
Wymagania edukacyjne z języka polskiego w kl. 8 w roku szkolnym 2022/23 

  w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach 

WYMAGANIA, KTÓRE TRZEBA SPEŁNIĆ,  ABY UZYSKAĆ POSZCZEGÓLNE OCENY: 

– celującą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania 

języka polskiego w danej klasie, samodzielnie i twórczo posługuje się zdobytymi wiadomościami  

i umiejętnościami, bierze udział i osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach, jest aktywny, chętnie podejmuje 

się wykonywania prac nadobowiązkowych; 

– bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności objętych programem 

nauczania oraz poprawnie i samodzielnie stosuje wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu problemów; 

– dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności określone podstawą programową oraz 

poprawnie i samodzielnie stosuje wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu typowych problemów; 

– dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował w pełni wiedzę i umiejętności określone podstawą programową 

oraz wykonuje typowe zadania o średnim stopniu trudności; 

– dopuszczającą otrzymuje uczeń, mający braki w wiedzy programowej, lecz wykazujący duże chęci do 

współpracy i odpowiednio motywowany jest w stanie (z pomocą nauczyciela) rozwiązać proste zadania  

o niewielkim stopniu trudności. Jest obecny na lekcjach i wykonuje zadania domowe oraz ćwiczenia na lekcji. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

I. Kształcenie literackie i kulturowe 

Czytanie utworów literackich i odbiór tekstów kultury 

- zna treść obowiązujących utworów literackich; 

- wskazuje podstawowe środki stylistyczne w utworze i z pomocą określa ich funkcje; 

- rozpoznaje wiersz stroficzny i wiersz wolny; 

- dostrzega stylizacje tekstu, rozpoznaje archaizm; 

- rozumie funkcje liryki pośredniej i bezpośredniej; 

- wskazuje podmiot zbiorowy; 

- rozpoznaje balladę i satyrę; 

- rozpoznaje utwór dramatyczny; 

- dostrzega językowe i pozajęzykowe środki manipulacji i perswazji; 

- rozumie komiks jako dzieło sztuki; 

- wskazuje różne gatunki filmowe; 

Słuchanie 

- słucha ze zrozumieniem dłuższych komunikatów; 

- analizuje wypowiedzi o charakterze informacyjnym, oceniającym, emocjonalnym, 

argumentacyjnym i nakłaniającym; 

- dostrzega i wskazuje środki manipulacji i perswazji zawarte w wypowiedzi oraz rozumie ich 

funkcję; 

II. Kształcenie językowe 

Słowotwórstwo 

- stara się wykorzystywać wiedzę o budowie wyrazów rodzimych do ich poprawnego zapisu; 

- wskazuje wyrazy wieloznaczne i homonimy; 

Fleksja 

- wie, co to jest partykuła. 

Składnia 

- rozpoznaje części zdania i ich rodzaje; 

- rozpoznaje rodzaje zdań złożonych. 

Fonetyka 

- dzieli wyraz na głoski wykorzystując wiedzę o miękkości spółgłosek. 

III. Tworzenie wypowiedzi 

Pisanie i mówienie 

- ocenia i podejmuje próby interpretacji dzieł sztuki; 

- dokonuje charakterystyki porównawczej; 

- podejmuje próbę autocharakterystyki; 

- potrafi napisać prostą rozprawkę z trafną argumentacją, związaną z problemami 

historycznymi. 

IV. Samokształcenie 

- systematycznie powtarza materiał i utrwala zdobyte wiadomości, wykonuje ćwiczenia; 

- prowadzi zeszyt lektur; 

- zna rożne źródła informacji i korzysta z nich; 

- potrafi odczytać potrzebne informacje z przypisów.  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który 

I. Kształcenie literackie i kulturowe 

Czytanie utworów literackich i odbiór tekstów kultury 



- zna treść obowiązujących utworów literackich; 

- wskazuje środki stylistyczne w utworze i określa ich funkcje; 

- rozpoznaje wiersz sylabiczny; 

- rozpoznaje stylizacje tekstu; 

- rozpoznaje i nazywa gatunki dramatyczne; 

- wskazuje językowe i pozajęzykowe środki manipulacji i perswazji; 

-wskazuje nawiązania do kultury literackiej; 

- wskazuje związki pomiędzy tekstami kultury a filozofią; 

- rozpoznaje i nazywa różne gatunki filmowe; 

- dokonuje oceny dzieła filmowego oraz teatralnego. 

Słuchanie 

- słucha ze zrozumieniem dłuższych komunikatów i wyciąga wnioski; 

- analizuje i podejmuje próby interpretacji wypowiedzi o charakterze informacyjnym, 

oceniającym, emocjonalnym, argumentacyjnym i nakłaniającym; 

- analizuje środki manipulacji i perswazji zawarte w wypowiedzi oraz rozumie ich funkcję; 

- wskazuje w słuchanym tekście neologizmy, frazeologizmy, homonimy, zdrobnienia i zgrubienia oraz określa 

ich funkcje i ocenia celowość zastosowania. 

II. Kształcenie językowe 

Słowotwórstwo 

- stara się wykorzystywać wiedzę o budowie wyrazów rodzimych i zapożyczonych do ich poprawnego zapisu. 

Fleksja 

- zna rodzaje partykuł. 

Składnia 

- rozpoznaje rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie. 

Fonetyka 

- dzieli wyraz na głoski wykorzystując wiedzę o upodobnieniach pod względem dźwięczności. 

III. Tworzenie wypowiedzi 

Pisanie i mówienie 

- ocenia i interpretuje dzieła sztuki; 

- dokonuje charakterystyki zbiorowej; 

- dokonuje autocharakterystyki; 

- potrafi napisać prostą rozprawkę związaną z problemami historycznymi i filozoficznymi.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który 

I. Kształcenie literackie i kulturowe 

Czytanie utworów literackich i odbiór tekstów kultury 

- zna treść obowiązujących utworów literackich; 

- wskazuje wszystkie poznane środki stylistyczne w utworze i określa ich funkcje; 

- rozumie i nazywa perswazję; 

- rozpoznaje i nazywa stylizacje tekstu; 

- zna rodzaje liryki bezpośredniej i pośredniej; 

- wskazuje elementy liryczne w balladzie i satyrze; 

- wskazuje podstawowe związki pomiędzy tekstami kultury a filozofią i kierunkami 

obowiązującymi w sztuce; 

- dokonuje twórczej oceny dzieła filmowego oraz teatralnego. 

Słuchanie 

- słucha ze zrozumieniem dłuższych komunikatów, intepretuje je i wyciąga wnioski; 

- analizuje i interpretuje wypowiedzi o charakterze informacyjnym, oceniającym, 

emocjonalnym, argumentacyjnym i nakłaniającym; 

- wskazuje w słuchanym tekście terminy naukowe oraz określa ich funkcje i ocenia celowość 

zastosowania. 

II. Kształcenie językowe 

Słowotwórstwo 

- wykorzystuje wiedzę o budowie wyrazów rodzimych i zapożyczonych do ich poprawnego zapisu. 

Składnia 

- dokonuje analizy zdania wielokrotnie złożonego o niskim stopniu trudności. 

III. Tworzenie wypowiedzi 

Pisanie i mówienie 

-potrafi napisać rozprawkę związaną z problemami historycznymi i filozoficznymi. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który 

I. Kształcenie literackie i kulturowe 

Czytanie utworów literackich i odbiór tekstów kultury 

- zna treść obowiązujących utworów literackich; 

- tworzy podstawowe środki stylistyczne; 



- wskazuje elementy liryczne, epickie i dramatyczne w balladzie i satyrze; 

- wskazuje podstawowe związki pomiędzy tekstami kultury a filozofią i kierunkami 

obowiązującymi w sztuce; 

- dokonuje twórczej i krytycznej oceny dzieła literackiego, filmowego oraz teatralnego. 

Słuchanie 

- wskazuje w słuchanym tekście eufemizmy oraz określa ich funkcje i ocenia celowość 

zastosowania. 

II. Kształcenie językowe 

Składnia 

- dokonuje analizy zdania wielokrotnie złożonego o średnim stopniu trudności. 

III. Tworzenie wypowiedzi 

Pisanie i mówienie 

- potrafi napisać rozprawkę związaną z problemami historycznymi, filozoficznymi, egzystencjalnymi 

 i kulturowymi. 

IV. Samokształcenie 

- samodzielnie przygotowuje się do konkursów i olimpiad. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który 

I. Kształcenie literackie i kulturowe 

Czytanie utworów literackich i odbiór tekstów kultury 

- trafnie i bezbłędnie interpretuje teksty kultury, dostrzega aluzje literackie i stylizacje językowe, wyjaśnia 

symbolikę i metaforykę. 

II. Kształcenie językowe 

Słowotwórstwo 

- tworzy własne neologizmy uzasadnione zasadami słowotwórczymi, a także neologizmy artystyczne. 

III. Tworzenie wypowiedzi 

Pisanie i mówienie 

- opisuje scenerię wydarzeń oraz wewnętrzne przeżycia bohatera literackiego; 

- tworzy krótsze i dłuższe, wyczerpujące oraz poprawnie skomponowane wypowiedzi ustne i pisemne o bogatym 

słownictwie na tematy poruszane na zajęciach; 

- w swych wypowiedziach stosuje różnorodne środki językowe, poetyckie, stylistyczne. 

IV. Samokształcenie 

- samodzielnie poszerza swą wiedzę poza ramy wyznaczone programem nauczania, korzystając 

 z różnorodnych źródeł; 

- tworzy własne teksty literackie i użytkowe. 

Ponadto bierze udział w konkursach i osiąga w nich sukcesy. 

II. Formy i metody sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia  

a) sprawdziany  

Przeprowadzane po zakończeniu działu, poprzedzone lekcją powtórzeniową. Zapowiadane z 2 tygodniowym 

wyprzedzeniem. Nauczyciel zawsze podaje zakres materiału obowiązujący na sprawdzian czy test.  

b) kartkówki 

Mogą być niezapowiedziane, obejmują materiał 1-3 lekcji.  

c) zadania klasowe (prace pod nadzorem) - dłuższa samodzielna praca pisemna (2 godziny lekcyjne, 

zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej)  

d) praca na lekcji 

Praca na lekcji nagradzana jest plusami, pięć plusów daje ocenę bardzo dobrą.   

e) projekty, prace domowe 

Na ocenę projektu ma wpływ: samodzielność, kreatywność, zgodność z regułami i wyznacznikami, estetyka.  

f) odpowiedź ustna 

Ocenę uzyskuje uczeń odpytywany z 2-3 ostatnich lekcji bądź zadanej lektury. Na ocenę ma wpływ wartość 

merytoryczna, poprawność językowa i logiczność wypowiedzi.  

g) Oceny można ponadto uzyskać z prac dodatkowych: referatów, plakatów, prezentacji multimedialnych. 

h) Ponadto ocenie podlegają: dyktanda, recytacja, głośne czytanie, testy czytania ze zrozumieniem. 

i) Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, który podlega ocenie. Uczeń ma obowiązek uzupełniać 

zapisy w zeszycie za czas swojej nieobecności. 

III. Kryteria oceny śródrocznej i rocznej  

1.Ocena śródroczna i roczną nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

IV. Tryb odwołania się od oceny rocznej reguluje Statut Szkoły.  

 



V. Skala procentowa oceniania prac pisemnych według Statutu Szkoły  

W przypadku krótkich i dłuższych form wypowiedzi pisemnej nauczyciel podaje każdorazowo kryteria 

 i punktację. 

VI. Przekazywanie informacji o postępach ucznia  

1. Informacje o ocenach ucznia są jawne i przekazywane mu na bieżąco podczas zajęć.  

2. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, wypracowania i prace pisemne inne niż te w zeszycie ucznia 

pozostają w szkole pod opieką nauczyciela przedmiotu. Wgląd do nich jest możliwy po uzgodnieniu  

z nauczycielem. Można mieć wgląd tylko do pracy swojego dziecka.   

VII. Pozostałe informacje   

1.Uczeń zobowiązany jest do posiadania na lekcji zeszytu, podręcznika i innych wymaganych materiałów. 

2. Uczeń ma prawo raz poprawić ocenę: niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną przez dwa tygodnie od 

otrzymania danej oceny. Termin poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem. Po upływie dwóch tygodni uczeń 

traci  możliwość poprawy.  

Zapoznałem/am się z wymaganiami edukacyjnymi: 


