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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO  

DLA KLASY ÓSMEJ 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który jest twórczy, aktywny i sumienny. Interesuje 

się przedmiotem.  

Uczeń: 

- potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości, 

- inicjuje dyskusje, podsumowuje rozważania, 

- proponuje rozwiązania oryginalne, cechujące się dojrzałością myślenia, 

- redaguje teksty przemyślane pod względem kompozycyjnym, bogate treściowo, wyróżniające 

się twórczym ujęciem problemu i napisane żywym, barwnym językiem,   

- dba o bezbłędność wypowiedzi ustnych i pisemnych, 

- swobodnie prezentuje rozległą wiedzę polonistyczną. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i korzysta z różnych źródeł 

informacji. Jest samodzielny, aktywny i sumienny.  

Uczeń: 

- czyta płynnie, stosując się do zasad poprawnej intonacji, akcentowania, budowy 

weryfikacyjnej i rytmiki utworu,  

- samodzielnie analizuje i interpretuje utwory liryczne, epickie i dramatyczne oraz inne dzieła 

sztuki, 

- uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, 

- bardzo dobrze zna treść omawianych lektur czytanych we fragmentach oraz w całości, 

- biegle wskazuje środki wyrazu artystycznego poznane w klasach poprzednich, a ponadto: 

porównanie homeryckie, archaizację, kolokwializm, inwokację oraz elementy retoryki: 

powtórzenia, pytania retoryczne, apostrofy, wyliczenia i wykrzyknienia; określa ich funkcję,   

- bezbłędnie rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie (wprowadzone w klasach poprzednich, a 

ponadto: fraszkę, epopeję, piosenkę, komedię, tragedię, dramat właściwy), jak również gatunki 

dziennikarskie(wprowadzone w klasach poprzednich, a ponadto: artykuł, reportaż); uzasadnia 

ich przynależność rodzajową i gatunkową, 

- dostosowuje wypowiedzi monologowe i dialogowe do sytuacji komunikacyjnej,  

- dostosowuje styl (oficjalny, nieoficjalny i urzędowy, artystyczny, naukowy, potoczny, 

przemówień, publicystyczno-dziennikarski) do określonych wypowiedzi i określa ich funkcję, 

- dba o właściwą strukturę swojej wypowiedzi, przestrzega zasad organizacji tekstu, dba 

o jego spójność, 

- swobodnie redaguje obowiązujące formy wypowiedzi: wprowadzone w klasach poprzednich 

i ponadto: autocharakterystykę, charakterystykę porównawczą, list motywacyjny we własnej 

sprawie, podanie, życiorys, CV, opis rzeźby, grafiki i fotografii, recenzję 

książki/filmu/przedstawienia, 

- wprowadza do swoich wypowiedzi aforyzmy i anegdoty, odpowiednio interpretując ich 

znaczenie, 

- przestrzega zasad ortografii, pisze zgodnie z normą leksykalną, frazeologiczną, składniową, 

fleksyjną i interpunkcyjną, 

- potrafi biegle korzystać ze słownika ortograficznego, dokonując autokorekty, 

- świadomie korzysta ze słowników: języka polskiego, synonimów, antonimów, poprawnej 

polszczyzny, frazeologicznego, 

- bezbłędnie rozróżnia normy językowe oraz zasady grzecznościowe odpowiednie dla 

wypowiedzi publicznych i stosuje się do nich, 
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- swobodnie stosuje językowe sposoby osiągania porozumienia, aktywnie i asertywnie je 

stosuje,  

- bezbłędnie rozpoznaje manipulację i prowokację językową, aktywnie je komentuje i reaguje 

na nie, 

- rozumie związki składni i interpunkcji, wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł 

interpunkcyjnych,  

- biegle wykorzystuje wiedzę o budowie zdania pojedynczego i złożonego (wprowadzoną w 

klasach poprzednich, a ponadto rozpoznaje zdania złożone podrzędnie podmiotowe i 

orzecznikowe, zdania wielokrotnie złożone),  dokonuje przekształceń zdań, samodzielnie 

sporządza wykresy zdań wielokrotnie złożonych,   

- dostrzega zróżnicowanie słownictwa, bezbłędnie rozpoznaje słownictwo ogólne (język 

ogólnonarodowy) i słownictwo o ograniczonym zasięgu (gwara, dialekt);  rozumie znaczenie 

archaizmów i wyrazów gwarowych bądź odszukuje ich znaczenie w różnych źródłach, 

- bezbłędnie rozróżnia treść i zakres wyrazu, różnicuje wyrazy ze względu na ich treść i zakres, 

 - recytując, interpretuje głosowo wybrane utwory literackie, 

- samodzielnie dociera do informacji zawartych w książkach, prasie, w mediach 

elektronicznych. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści istotne w strukturze przedmiotu 

i sprawnie stosuje wiadomości w sytuacjach typowych. Jest sumienny i dość aktywny. Potrafi 

samodzielnie rozwiązać typowe zadania. 

Uczeń: 

- czyta płynnie, stosując się do zasad poprawnej intonacji, akcentowania, 

- analizuje i interpretuje utwory liryczne, epickie i dramatyczne oraz inne dzieła sztuki, 

- często uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, 

- zna treść omawianych lektur czytanych we fragmentach oraz w całości w stopniu 

umożliwiającym ich interpretację, 

- interpretuje aforyzmy i anegdoty, 

-przytacza środki wyrazu artystycznego poznane w klasach poprzednich, a ponadto: 

porównanie homeryckie, archaizację, kolokwializm, inwokację oraz elementy retoryki: 

powtórzenia, pytania retoryczne, apostrofy, wyliczenia i wykrzyknienia, 

- rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie (wprowadzone w klasach poprzednich, a ponadto: 

fraszkę, epopeję, piosenkę, komedię, tragedię, dramat właściwy), jak również gatunki 

dziennikarskie(wprowadzone w klasach poprzednich, a ponadto: artykuł, reportaż), 

- dostosowuje monolog i dialog do sytuacji komunikacyjnej, 

- potrafi dostosować styl do określonych wypowiedzi, wyróżnia w tekście cechy stylów 

(oficjalnego, nieoficjalnego i urzędowego, artystycznego, naukowego, potocznego, 

przemówień, publicystyczno-dziennikarskiego), 

- redaguje obowiązujące formy wypowiedzi wprowadzone w klasach poprzednich i ponadto: 

autocharakterystykę, charakterystykę porównawczą, list motywacyjny we własnej sprawie, 

podanie, życiorys, CV, opis rzeźby, grafiki i fotografii, recenzję książki/filmu/przedstawienia, 

- na ogół przestrzega zasad ortografii, pisze zgodnie z normą leksykalną, frazeologiczną, 

składniową, fleksyjną i interpunkcyjną, 

- często korzysta ze słowników: języka polskiego, synonimów, antonimów, poprawnej 

polszczyzny, frazeologicznego, a także ortograficznego, dokonując autokorekty, 

- zazwyczaj nadaje wypowiedzi właściwą strukturę i przestrzega zasad organizacji tekstu, dba 

o spójność, 

- świadomie stosuje normy językowe oraz zasady grzecznościowe odpowiednie dla 

wypowiedzi publicznych, 

- zna językowe sposoby osiągania porozumienia, świadomie je stosuje,  
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- analizuje przykłady manipulacji i prowokacji językowej,  

-wykorzystuje wiedzę o budowie zdania pojedynczego i złożonego(wprowadzoną w klasach 

poprzednich, a ponadto rozpoznaje zdania złożone podrzędnie podmiotowe i orzecznikowe, 

zdania wielokrotnie złożone),  dokonuje przekształceń zdań, sporządza wykresy zdań 

wielokrotnie złożonych, 

- rozumie związki składni i interpunkcji, wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł 

interpunkcyjnych, 

- rozpoznaje słownictwo ogólne (język ogólnonarodowy) i słownictwo o ograniczonym zasięgu 

(gwara, dialekt);  rozumie znaczenie archaizmów i wyrazów gwarowych bądź odszukuje ich 

znaczenie w różnych źródłach, 

- wyjaśnia różnicę miedzy treścią i zakresem wyrazu, różnicuje wyrazy ze względu na ich treść 

i zakres, 

- bezbłędnie wygłasza z pamięci wybrane utwory literackie,  

- dociera do informacji zawartych w książkach, prasie, w mediach elektronicznych. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował najważniejsze treści 

przedmiotowe oraz posiada proste umiejętności rozwiązywania problemów typowych o 

średnim stopniu trudności. Jest dość sumienny i raczej aktywny. 

Uczeń: 

- czyta płynnie, popełniając nieliczne błędy,  

- podejmuje próby samodzielnej analizy i interpretacji utworów lirycznych, epickich i 

dramatycznych oraz innych dzieł sztuki, 

- zna treść lektur w stopniu umożliwiającym analizę świata przedstawionego, 

- dostrzega różne funkcje czytanych tekstów, 

- rozpoznaje aforyzmy i anegdoty, 

-wskazuje na typowych przykładach środki wyrazu artystycznego poznane w klasach 

poprzednich, a ponadto: porównanie homeryckie, archaizację, kolokwializm, inwokację oraz 

elementy retoryki: powtórzenia, pytania retoryczne, apostrofy, wyliczenia i wykrzyknienia, 

- zna rodzaje i gatunki literackie (wprowadzone w klasach poprzednich, a ponadto: fraszkę, 

epopeję, piosenkę, komedię, tragedię, dramat właściwy), jak również gatunki dziennikarskie 

(wprowadzone w klasach poprzednich, a ponadto: artykuł, reportaż), 

- buduje monologi i dialogi, 

- rozpoznaje na typowych przykładach styl oficjalny, nieoficjalny i urzędowy, artystyczny, 

naukowy, potoczny, przemówień, publicystyczno-dziennikarski, 

- dba o spójność wypowiedzi, 

- redaguje obowiązujące formy wypowiedzi wprowadzone w klasach poprzednich i ponadto: 

autocharakterystykę, charakterystykę porównawczą, list motywacyjny we własnej sprawie, 

podanie, życiorys, CV, opis rzeźby, grafiki i fotografii, recenzję książki/filmu/przedstawienia 

w sposób prosty i schematyczny, 

- w miarę dobrze opanował zasady ortograficzne i interpunkcyjne oraz normy leksykalne, 

składniowe i fleksyjne, 

- korzysta ze słowników, głównie ze słownika ortograficznego, 

- na ogół stosuje normy językowe oraz zasady grzecznościowe odpowiednie dla wypowiedzi 

publicznych, 

- zna językowe sposoby osiągania porozumienia,   

- wskazuje przykłady manipulacji i prowokacji językowej, 

- zna budowę zdania pojedynczego, rozpoznaje zależności między zdaniami składowymi w 

zdaniu złożonym, na typowych przykładach dokonuje przekształceń zdań oraz sporządza 

wykresy zdań, 
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- wyjaśnia pojęcia: język ogólnonarodowy, gwara, dialekt, archaizm i odszukuje w przypisach 

znaczenie wyrazów gwarowych i archaizmów, 

- rozumie różnice miedzy treścią i zakresem wyrazu,  

- dociera do informacji zawartych w źródłach wskazanych przez nauczyciela, 

- wygłasza z pamięci wybrane utwory literackie. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na 

wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela. Jego technika 

czytania, cichego i głośnego, pozwala na zrozumienie tekstu. 

Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu 

analizowanego przez niego tekstu. Błędy popełniane w wypowiedziach pisemnych nie 

przekreślają wartości pracy i wysiłku ucznia włożonego w ich napisanie. 

Ponadto uczeń: 

- zna treść lektury w stopniu umożliwiającym streszczenie fabuły, 

- wie, czym jest aforyzm i anegdota, 

- odróżnia lirykę od epiki i od dramatu, podmiot liryczny od narratora, 

- wymienia gatunki literackie (wprowadzone w klasach poprzednich, a ponadto: fraszkę, 

epopeję, piosenkę, komedię, tragedię, dramat właściwy), jak również gatunki 

dziennikarskie(wprowadzone w klasach poprzednich, a ponadto: artykuł, reportaż), 

- podejmuje próby redagowania obowiązujących form wypowiedzi wprowadzonych w 

klasach poprzednich i ponadto: autocharakterystyki, charakterystykę porównawczą, listu 

motywacyjnego we własnej sprawie, podania, życiorysu, CV, opisu rzeźby, grafiki i fotografii, 

recenzji książki/filmu/przedstawienia, uwzględniając w nich niezbędne elementy i właściwy 

zapis graficzny, 

-wymienia środki artystycznego wyrazu poznane w klasach poprzednich, a ponadto: 

porównanie homeryckie, archaizację, kolokwializm, inwokację oraz przy pomocy nauczyciela 

wskazuje elementy retoryki: powtórzenia, pytania retoryczne, apostrofy, wyliczenia i 

wykrzyknienia, 

- rozróżnia znaki interpunkcyjne i używa ich świadomie. 

- rozpoznaje na typowych przykładach części zdania, na łatwych przykładach wskazuje 

zależności między zdaniami składowymi w zdaniu złożonym, przy pomocy nauczyciela na 

typowych przykładach dokonuje przekształceń zdań oraz sporządza wykresy zdań, 

- zna pojęcia: język ogólnonarodowy, gwara, dialekt, archaizm, treść i zakres wyrazu, 

- przy pomocy nauczyciela wygłasza z pamięci wybrane utwory literackie. 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę 

dopuszczającą.  

 

Wymagania kryterialne na ocenę wyższą zawierają w sobie wymagania kryterialne na ocenę 

niższą. 

 

 
 

 

                                                     

           

 
 


