
JĘZYK POLSKI 
  

WYMAGANIA EDUKACYJNE  

I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY   

 

KLASA VIII 

 

(ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen 

niższych –pozytywnych) 

 

OCENA CELUJĄCA 

Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. 

Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. 

Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności. 

Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi 

analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się 

terminologią z podstawy programowej. 

Trafnie i bezbłędnie interpretuje teksty kultury, dostrzega aluzje literackie i 

stylizacje językowe, wyjaśnia symbolikę i metaforykę.  

Posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem 

zarówno w mowie, jak i w piśmie. 

Aktywnie uczestniczy w lekcjach. 

Z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem 

polskim. 

Tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne 

pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym 

i interpunkcyjnym. 

Wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe. 

Odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów. 

Współpracuje w zespole, podejmuje działania mające na celu sprawną realizację 

zadań. 

Wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze przy odbiorze i analizie 

tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi. 

Interpretuje   utwory poetyckie. 

Przygotowuje  prezentację multimedialną. 

Posiada umiejętności z zakresu nauki o języku wyższe niż przewidywane w 

programie nauczania klasy VIII. 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

Uczeń opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. 

Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności. 

Aktywnie uczestniczy w lekcjach. 

Bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim. 



Wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.  

Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi 

analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się 

terminologią z podstawy programowej. 

Trafnie i bezbłędnie interpretuje teksty kultury, dostrzega aluzje literackie i 

stylizacje językowe, wyjaśnia symbolikę i metaforykę.  

Zna treść obowiązujących utworów literackich; wskazuje podstawowe 

związki pomiędzy tekstami kultury a filozofią i kierunkami 

obowiązującymi w sztuce. 
Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem 

stylistyczno–językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym. 

W wypowiedziach pisemnych funkcjonalne wykorzystuje  lektury obowiązkowe   

w kontekście tematu, funkcjonalne wykorzystuje również  inne  teksty literackie, 

prace są poprawne pod względem rzeczowym,  styl pracy jest odpowiedni do 

treści i formy. Praca charakteryzuje się szerokim zakresem środków językowych 

(zróżnicowana składnia, leksyka, w tym bogata frazeologia, precyzyjne 

słownictwo umożliwiające całkowita realizację tematu. Dokonuje twórczej i 

krytycznej oceny dzieła literackiego, filmowego oraz teatralnego.  
Składnia - dokonuje analizy zdania wielokrotnie złożonego o średnim 

stopniu trudności. 
 

 

OCENA DOBRA 

W większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. 

Samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, a z pomocą 

nauczyciela –trudne. 

Bierze czynny udział w lekcji. 

Wykonuje prace domowe, także nieobowiązkowe. 

Czyta poprawnie, ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, 

samodzielnie odnajduje w nich informacje Zna treść obowiązujących utworów 

literackich. Wskazuje wszystkie poznane środki stylistyczne w utworze i określa 

ich funkcje; rozumie pojęcie porównania homeryckiego, rozumie i nazywa 

perswazję; rozpoznaje i nazywa stylizacje tekstu; zna rodzaje liryki bezpośredniej 

i pośredniej; wskazuje elementy liryczne w balladzie i satyrze ( a także w innych 

rodzajach i gatunkach). Wskazuje podstawowe związki pomiędzy tekstami 

kultury a filozofią i kierunkami obowiązującymi w sztuce. Dokonuje  oceny 

dzieła filmowego oraz teatralnego. Rozpoznaje i nazywa gatunki filmowe. 

Słowotwórstwo - wykorzystuje wiedzę o budowie wyrazów rodzimych i 

zapożyczonych do ich poprawnego zapisu.  

Składnia - dokonuje analizy zdania wielokrotnie złożonego o niskim stopniu 

trudności.  
Fleksja – zna i rozpoznaje  części mowy  



Składnia - rozpoznaje rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie.  

Fonetyka - dzieli wyraz na głoski wykorzystując wiedzę o upodobnieniach pod 

względem dźwięczności.  

W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, 

ortograficznych i stylistycznych. 

Próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski 

o utworach. 

Potrafi posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasach młodszych i w 

klasie VIII. 

 

 

OCENA DOSTATECZNA 

W znacznej mierze opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. 

Samodzielnie wykonuje tylko łatwe zadania, trudniejsze problemy i ćwiczenia 

rozwiązuje przy pomocy nauczyciela. 

Rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach. 

Wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy. 

W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół poprawnie buduje zdania, 

właściwie stosuje poznane słownictwo i zasady ortograficzne. 

Zna treść obowiązujących utworów literackich;  

Wskazuje środki stylistyczne w utworze, rozpoznaje wiersz sylabiczny; 

rozpoznaje i nazywa gatunki dramatyczne; wskazuje językowe i pozajęzykowe 

środki manipulacji i perswazji; wskazuje nawiązania do kultury literackiej. 

Na ogół potrafi posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasach 

młodszych i w klasie VIII. 

Wykorzystuje przykłady w formie argumentów. Wąski zakres środków 

językowych, tzn. składnia i leksyka proste / ograniczone, utrudniające realizację 

tematu.   
Słowotwórstwo - stara się wykorzystywać wiedzę o budowie wyrazów rodzimych 

i zapożyczonych do ich poprawnego zapisu.  

Fleksja - zna  części mowy, rozpoznaje części mowy.  

Składnia - rozpoznaje  części zdania  

Fonetyka - dzieli wyraz na głoski. 

Potrafi napisać proste formy wypowiedzi przewidziane w podstawie 

programowej szkoły podstawowej. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisanych w podstawie 

programowej. 

Większość zadań, nawet bardzo łatwych wykonuje przy pomocy nauczyciela. 

Nie jest aktywny na lekcjach, ale stara się wykonywać polecenia nauczyciela. 

Pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty. 



Często nie potrafi poprawnie wykonać samodzielnie i poprawnie zadań 

domowych, ale podejmuje takie próby. 

Zna treść lektur obowiązkowych. 

Wskazuje podstawowe środki stylistyczne w utworze i z pomocą określa ich 

funkcje; 

Rozpoznaje utwory epickie, liryczne i dramatyczne. 

Nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów, ale podejmuje 

próby ich odbioru. 

Potrafi napisać proste wypowiedzi pisemne przewidziane w podstawie 

programowej dla klas 4-8 szkoły podstawowej. 

Ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem  prac pisemnych. 

Błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w 

wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń 

włożył w ich napisanie. 

Wymienia  części mowy. Przy pomocy nauczyciela rozróżnia poznane części 

mowy.  Rozpoznaje części zdania. Odmienia czasowniki i rzeczowniki. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań  na 

ocenę dopuszczającą. 
 

 


