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Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego 

w klasie 7 

Symbolem (*) oznaczono wiadomości i umiejętności z podstawy programowej dla klas IV – 

VI, których znajomość wymaga uzupełnienia w klasie VII. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Kształcenie literackie i kulturowe 

Wymienia rodzaje i gatunki literackie objęte podstawą programową. Wylicza cechy jednego             

z rodzajów literackich. Zna pojęcie komizmu. Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. 

Potrafi odnaleźć właściwy cytat. Wygłasza z pamięci teksty poetyckie lub prozatorskie. 

Kształcenie językowe 

Zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych. Wskazuje rodzinę wyrazów.  

Rozpoznaje bezosobowe formy czasownika. Rozumie konstrukcję strony biernej i czynnej 

czasownika. Wymienia zasady wymiany głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach 

fleksyjnych wyrazów odmiennych. Klasyfikuje wybrane głoski. Wymienia zasady pisowni 

partykuły „nie” z różnymi częściami mowy. 

Tworzenie wypowiedzi 

Zna podstawowe zasady kompozycji tekstu. Przeprowadza proste wnioskowanie. Formułuje 

argument do podanej tezy. Uzasadnia własne zdanie w dyskusji. Tworzy wypowiedź                      

w formach gatunkowych opis sztuki, przeżyć, sytuacji, charakterystyka*, wywiad, rozprawka, 

ale popełnia liczne błędy kompozycyjne, stylistyczne, językowe. Formułuje pytania do tekstu. 

Zna i stosuje zasady etyki wypowiedzi. 

Samokształcenie 

Wymienia zasady cytowania cudzych tekstów. Realizuje projekty edukacyjne zgodnie                    

z zaleceniami nauczyciela. Przygotowuje prezentacje, wykorzystując technologie 

multimedialne. Samodzielnie prezentuje wyniki swojej pracy. Potrafi formułować opinie                

w prostej formie na wyznaczony temat. 

OCENA DOSTATECZNA: 

(uczeń opanował wymagania na ocenę dopuszczającą) 

Kształcenie literackie i kulturowe 

Uczeń przypisuje czytane utwory literackie do rodzajów. Rozpoznaje gatunki literackie: 

fraszkę, komedię, balladę, opowiadanie*.  Wyjaśnia, na czym polega komizm w utworach 

literackich. Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie. Cytuje 

odpowiednie fragmenty tekstu. Wygłasza teksty poetyckie i prozatorskie, stosując się do 
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zasad poprawnej artykulacji oraz intonacji. Wskazuje elementy dramatu: tekst główny                    

i didaskalia. 

Kształcenie językowe 

Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie – wskazuje podstawę 

słowotwórczą i formant. Określa rodzaje formantów. Odróżnia czasowniki dokonane od 

niedokonanych*. Przekształca konstrukcję strony biernej i czynnej*. Wymienia typy zdań 

złożonych podrzędnie i współrzędnie. Zna zasady tworzenia wyrazów złożonych. Rozpoznaje 

imiesłowy. Rozróżnia głoski twarde i miękkie, ustne i nosowe. Wymienia zasady pisowni 

wyrazów nieodmiennych. 

Tworzenie wypowiedzi 

Tworzy wypowiedź, stosując trójdzielną kompozycję. Odpowiednio zaznacza akapit. 

Redaguje plan kompozycyjny swojej wypowiedzi. Wskazuje tezę, hipotezę i argument. 

Tworzy spójne wypowiedzi w poznanych formach gatunkowych z dopuszczeniem 

nielicznych błędów stylistycznych i językowych. Wykonuje przekształcenia na tekście 

cudzym: skraca, streszcza, rozbudowuje. 

Samokształcenie: 

Przytaczając cudzy tekst, dba o pełną zgodność z oryginałem. Przygotowuje czytelne                      

i estetyczne prezentacje multimedialne. Samodzielnie prezentuje wyniki swojej pracy                    

z zachowaniem poprawności merytorycznej i językowej. Formułuje opinie na dowolny temat.  

OCENA DOBRA 

(uczeń opanował wymagania na ocenę dopuszczającą i dostateczną) 

Kształcenie literackie i kulturowe 

Wymienia podstawowe cechy dramatu, liryki i epiki. Rozpoznaje gatunki literackie (w tym 

fraszkę, pieśń, satyrę, komedię, nowelę*, sonet, balladę, opowiadanie*, tragedię). Wymienia 

ich podstawowe cechy. Rozpoznaje w utworze środki stylistyczne: neologizm, eufemizm, 

inwokacja, symbol, alegoria, pytanie retoryczne*. Rozpoznaje wywiad i określa jego funkcje. 

Rozpoznaje w poznanych utworach rodzaje komizmu.  Rozpoznaje w tekście ironię. 

Uwzględnia w interpretacji poznanych utworów literackich potrzebne konteksty: 

historycznoliteracki, kulturowy, biograficzny, historyczny. Wykorzystuje w interpretacji 

tekstów literackich wybrane elementy wiedzy o historii i kulturze. Określa wartości etyczne               

i estetyczne w poznanych tekstach kultury. Wygłaszając tekst poetycki lub prozatorski, 

stosuje pauzę, dobiera barwę i ton głosu, zaznacza akcenty logiczne, tak aby zwrócić uwagę 

odbiorcy na warstwę znaczeniową utworu. Interpretuje dzieła sztuki na poziomie dosłownym. 

(obraz, grafika, fotografia, rzeźba.) Znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej 

nawiązania do tradycyjnych wątków literackich  i kulturowych. Wskazuje elementy dramatu 

(rodzaj): akt, scena, monolog, dialog w poznanych utworach. 
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Kształcenie językowe 

Rozumie mechanizm uproszczeń i upodobnień fonetycznych, zaniku dźwięczności                          

w wygłosie i rozumie ich znaczenie dla wymowy i pisowni. Rozróżnia realne i słowotwórcze 

znaczenie wyrazu. Rozpoznaje rodzinę wyrazów, łączy wyrazy pokrewne, wskazuje rdzeń. 

Podaje rodzaje wyrazów złożonych. Rozumie zasady tworzenia imiesłowów i ich odmiany. 

Poprawnie stosuje imiesłowowy równoważnik zdania. Rozróżnia wypowiedzenia 

wielokrotnie złożone. Stosuje się do zasad interpunkcji w zdaniu złożonym. Odróżnia mowę 

zależną i niezależną. Zna zasady dotyczące wyjątków od reguły polskiego akcentu  i stosuje je 

w wyrazach poznanych na lekcji. Zna typy skrótów i skrótowców. Poprawnie przytacza cudze 

wypowiedzi, stosując odpowiednie znaki interpunkcyjne. Stosuje w praktyce zasady pisowni 

wyrazów nieodmiennych i pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami mowy. Stosuje 

zasady pisowni zakończeń rzeczowników – i, -ii, -ji oraz wyrazów z ą, ę, om, on, em, en. 

Poprawnie zapisuje  poznane na lekcji wyrazy z przedrostkami i przyrostkami:  z-, s-, cki,             

- dzki. Zna zasady pisowni przymiotników złożonych. 

Tworzenie wypowiedzi 

Tworzy wypowiedź zachowując spójność językową pomiędzy akapitami. Zna środki 

retoryczne. Wykorzystuje znajomość tezy i hipotezy oraz argumentów przy redagowaniu 

rozprawki. Odróżnia przykład od argumentu. Rozpoznaje w wypowiedziach środki perswazji 

i manipulacji. Poprawnie redaguje wypowiedzi w poznanych formach gatunkowych. 

Dokonuje parafrazy cudzego tekstu.  

Samokształcenie 

Uczestniczy w życiu kulturalnym swojego regionu. Przygotowuje prezentacje multimedialne 

z zachowaniem odpowiedniej struktury. Podczas samodzielnego prezentowania wyników 

swojej pracy zachowuje płynność i swobodę wypowiedzi, poprawność języka oraz właściwą 

postawę (kontakt z publicznością). Systematycznie się uczy. Poddaje krytyce wybrane 

komunikaty, informacje i argumenty. 

OCENA BARDZO DOBRA 

(uczeń opanował wymagania na ocenę dopuszczająca, dostateczną i dobrą) 

Kształcenie literackie i kulturowe 

Uzasadnia przynależność danego utworu literackiego do rodzaju literackiego. Wskazuje 

cechy gatunkowe czytanych utworów. Określa funkcję poznanych środków stylistycznych. 

Określa funkcje komizmu w utworach literackich. Wyjaśnia rolę i funkcję ironii. Uwzględnia 

w interpretacji poznanych utworów literackich potrzebne konteksty: filozoficzny, społeczny. 

Wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze. 

Wygłasza tekst z pamięci i dokonuje jego interpretacji głosowej. Interpretuje dzieła sztuki na 

poziomie dosłownym i przenośnym (obraz, grafika, fotografia, rzeźba). Określa                             

w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji. Dostrzega 
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różnice między literaturą piękną a innymi rodzajami piśmiennictwa. Wskazuje elementy 

dramatu (rodzaj). 

Kształcenie językowe 

Wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym. Rozumie 

funkcję imiesłowowego równoważnika zdania. Przekształca równoważnik zdania na zdanie 

złożone i odwrotnie. Analizuje i omawia budowę wypowiedzenia złożonego. Bezbłędnie 

stosuje zasady interpunkcji wypowiedzeń złożonych. Przekształca mowę zależną na 

niezależną i odwrotnie z zastosowaniem odpowiednich znaków interpunkcyjnych. Bezbłędnie 

wymawia i akcentuje wyrazy. Określa funkcję skrótów i skrótowców w tekście. Poprawnie 

zapisuje zakończenia rzeczowników – i, -ii, -ji oraz wyrazy z ą, ę, om, on, em, en. Poprawnie 

zapisuje przymiotniki złożone i wyrazy z przedrostkami i przyrostkami: z-, s-, cki, - dzki,                

-dztwo, - ctwo. 

Tworzenie wypowiedzi 

Funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę. 

Wykorzystuje znajomość tezy i hipotezy oraz argumentów przy redagowaniu rozprawki oraz 

innych tekstów argumentacyjnych. Odróżnia przykład od argumentu. Rzeczowo uzasadnia 

własne zdanie w dyskusji. Określa funkcje środków perswazji i manipulacji. Sprawnie 

redaguje wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: opis sztuki, przeżyć, sytuacji, 

charakterystyka*, wywiad, rozprawka. 

Samokształcenie  

Sprawnie poszukuje informacji w różnych źródłach, respektując prawa autorskie. Rozwija 

swoje uzdolnienia i zainteresowania poprzez dodatkowe lektury, udział w zajęciach 

pozalekcyjnych. Twórczo realizuje przydzielone zadania projektowe. Przedstawia prezentację 

bez czytania slajdów i notatek. Przy prezentacji wyników swojej pracy stosuje dodatkowe 

elementy, takie jak: tablica, plakaty, prezentacja eksponatów, dba o zainteresowanie 

odbiorców. Uczy się na bieżąco, jest zawsze przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe 

w terminie. Poddaje krytyce komunikaty, informacje, poglądy i argumenty. 

OCENA CELUJĄCA 

(uczeń opanował wymagania na ocenę dopuszczająca, dostateczną, dobrą i bardzo dobrą) 

Odczytuje symbole kulturowe i aluzje literackie wpisane w teksty kultury. Oryginalnie 

interpretuje dzieła sztuki z uwzględnieniem kontekstów. Samodzielnie rozwiązuje zadania                     

i ćwiczenia problemowe. Redaguje własne teksty w poznanych formach gatunkowych, 

charakteryzujące się dojrzałością poglądów i bogatym słownictwem.  Rozwija swoje 

uzdolnienia i zainteresowania poprzez udział w konkursach, turniejach, olimpiadach, 

zajęciach pozalekcyjnych (koło teatralne, dziennikarskie itp.) Bierze aktywny udział                     

w imprezach kulturalnych swojego regionu zgodnie z zainteresowaniami. Samodzielnie 

zdobywa nowe umiejętności i wiadomości poprzez udział w wykładach i samodzielną 

literaturę. Proponuje własne, oryginalne rozwiązania w ramach realizacji zadań projektowych.  


