenia symbo• odczytuje
i symbolicznych
liczne i przeprostà symbonoÊne w tekÊcie
lik´, rozumie
literackim
przenoÊne
i w malarstwie
znaczenia (np.
frazeologiz• odró˝nianie form
• okreÊla charaktemów)
rystyczne cechy
wypowiedzi (opis,
• rozpoznaje poi funkcje poopowiadanie, diaszczególne
szczególnych
log) i znajomoÊç ich
formy wypoform wypowiefunkcji
wiedzi
dzi
• doskonali
• doskonali
umiej´tnoÊci
umiej´tnoÊci nanabyte w klabyte w klasach
sach poprzedpoprzednich
nich

Ró˝nice mi´dzy
j´zykiem potocznym a j´zykiem literatury oraz
j´zykiem regionu.
Terminy zwiàzane
z przekazami ikonicznymi, radiem,
telewizjà, filmem,
teatrem, prasà.

Wypowiedzenia
oznajmujàce, pytajàce i rozkazujàce, w tym
zdania i równowa˝niki zdaƒ.
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• redagowanie u˝yt• pos∏uguje si´ • logicznie i pokowych form wypou˝ytkowymi
prawnie styliwiedzi
formami wystycznie redagu– list prywatny i ofipowiedzi
je u˝ytkowe
cjalny
formy wypowie– dedykacja
dzi
– zaproszenie
– ˝yczenia
– og∏oszenie
– przepis
– instrukcja, regulamin, kodeks
– przekazy pocztowe i bankowe
– kartka pocztowa
– przemówienie
W∏aÊciwoÊci opo• redagowanie takich • redaguje wywiadania, opisu,
powiedê
• redaguje tekst
form wypowiedzi jak:
dialogu oraz prozgodnà z tew wymaganej
– opowiadanie (z wymatem w wyformie, popraw- stych form u˝ytkorzystaniem diamaganej forny kompozycyj- kowych.
logu, o tematyce
mie;
nie, stosuje pofantastycznej)
przestrzega
prawnie zasady
– opis (miejsca, osoRó˝nice mi´dzy
zasad kompoortograficzne
by, zwierz´cia,
zycji,
i interpunkcyjne; j´zykiem potoczprzedmiotu, sytua tak˝e ortodba o stylistyk´ nym a j´zykiem
acji dzie∏a sztuki)
grafii i interi bogactwo j´zy- literatury oraz
– streszczenie
j´zykiem regionu.
punkcji
ka
– plan wydarzeƒ (odtwórczy i chronologiczny)
– charakterystyka
– notatka(w ró˝nych
formach)
– kartka z pami´tnika
– kartka z dziennika
– artyku∏ do gazetki
szkolnej
• w∏aÊciwy dobór
• stosuje bogate
s∏ownictwa (w tym • stosuje
s∏ownictwo adefrazeologizmów)
s∏ownictwo
kwatne do foradekwatne
my wypowiedzi;
do formy wysprawnie
powiedzi
pos∏uguje si´
frazeologizmami
oraz zapo˝yczeniami
• pos∏ugiwanie si´
zdaniami z∏o˝onymi • stosuje w pra- • poprawnie stosuje zdania
i wielokrotnie
cach poprawz∏o˝one i wieloz∏o˝onymi, z w∏aÊcine stylistyczkrotnie z∏o˝one;
wym zastosowanie zdania
przestrzega zaniem interpunkcji
z∏o˝one; przesad ortograficzstrzega zasad
nych, interpunkinterpunkcji
cyjnych
• tworzenie spójnego
• tworzy tekst loi logicznie
• tworzy tekst
giczny, spójny,
uporzàdkowanego
zgodnie z plazgodny z zasatekstu
nem kompo-
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Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie kulturowo-literackie, ortografia i interpunkcja
Pisanie

• stosowanie akapitów; pos∏ugiwanie
si´ cytatem

• tworzenie opowiadaƒ twórczych,
wierszy, scenopisu,
s∏uchowiska, inscenizacji

Korzystanie
z ró˝nych
êróde∏ informacji
•

•

•

•

•

•

•

zycyjnym
• stosuje akapity; zaznacza
cytat

dami kompozycji
• w∏aÊciwie stosuje
akapity; poprawnie i zasadnie
wprowadza cytaty
• zach´cony
• z w∏asnej inicjaprzez nauczytywy uczestniczy
ciela podejmuw realizacji
je próby dziadzia∏aƒ twór∏aƒ twórczych
czych

• doskonali
• doskonali
umiej´tnoÊci
umiej´tnoÊci nanabyte w klabyte w klasach
sach poprzedpoprzednich
nich
korzystanie ze
• korzysta ze
• wie, w jakim
s∏owników j´zykos∏owników
s∏owniku szukaç
wych i tematyczi encyklopedii
konkretnych innych oraz encykloformacji, sprawpedii
nie pos∏uguje si´
s∏ownikami i encyklopedià
korzystanie z katalo- • korzysta z ka- • korzysta z katalotalogu alfabegu bibliotecznego
gu alfabetycznetycznego
(alfabetycznego
go i rzeczowego
i rzeczowego)
• wykorzystuje
wykorzystywanie
do poszukiwaspisu treÊci, indeksu
nia informacji
do wyszukiwania
spisy treÊci,
potrzebnych inforindeksy
macji
• selekcjonuje inkorzystanie z Inter- • poszukuje
formacje odszuw Internecie
netu
kane w Internepotrzebne incie
formacje
• gromadzi mateprasa jako êród∏o in- • korzysta
ria∏y prasowe
z ró˝nych
formacji
dotyczàce okreÊdzienników
lonego tematu
i czasopism
• selekcjonuje
• wybiera poselekcjonowanie
i gromadzi infortrzebne infori gromadzenie informacje pod kàtem
macje
macji
swoich zainteresowaƒ i potrzeb
• rozumie zna- • wie, jak nawiàzaç
wywiad, rozmowa
kontakt z osobaczenie rozmomi, które mogà
wy z ludêmi,

Poj´cia nadawcy
i odbiorcy, sposoby rozpoznawania
intencji wypowiedzi (pytam, odpowiadam, informuj´, prosz´).
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którzy mogà
udzieliç cennych informacji
Rozumienie
poj´ç

udzieliç istotnych informacji

• doskonali
• doskonali
umiej´tnoÊci
umiej´tnoÊci nanabyte w klabyte w klasie V
sie V
• klasyfikowanie poj´ç • przyporzàdko- • gromadzi
wuje poj´cia
s∏ownictwo
do okreÊlozwiàzane
nych zagadz okreÊlonym tenieƒ
matem
• rozumienie termi• zna definicje
• rozumie definicje
nów: autor, pisarz,
poj´ç zawarpoj´ç zawartych
poeta, fikcja, potych w prow programie nawieÊç, mit, bajka,
gramie nauczania i sprawmora∏, alegoria, mauczania
nie pos∏uguje si´
larstwo, rzeêba, ari pos∏uguje si´
poznanymi terchitektura, muzyka
poznanymi
minami
i czynne pos∏ugiwaterminami
nie si´ nimi

Poj´cia: fikcja literacka, Êwiat
przedstawiony,
nadawca, odbiorca, podmiot mówiàcy, narracja,
przenoÊnia, rytm.
Terminy: bohater,
wàtek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie,
wyraz dêwi´konaÊladowczy,
rym, zwrotka, refren, baÊƒ, opowiadanie, powieÊç,
proza, poezja.
Terminy zwiàzane
z przekazami ikonicznymi, radiem, telewizjà,
filmem, teatrem,
prasà.

Kszta∏cenie j´zykowe
Fonetyka

• g∏oska a litera

• rodzaje g∏osek

• doskonali
umiej´tnoÊci
nabyte w klasie V
• czyta ró˝ne
teksty, poprawnie artyku∏ujàc g∏oski

• doskonali
Rodzaje g∏osek.
umiej´tnoÊci nabyte w klasie V
• poprawnie
okreÊla g∏oski zapisywane za pomocà dwóch lub
trzech znaków
• rozumie poj´cia:
spó∏g∏oska
dêwi´czna
i bezdêwi´czna,
twarda i mi´kka,
g∏oska ustna
i nosowa i stosuje je w wypowiedzi

• okreÊla cechy
g∏oski, rozpoznaje w wyrazie spó∏g∏oski
dêwi´czne,
bezdêwi´czne,
twarde i mi´kkie oraz g∏oski
ustne i nosowe
• dzielenie wyrazu
• poprawnie
na sylaby
dzieli wyrazy
na sylaby
• w∏aÊciwie zapisu• „i” jako samog∏oska • rozumie
je spó∏g∏oski
i znak zmi´kczenia
i w∏aÊciwie
mi´kkie
okreÊla funkcje g∏oski „i”
• pisownia i wymowa • poprawnie zag∏osek dêwi´cznych
pisuje i wyma-
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Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie j´zykowe
Fonetyka

• pisownia i wymowa
g∏osek nosowych

Akcentowa- • akcent wyrazowy
nie

• intonacja zdaniowa

Fleksja

• czasownik

wia spó∏g∏oski
dêwi´czne
i bezdêwi´czne
• poprawnie wymawia i zapisuje g∏oski nosowe
• rozpoznaje sy- • poprawnie aklab´ akcentocentuje wyrazy
wanà w wyraw wypowiezie
dziach ustnych
i czytanych tekstach
• zna funkcj´ in- • wypowiada si´
tonacji zdai czyta teksty
niowej
z w∏aÊciwà intonacjà
• doskonali
• doskonali
umiej´tnoÊci
umiej´tnoÊci nanabyte w klabyte w klasie V
sie V
• rozpoznaje
i tworzy formy
czasu przesz∏e
-go zakoƒczone na -no i -to
• rozró˝nia for- • poprawnie stosuje konstrukcje
my strony
czynne i bierne
czynnej i bierw swoich wyponej
wiedziach, w zale˝noÊci od przekazywanej
informacji
• rozró˝nia cza- • poprawnie przekszta∏ca zdania
sowniki przez konstrukcji
chodnie i nieczynnej
przechodnie
na biernà, stosujàc odpowiednie formy czasowników
• zna zasady pi- • poprawnie zapisuje partyku∏´
sowni party„nie” z czasowniku∏y „nie”
kami
z czasownikami

Akcent wyrazowy
i zdaniowy.

Odmienne i nieodmienne cz´Êci
mowy oraz podstawowe kategorie fleksyjne.
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• rzeczownik

• przymiotnik

• liczebnik

• zaimek

• przys∏ówek

• przyimek

• rozpoznaje nazwy w∏asne
w tekÊcie
• zna zasady od- • poprawnie odmienia i zapisuje
miany i pisowni
nazwy w∏asne
nazw w∏asnych
• tworzy nazwi- • pos∏ugujàc si´
koƒcówkami -a,
ska ˝eƒskie
-owa, -ówna,
-anka, tworzy
nazwiska ˝eƒskie
• poprawnie dekli• rozpoznaje
nuje rzeczowniki
rzeczowniki
o nietypowej
o nietypowej
odmianie
odmianie
• rozpoznaje
przymiotniki,
które nie podlegajà stopniowaniu
• rozpoznaje li- • u˝ywa poprawnych form liczebniki nieczebników nieokreÊlone
okreÊlonych
i wielowyrazoi wielowyrazowe i pos∏uguje
wych
si´ nimi
• zna zasady pi- • poprawnie zapisuje partyku∏´
sowni party„nie” z liczebniku∏y „nie” z likami
czebnikami
• rozró˝nia rodza- • stosuje w wypowiedziach
je zaimków: rzew∏aÊciwe rodzaje
czowny, przyzaimków
miotny,
liczebny,
• tworzy w∏aÊciwe
przys∏owny
formy zaimków
• odmienia zai poprawnie stoimki
suje je w tekÊcie
• poprawnie stosuje d∏u˝sze
• zna zasady stoi krótsze formy
sowania d∏u˝zaimków
szych i krótszych form
• pos∏uguje si´
zaimków
w praktyce
• stopniuje
ró˝nymi sposoprzys∏ówki
bami stopniowania przys∏ówków
• poprawnie zapisuje partyku∏´
• zna zasady pi„nie” z przys∏ówsowni partykami
ku∏y „nie”
z przys∏ówkami • doskonali
umiej´tnoÊci na• doskonali
byte w poprzedumiej´tnoÊci
nich klasach
nabyte w poprzednich kla-
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Przewidywane osiàgni´cia
uczniów (wymagania)
TreÊci nauczania

Poziom
podstawowy

Poziom
ponadpodstawowy

Odniesienie do
podstawy
programowej

Uczeƒ:
Kszta∏cenie j´zykowe
Fleksja

• spójnik

sach
• doskonali
• doskonali
umiej´tnoÊci naumiej´tnoÊci
byte w poprzednabyte w ponich klasach
przednich klasach

Sk∏adnia

• budowa zdania pojedynczego

• doskonali
umiej´tnoÊci
nabyte w klasach poprzednich
• rozpoznaje
podmiot: logiczny, gramatyczny, domyÊlny,
szeregowy
w zdaniu
• nazywa cz´Êci
mowy
pe∏niàce
funkcj´ podmiotu
• rozpoznaje
zdanie bezpodmiotowe

• rodzaje podmiotu
i sposoby jego wyra˝ania

• zdania bezpodmiotowe

• rodzaje orzeczeƒ

• rozpoznaje
orzeczenie
czasownikowe
i imienne
w zdaniu
• rozpoznaje
w zdaniu orzeczenie imienne

• szyk wyrazów w zda- • buduje zdania,
niu
zachowujàc
w∏aÊciwy szyk
wyrazów

• rodzaje zdaƒ
wspó∏rz´dnych

• zna rodzaje zdaƒ
wspó∏rz´dnych:
∏àczne,

• przedstawia
w formie wykresu budow´ zdania pojedynczego
• tworzy zdania
z okreÊlonym rodzajem podmiotu

• buduje zdania,
w których podmiot wyra˝ony
jest ró˝nymi
cz´Êciami mowy
• Êwiadomie u˝ywa
w wypowiedziach zdaƒ bezpodmiotowych
• pos∏uguje si´
poj´ciami ∏àcznik
i orzecznik; nazywa cz´Êç mowy, jakà jest wyra˝ony orzecznik
• odró˝nia orzeczenie imienne
od form czasu
przysz∏ego
z∏o˝onego
• Êwiadomie
pos∏uguje si´
w∏aÊciwym szykiem wyrazów
w celu unikni´cia
dwuznacznoÊci
wypowiedzi
• nazywa rodzaj
zdania
wspó∏rz´dnego

Zwiàzki wyrazów
w zdaniu, w tym
rola podmiotu
i orzeczenia.
Zwiàzki znaczeniowe mi´dzy wyrazami.
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roz∏àczne, wy- • przedstawia granikowe, przeficznie budow´
ciwstawne
zdania z∏o˝onego

S∏owotwór- • podstawa s∏owostwo
twórcza i formant

•

•

•

•

• tworzy wyrazy
pochodne
od wyrazów
podstawowych
• oddziela podstaw´ s∏owotwórczà
od formantu
obocznoÊci w pod- • wypisuje
stawie s∏owotwórobocznoÊci
czej
zachodzàce
w podstawie
s∏owotwórczej
rodzaje formantów • nazywa rodzaj
formantu
tworzàcego
nowy wyraz
pisownia formantów • zna zasady pisowni formantów
• wÊród podarodzina wyrazów
nych wyrazów
rozpoznaje
nale˝àce
do jednej rodziny
• rozpoznaje
rdzeƒ jako
cz´Êç wspólnà
rodziny wyrazów

• rozpoznaje wyra- Budowa s∏owozy niepodzielne twórcza wyrazu.
s∏owotwórczo

• dostrzega s∏owotwórczà funkcj´
formantów
• poprawnie zapisuje wyrazy, wykorzystujàc
wiedz´ o obocznoÊciach

• poprawnie zapisuje formanty
• tworzy rodzin´
wyrazów

• pos∏uguje si´
poj´ciami:
rdzeƒ, rodzina
wyrazów, temat
s∏owotwórczy,
formant
• synonimy i antonimy • odró˝nia wyra- • stosuje w wypowiedziach synozy pokrewne
nimy i wyrazy
od bliskoznaczpokrewne
nych
• podaje wyrazy • tworzy wyrazy
o przeciwnym
o podobnym
znaczeniu, rówi przeciwnym
nie˝ bez u˝ycia
znaczeniu
partyku∏y „nie”
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LEKTURY W KLASIE VI
• W. Gomulicki, Wspomnienia niebieskiego mundurka
• I. Jurgielewiczowa, Ten obcy
• J. I. Kraszewski, Stara baÊƒ
• S. Lem, Bajki robotów
• K. Makuszyƒski, Szatan z siódmej klasy
• teksty popularnonaukowe i u˝ytkowe
• teksty kultury regionalnej
• wybrane artyku∏y z czasopism m∏odzie˝owych
• inne teksty kultury: komiks, film, widowisko teatralne, s∏uchowisko radiowe, utwory poezji Êpiewanej, wystawa malarska, wystawa muzealna, foldery, przewodniki
• pozycje zaproponowane przez uczniów
Lektury uzupe∏niajàce
• M. Dàbrowska, Marcin Kozera
• H. Sienkiewicz, Sachem
• A. Fiedler, Dywizjon 303
• M. Musierowicz, Kwiat kalafiora
• D. Terakowska, Córka czarownic
• W. Woroszylski, Cyryl, gdzie jesteÊ?
• D. Defoe, Przypadki Robinsona Kruzoe
• E. Knight, Lassie wróç!
• S. Lagerlof, Cudowna podró˝
• L. Carroll, Alicja w krainie czarów
• J. R. R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem
• J. Webster, Tajemniczy opiekun
• F. H. Burnett, Tajemniczy ogród
• M. Ende, Nie koƒczàca si´ historia: od A do Z
• J. Gaarder, Magiczna biblioteka Bibbi Bokken
• S. Towsend, Adrian Mole lat 13 3/4. Sekretny dziennik
• wybór poezji
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IV. Procedury osiàgania celów
Na lekcjach j´zyka polskiego wiele za∏o˝onych celów realizuje si´ równolegle.
Na przyk∏ad kszta∏cenie odbioru tekstu literackiego ∏àczy si´ z kszta∏ceniem mówienia
czy redagowania konkretnych form wypowiedzi. Pomimo równoleg∏ego realizowania
celów nauczania, nale˝y tak zaplanowaç prac´ z uczniami, aby na kszta∏cenie poszczególnych umiej´tnoÊci przeznaczyç tyle samo czasu.
Kszta∏càc umiej´tnoÊci mówienia, trzeba tworzyç jak najwi´cej sytuacji dydaktycznych, w których uczeƒ b´dzie çwiczy∏ umiej´tnoÊç budowania poprawnych zdaƒ oraz
wypowiadania si´ w ró˝nych formach z przejrzystoÊcià intencji. Warto tak˝e zach´caç
uczniów do prób niewerbalnego wyra˝ania myÊli i uczuç (na przyk∏ad dzi´ki zastosowaniu metody dramy). Wa˝ne jest, aby inicjowaç rozmowy na tematy bliskie dziecku
(rodzina, dom, marzenia, zabawy) i nagradzaç za próby wypowiadania si´. Dzi´ki temu
uczniowie b´dà cz´Êciej zabierali g∏os na lekcji.
Kszta∏cenie umiej´tnoÊci wypowiadania si´ jest ÊciÊle powiàzane z rozwijaniem
umiej´tnoÊci s∏uchania. Nale˝y zaplanowaç wiele çwiczeƒ doskonalàcych sprawnoÊç
s∏uchania, na przyk∏ad s∏uchanie czytanego g∏oÊno tekstu, wybieranie najwa˝niejszych
informacji z us∏yszanego tekstu, s∏uchanie i zapisywanie poleceƒ, dyktanda. Ogromne
znaczenie ma kszta∏cenie umiej´tnoÊci uwa˝nego s∏uchania ze zrozumieniem
na wszystkich lekcjach.
Uczàc odbioru ró˝nych tekstów kultury oraz kszta∏càc umiej´tnoÊç czytania, trzeba
przede wszystkim çwiczyç wyszukiwanie informacji i odczytywanie intencji nadawcy.
Szczególny nacisk nale˝y po∏o˝yç na doskonalenie umiej´tnoÊci g∏oÊnego i wyraênego
czytania oraz cichego czytania ze zrozumieniem. Aby zrealizowaç cele kszta∏cenia
w zakresie odbioru tekstów kultury, powinno si´ wykonywaç z uczniami wiele çwiczeƒ,
dzi´ki którym b´dà oni mogli rozwijaç umiej´tnoÊci: odczytywania dos∏ownego, przenoÊnego i symbolicznego sensu konkretnych dzie∏ kultury, dostrzegania ich charakterystycznych cech, okreÊlania elementów Êwiata przedstawionego, odró˝niania fikcji literackiej od rzeczywistoÊci. Ponadto bardzo wa˝ne jest wdra˝anie uczniów
do podejmowania refleksji nad wartoÊciami wpisanymi w teksty kultury i analizowania
rozterek moralnych prze˝ywanych przez bohaterów literackich. Sprawi to, ˝e uczniowie b´dà budowaç wewn´trzny system wartoÊci oparty na ogólnie przyj´tych zasadach moralnych. Omawiajàc teksty literackie, warto przywo∏ywaç ró˝ne konteksty.
Umo˝liwi to uczniom zrozumienie problemów poruszanych w ró˝nych tekstach kultury i nauczy ich dostrzegania ró˝nych uj´ç tego samego tematu. Dzi´ki omawianiu tekstów literackich (przewidzianych w programie nauczania i dodatkowych) oraz kszta∏ceniu umiej´tnoÊci czytania ze zrozumieniem i odbioru ro˝nych tekstów kultury
nauczyciel rozbudzi w uczniach motywacj´ czytania, a tak˝e zach´ci ich do poznawania dóbr kultury.
åwiczenie umiej´tnoÊci mówienia, s∏uchania i czytania jest nierozerwalnie zwiàzane
z rozwijaniem sprawnoÊci pisania. Redagowanie tekstów w formach przewidzianych
w programie nale˝y çwiczyç systematycznie i przy ró˝nych okazjach, na przyk∏ad
na lekcjach poÊwi´conych omawianiu lektury uczniowie mogà napisaç list do bohatera literackiego. Na drugim etapie kszta∏cenia warto poÊwi´ciç wiele czasu na wprowadzanie poszczególnych form wypowiedzi oraz çwiczenia w redagowaniu planu,
wst´pu, rozwini´cia i zakoƒczenia. Nale˝y równie˝ wykonywaç z uczniami jak najwi´cej
çwiczeƒ majàcych na celu gromadzenie s∏ownictwa charakterystycznego dla danej
formy wypowiedzi. Trzeba tak dobieraç çwiczenia stylistyczne i kompozycyjne, aby ich
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wykonanie prowadzi∏o ucznia do napisania pracy w okreÊlonej formie. Poza tym konieczne jest dokonywanie wspólnie z uczniami poprawy b∏´dów pope∏nionych w pracach oraz systematyczne wykonywanie przez uczniów çwiczeƒ ortograficznych i interpunkcyjnych.
Nadrz´dnym celem kszta∏cenia j´zykowego w klasach IV–VI jest rozwijanie
umiej´tnoÊci komunikowania si´ i poprawnego pos∏ugiwania si´ j´zykiem. Wprowadzajàc nowe wiadomoÊci z nauki o j´zyku, trzeba sprawdziç, czy uczniowie zrozumieli poj´cia i potrafià wykorzystywaç zdobytà wiedz´ w praktyce. Szczególny nacisk nale˝y po∏o˝yç na çwiczenie umiej´tnoÊci poprawnego pos∏ugiwania si´ poznanymi
terminami. Trzeba dà˝yç do wyrabiania w uczniach nawyku poprawnego wys∏awiania
si´ i Êwiadomego u˝ywania j´zyka na wszystkich lekcjach j´zyka polskiego.
W programie k∏adzie si´ nacisk na kszta∏cenie umiej´tnoÊci korzystania z ró˝nych
êróde∏ informacji. Powinno si´ wykonywaç z uczniami wiele çwiczeƒ s∏ownikowych zarówno na lekcjach poÊwi´conych kszta∏ceniu kulturowo-literackiemu, jak i nauce
o j´zyku. Dzi´ki nim uczniowie nie tylko b´dà mieli nawyk si´gania do s∏owników i encyklopedii, ale te˝ wzbogacà swój zasób s∏ownictwa.
Kszta∏càc poszczególne umiej´tnoÊci, nale˝y odwo∏ywaç si´ do zagadnieƒ najbli˝szych ˝yciu i zainteresowaniom uczniów, a nast´pnie stopniowo wprowadzaç ich
w coraz powa˝niejszà problematyk´. Niezmiernie istotne jest te˝ uÊwiadamianie
uczniom u˝ytecznoÊci zdobywanej wiedzy i kszta∏conych umiej´tnoÊci.
Stopieƒ realizacji celów programowych w znacznej mierze zale˝y od metod stosowanych w pracy z uczniami.
Kszta∏càc umiej´tnoÊci przewidziane w programie nauczania, nale˝y wykorzystywaç
ro˝ne metody i formy pracy, na przyk∏ad:
• dyskusj´ – prowadzona w ró˝nych formach umo˝liwia nie tylko okreÊlenie
w∏asnych poglàdów, ale te˝ ich konfrontacj´ z poglàdami innych osób, uczy tolerancji, szacunku dla innych, kszta∏ci umiej´tnoÊç komunikowania;
• projekt – praca nad projektem pozwala uczniowi lepiej poznaç w∏asne mo˝liwoÊci,
poszerza i rozwija jego zainteresowania;
• gry dydaktyczne i dram´ – kszta∏cà umiej´tnoÊç rozwiàzywania problemów
w twórczy sposób, rozwijajà myÊlenie przyczynowo-skutkowe, dajà mo˝liwoÊç
prze˝ywania i uczà empatii;
• wyk∏ad i heurez´ – pomagajà kszta∏ciç umiej´tnoÊç s∏uchania, zadawania pytaƒ;
• indywidualnà prac´ z tekstem – doskonali technik´ czytania, umiej´tnoÊç koncentracji, wyszukiwania i selekcjonowania informacji;
• prac´ w grupach – doskonali umiej´tnoÊç wspó∏pracy.
Zaleca si´ stosowanie przede wszystkim metod i technik aktywizujàcych (na przyk∏ad
burzy mózgów, dyskusji, projektu, dramy). Praca takimi metodami pozwala uczniom
aktywnie uczestniczyç w procesie nauczania. Nie tylko uczyç si´, ale równie˝
prze˝ywaç, ∏àczyç dzia∏ania intelektualne z praktycznymi, budowaç w∏aÊciwà hierarchi´ wartoÊci i jednoczeÊnie doznawaç prze˝yç estetycznych.
Realizowanie za∏o˝eƒ programu oraz wykorzystywanie ró˝norodnych metod i form
pracy daje gwarancj´ osiàgni´cia za∏o˝onych celów.
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V. Metody oceniania osiàgni´ç
uczniów
Na poczàtku roku szkolnego uczniowie powinni zostaç poinformowani o tym, co
i w jaki sposób podlega ocenie. JeÊli oceny za poszczególne rodzaje aktywnoÊci
uczniów majà ró˝nà rang´, uczniowie powinni mieç tego ÊwiadomoÊç. Ocenianie powinno przebiegaç wed∏ug kryteriów znanych uczniom, a ocena powinna byç informacjà o faktycznym stanie wiedzy i umiej´tnoÊci. Nale˝y te˝ zadbaç o to, aby ocenianie pe∏ni∏o funkcj´ wspierajàcà i motywujàcà do pracy.
Oceniajàc uczniów z dysfunkcjami, nauczyciel powinien braç pod uwag´ opini´ lub
orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej i dostosowaç wymagania do indywidualnych potrzeb uczniów.
Przedmiotowy system oceniania jest uzupe∏nieniem i uÊciÊleniem postanowieƒ zawartych w wewnàtrzszkolnym systemie oceniania. Nie mo˝e on zawieraç kryteriów
sprzecznych z ocenianiem ogólnoszkolnym.
Na lekcjach j´zyka polskiego ocenie podlegajà nast´pujàce elementy wiedzy,
umiej´tnoÊci i postawy ucznia:
1. Wiedza o literaturze i kulturze:
a) znajomoÊç treÊci omawianych utworów literackich;
b) rozpoznawanie charakterystycznych cech gatunków literackich;
c) elementy analizy i interpretacji utworów literackich;
d) znajomoÊç niektórych dzie∏ dorobku narodowego i kulturowego;
e) analizowanie oferty medialnej i kulturalnej;
f) korzystanie z ró˝nych êróde∏ informacji;
g) w∏aÊciwe pos∏ugiwanie si´ terminologià.
2. Formy wypowiedzi:
a) poprawne redagowanie ró˝nych form wypowiedzi: opowiadanie, opis, list, notatka, streszczenie, sprawozdanie, charakterystyka, formy u˝ytkowe (wed∏ug programu);
b) konstruowanie wypowiedzi ustnej i doskonalenie form komunikacji.
3. Ortografia i interpunkcja.
4. Wiedza o j´zyku:
a) sk∏adnia i fleksja;
b) cz´Êci mowy i ich funkcje w zdaniu;
c) znaczenie i stosowanie zwiàzków frazeologicznych.
5. Postawy uczniów wobec wartoÊci uniwersalnych: uczciwoÊç, dobro, prawda, patriotyzm, tolerancja, kreatywnoÊç, solidarnoÊç, empatia.
6. Pog∏´bianie wiedzy poprzez docieranie do ró˝nych êróde∏, umiej´tnoÊç pracy w zespole, samodzielnoÊç, odpowiedzialnoÊç.
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Obszary oceniania:

1. Mówienie (wypowiedzi dotyczàce tekstów kultury, wypowiedzi na temat prze˝yç
i doÊwiadczeƒ ucznia, prowadzenie dyskusji, recytacje i inne).
2. S∏uchanie (rozumienie i wykonywanie poleceƒ, rozumienie wypowiedzi, audycji,
przedstawienia teatralnego).
3. Pisanie (prace domowe, prace klasowe, kartkówki, dyktanda, prowadzenie zeszytu
przedmiotowego).
4. Czytanie (czytanie bez przygotowania, czytanie z przygotowaniem, ciche czytanie
ze zrozumieniem, czytanie z podzia∏em na role).
5. Korzystanie z informacji (pos∏ugiwanie si´ s∏ownikami, encyklopediami, katalogami,
wyszukiwanie informacji w Internecie, weryfikowanie informacji).
6. Rozumienie poj´ç (pos∏ugiwanie si´ poznanymi poj´ciami w praktyce).
7. Nauka o j´zyku (odpowiedzi, kartkówki, testy, sprawdziany).
8. AktywnoÊç (systematycznoÊç, zaanga˝owanie, samodzielnoÊç w zdobywaniu informacji, kultura j´zyka).
9. Inne dzia∏ania (praca w grupach, udzia∏ w akademiach i przedstawieniach, udzia∏
w konkursach, dzia∏ania twórcze).
Proponowana cz´stotliwoÊç i sposób pomiarów z wykorzystaniem ró˝nych
narz´dzi: (dotyczy jednego semestru)
Oceniane formy aktywnoÊci –
w ka˝dym semestrze

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Testy ze znajomoÊci lektury

2

2

3

Testy czytania ze zrozumieniem

2

3

3

Ocena g∏oÊnego czytania

2

1

1

Sprawdziany literackie

2

2

2

Prace klasowe (wypracowania)

2

3

3

Sprawdziany gramatyczne

po ka˝dym dziale

po ka˝dym dziale

po ka˝dym dziale

Sprawdziany ortograficzne

3

3

3

Wypracowania domowe

3

3

3

Recytacja

1

1

1

Prace domowe

na bie˝àco

na bie˝àco

na bie˝àco

Udzia∏ w konkursach

na bie˝àco

na bie˝àco

na bie˝àco

AktywnoÊç na lekcji

na bie˝àco

na bie˝àco

na bie˝àco

Odpowiedzi ustne

na bie˝àco

na bie˝àco

na bie˝àco

Inne dzia∏ania

na bie˝àco

na bie˝àco

na bie˝àco
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Proponowane przeliczenie punktów na oceny w skali 1–6:
System procentowy stanowi podstaw´ okreÊlania ocen ze sprawdzianów i testów
i przedstawia si´ nast´pujàco:
– ocena celujàca – powy˝ej 100% (uczeƒ bezb∏´dnie wykona∏ zadania dodatkowe,
wykraczajàce poza program nauczania);
– ocena bardzo dobra – 91%–100%;
– ocena dobra – 76%–90%;
– ocena dostateczna – 51%–75%;
– ocena dopuszczajàca – 36%–50%;
– ocena niedostateczna – 0%–35%.
Nale˝y pami´taç, ˝e system procentowy powinien byç zgodny z wewnàtrzszkolnym
systemem oceniania.
Kryteria oceniania dyktanda:
–
–
–
–
–
–

ocena celujàca – 0 b∏´dów ortograficznych, 0 b∏´dów interpunkcyjnych;
ocena bardzo dobra – 0 b∏´dów ortograficznych, 1–2 b∏´dy interpunkcyjne;
ocena dobra – 1 b∏àd ortograficzny, 3 b∏´dy interpunkcyjne;
ocena dostateczna – 2 b∏´dy ortograficzne, 5 b∏´dów interpunkcyjnych;
ocena dopuszczajàca – 3–5 b∏´dów ortograficznych, 7 b∏´dów interpunkcyjnych;
ocena niedostateczna – 6 i wi´cej b∏´dów ortograficznych, 8 i wi´cej b∏´dów interpunkcyjnych.

Przy ocenie prac pisemnych brane sà pod uwag´ nast´pujàce elementy:
–
–
–
–
–
–

zrozumienie tematu;
zastosowanie w∏aÊciwej formy wypowiedzi;
poprawnoÊç merytoryczna (rzeczowa);
kompozycja (wst´p, rozwini´cie, zakoƒczenie, stosowanie akapitów);
poprawnoÊç j´zykowa, stylistyczna, ortograficzna, interpunkcyjna;
przyczynowo-skutkowe przedstawienie zdarzeƒ (jeÊli wymaga tego forma wypowiedzi);
– bogactwo u˝ytego s∏ownictwa;
– argumentowanie;
– wyczerpujàce przedstawienie tematu pracy.
Pod wypracowaniem zapisuje si´ ocen´ cyfrowà oraz recenzj´ zawierajàcà wskazówki do dalszej pracy ucznia.
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VI. Planowane osiàgni´cia
uczniów koƒczàcych
drugi etap edukacji
Uczeƒ koƒczàcy drugi etap edukacji jest:
• kompetentny – na miar´ swoich mo˝liwoÊci czyta ze zrozumieniem teksty literackie i publicystyczne, wypowiada si´ ustnie i pisemnie w formach przewidzianych w programie, zna normy j´zykowe i pisze poprawnie;
• otwarty – ch´tnie nawiàzuje kontakty z innymi ludêmi, potrafi zaprezentowaç
swoje poglàdy, umie wspó∏pracowaç w grupie, potrafi skutecznie komunikowaç
si´, przestrzegajàc zasad kultury j´zyka;
• ciekawy Êwiata – ma okreÊlone zainteresowania i ch´tnie je poszerza, aktywnie
uczestniczy w ˝yciu swojego Êrodowiska, potrafi korzystaç z ró˝nych êróde∏ informacji;
• odpowiedzialny – mi´dzy innymi za swoje s∏owa, czyny i wiedz´, ma nawyk samokszta∏cenia i doskonalenia swoich umiej´tnoÊci;
• tolerancyjny – dostrzega i rozumie ró˝nice mi´dzy ludêmi, szanuje poglàdy innych;
• Êwiadomy znaczenia wartoÊci w ˝yciu cz∏owieka – potrafi odró˝niç dobro
od z∏a, przestrzega powszechnie obowiàzujàcych norm zachowaƒ.
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